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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

I

[Woord vooraf]
In een mededeeling, gedaan in de vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde van October 1909, welke mededeeling sedert in druk
1)
is verschenen , hebben wij de voorgeschiedenis en de voorbereidende maatregelen
voor de uitgave van dit Biografisch Woordenboek uitvoerig besproken; wij mogen
den belangstellenden lezer daarheen wel verwijzen. Daar hebben wij ook het systeem
van rangschikking besproken, waardoor dit Woordenboek zich van de meeste andere
onderscheidt, dat nl. in e l k d e e l de artikelen alfabetisch zullen worden
gerangschikt, en dat niet door het geheele boek éen alfabet loopt. Wij zeggen
opzettelijk de meeste, want zoo modern als wij toen gedacht hebben, is deze
rangschikking niet, en het is ten slotte ook geen plant van vreemden bodem: reeds
Paquot heeft dezelfde moeilijkheden voorzien als wij en hij heeft hetzelfde stelsel
ingevoerd; ‘les tables tiendront la place de l'ordre alfabètique’ schrijft hij, préface p.
VIII der fo. editie. Dit ook door ons gevolgde systeem nu heeft vrijwel algemeen
instemming gevonden, allereerst bij de vele geleerden, die bereid waren op deze
2)
wijze hun medewerking te verleenen . Er is echter vooral éen bezwaar tegen te
berde gebracht, n.l. dat het zoeken zeer zou worden bemoeilijkt, indien de
verschillende personen van éen naam over twee of meer deelen zouden worden
verspreid. Wij hadden, vóor wij het plan definitief aannamen, deze moeilijkheid ter
dege overwogen, doch het kwam, en komt ons nog voor, dat een goed register aan
het eind van het geheele werk (de registers bij deel II en volg. blijven hier buiten
beschouwing) aan dit bezwaar geheel tegemoet komt. Toch hebben wij reeds nu
in dit deel met dit bezwaar zooveel mogelijk rekening gehouden zooals bij een eerste
inzage blijken kan. Hoe nu dat register zal worden ingericht, staat nog niet in
bijzonderheden vast; doch wij stellen ons een register voor, zij het ook iets minder
uitvoerig, in den trant van den ‘Index and Epitome’ van de engelsche Dictionary of
National Biography, waar dus achter den naam van elk persoon, die in een
afzonderlijk artikel behandeld is,

1)
2)

P.C. M o l h u y s e n , Het Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Mededeeling enz. (Leiden
1909).
Zie C.P. B u r g e r jr. in Tijdschr. voor Boek- en Bibliotheekwezen, VIII (1910) 72.
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eene kortere of langere aanwijzing ter identificatie wordt gegeven; waartusschen
wij dan met anderen druk de namen zullen voegen, die in den tekst der artikelen
genoemd zijn. Een juist oordeel over de bruikbaarheid van dit systeem zal dan ook
eerst mogelijk zijn, als het geheele werk met zijn register compleet is. Onze
voorloopige indruk, gegrond op een werkzaamheid van een paar jaar volgens deze
nieuwe methode, is, dat de voordeelen, die wij er ons voor het gebruik van
voorstellen, zeker niet overdreven zijn. Men krijgt thans groepen van personen
bijeen, die op de oude wijze over alle deelen verspreid waren; wij wijzen b.v. op de
artikelen over de Oranje's en de Nassau's, die thans in éen deel bijeen zijn met
hunne echtgenooten en kinderen; op die over de commissarissen, die de O.I.
koloniën van de Engelschen weder overnamen in 1816 en die over de engelsche
hooge ambtenaren uit voorafgaande jaren; op artikelen als Buat-Musch,
Jansen-Lipperhey-Metius en dergelijke. Wie Sacharias Jansen noodig heeft, zal
hem veel sneller vinden in het register, waar hij b.v. door de toevoeging ‘lenzenslijper’
of iets dergelijks gekenteekend wordt, dan in bijeengeplaatste biografieën en
biografietjes van alle Jansens, die hier vereeuwigd zullen worden. Dit neemt niet
weg, dat wij er zooveel doenlijk naar hebben gestreefd, gelijknamige personen,
waar mogelijk, gezamenlijk op te nemen vooral waar het personen gold, die een
zelfde beroep uitgeoefend of een zelfde ambt bekleed hebben; wij wijzen b.v. op
de artikelen Huygens, Oudemans, Hoekstra, Hollebeek, op de Duvenvoordes en
derg.
Daarnaast heeft dezelfde tweejarige voorbereiding van dit eerste deel ons meer
nog dan vroeger overtuigd, dat het redigeeren van een woordenboek als dit, volgens
het oude alfabetische stelsel tot de onmogelijkheden behoort, als men althans aan
den, naar onze meening beslist noodzakelijken eisch vasthoudt, dat de artikelen
door deskundigen moeten worden geschreven en dat het boek in een afzienbaren
tijd moet gereed zijn.
Doch genoeg hierover.
De rangschikking is in elk deel alfabetisch op den geslachtsnaam; bij namen met
een voorvoegsel als ‘de’ ‘van de’ enz. is weer naar deze voorvoegsels onderverdeeld.
Bij geheel gelijken geslachtsnaam zijn de personen gerangschikt naar den voornaam;
is deze ook dezelfde, dan chronologisch, terwijl personen met geheel denzelfden
naam door een volgnummer (1) zijn aangeduid; komt in een volgend deel iemand
met dienzelfden naam, dan krijgt hij ook een volgnummer en wordt tevens naar de
vorige deelen en kolommen, waar de andere personen van dien naam voorkomen,
verwezen.
Dubbele namen, waarbij het tweede lid geen heerlijkheid aanduidt, zijn op den
tweeden naam geplaatst, dus Buys Ballot op Ballot, daar dit de oorspronkelijke
familienaam is, waarvoor later Buys is gevoegd. Dit is de regel, doch afwijkingen
zijn niet zeldzaam, b.v. Badon Ghijben, Gevers Deynoot en derg., die op Badon,
Gevers enz. behooren. Niet altijd bestaat er zekerheid op dit punt en het is niet
uitgesloten, dat wij nu en dan een naam op het verkeerde lid plaatsen. Dubbele
namen, die op het tweede lid geplaatst zijn, gaan vóor die, welke op het eerste
staan: Blok (Ninck) vóor Blok van Laer. Gehuwde vrouwen plaatsten wij, al naar
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gelang het spraakgebruik heeft vastgesteld, òf op haar eigen naam, òf op dien van
haar man, dus: Bosboom-Toussaint, Elisabeth Musch enz. Namen als: Jan de
Backer, Willem van Hulst, Claes Pietersz. zetten wij op Backer, Hulst, Pietersz. Bij
het ontbreken van een familienaam kwam het ons rationeeler en gemakkelijker voor,
als surrogaat niet den voornaam, maar den bijnaam, die later familienaam is
geworden, te nemen. De ij rekenen wij gelijkwaardig aan de y, en plaatsen beide
letters dus na de x, terwijl wij ook voor de rangschikking der namen onderling
tusschen deze beide letters geen onderscheid maken (Buys en Buijs).
De artikelen zijn door de auteurs onderteekend, en deze zijn daarvoor ook
verantwoordelijk; de redactie heeft alleen die wijzigingen en veranderingen gemaakt,
die voor de eenheid van het werk noodig waren; bij ingrijpende veranderingen is dit
alleen geschied na overleg met den betreffenden auteur. Bij de aangehaalde literatuur
is naar beknoptheid gestreefd en zijn de groote oudere biografische woordenboeken
in het algemeen niet vermeld; ook mogen wij bij den gebruiker kennis van de
algemeene verzamelwerken als pamflettencatalogi, repertoria voor speciale literatuur,
e.d. onderstellen; overigens is hierbij ook aan den auteur de vrijheid gelaten om
binnen algemeene grenzen de literatuur te geven naar hem goeddacht.
Hoewel aan de correctie de meest mogelijke zorg is besteed, kan het niet anders,
of hier en daar zijn fouten blijven staan. Wij zullen bij elk deel de noodzakelijke
corrigenda opgeven, en aan 't eind van het boek een lijstje met verbeteringen en
aanvullingen geven.
Het is vooral aan den krachtigen steun, dien wij van onze medewerkers kregen,
te danken, dat dit eerste deel binnen betrekkelijk korten tijd kon verschijnen. Wij
blijven hun daarvoor zeer erkentelijk, en rekenen daarop ook voor de toekomst.
Bijzonderen dank zijn wij verschuldigd ten eerste aan den heer E.W. Moes,
Directeur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, die aan elk artikel de noodige
iconografische opgaven toevoegde; ons boek heeft daardoor een bijzondere waarde
verkregen. Dan aan den heer D.G. van Epen, die de artikelen vergeleek met de
gegevens berustende in zijn Genealogisch-Heraldisch Bureau, en daardoor op tal
van plaatsen de overgeleverde data en namen kon verbeteren en aanvullen en aan
den generaal-majoor F. de Bas, die herhaaldelijk steunde met de gegevens die in
het onder zijne leiding staande Krijgsgeschiedkundig Archief berusten.
P.C. MOLHUYSEN.
P.J. BLOK.
LEIDEN, September 1911.
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A.
[Aa, Abraham Jakob van der]
AA (Abraham Jakob v a n d e r ), geb. te Amsterdam 6 Dec. 1792, overl. te
Gorinchem 21 Maart 1857, zoon van Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa en
Francina Adriana Bartha van .Peene (kol. 6), 30 Aug. 1841 te Breda gehuwd met
F r a n c i n a J o h a n n a J a c o b a G a s t e l a a r s . Hij werd in 1810 student in de
medicijnen te Leiden, maar viel in 1812 in de conscriptie en werd in 1813 door de
Engelschen gevangen genomen. Na zijn terugkeer in 1814 cadet, nam hij deel aan
den veldtocht van 1815. In 1817 nam hij zijn ontslag en vestigde zich als
boekhandelaar te Leuven. In 1819 werd hij daar, vervolgens te Brussel, onderwijzer,
in 1825 particulier secretaris van den auditeur-militair te Antwerpen, in 1830
verbonden aan den militairen gouverneur van Breda. Hij werd in 1839 als zoodanig
ontslagen en bleef sedert ambteloos; in 1841 vestigde hij zich te Gorinchem.
o

Zijn door Ehnle op steen geteekend portret staat in de f . uitgave van zijn Biogr.
Woordenboek.
Van zijn vele geschriften mogen worden genoemd:
Aardrijkskundig Woordenboek van Noord-Braband (Breda 1832); Herinneringen
en Nieuwe herinneringen uit het gebied der geschiedenis, betrekkelijk de
Nederlanden (Amst. 1835 en 1837); Geschied- en aardrijkskundige beschrijving
van het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (Gorinchem
1841); Nieuw biographisch, anthologisch en critisch Woordenboek van
Nederlandsche Dichters (Amst. 1844-1846, 3 dln.); Geschiedkundige beschrijving
van de stad Breda en hare omstreken (Gorinchem 1845, m. pl. en facs.);
Nederlandsch Oost-Indië (Amst. en Breda 1846-1857, 4 dln. m. pl.; alleen Java);
Beschrijving van den Krimpener- en Loopikkerwaard (Schoonhoven 1847); Ons
vaderland en zijne bewoners (Amst. 1855-1857, m. pl.). Maar vooral is van der Aa
bekend gebleven door zijn twee groote woordenboeken: Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1836-1851, 13 dln.), daarnaar ook zijn
Beknopt aardrijkskundig Woordenboek (Gorinchem 1855) en Biographisch
o

o

Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852-1878, f ., 12 dln.; 8 ., 21 dln.). Het
eerste is door van der Aa geheel voltooid en nog altijd een bruikbare verzameling
van allerlei bijzonderheden, echter van zeer ongelijke waarde, vooral in verband
met de bronnen, waaruit van der Aa putte, en de inlichtingen, die hij verkreeg. Zijn
talent was meer verzamelend dan kritisch, wat ook duidelijk blijkt uit zijn Biographisch
Woordenboek; daarbij moet evenwel steeds in het oog worden gehouden, dat van
der Aa daarvan slechts een zeer klein gedeelte zelf heeft bewerkt (van het begin
tot het artikel Coehoorn).
Zie: K.J.R. v a n H a r d e r w i j k , Levensberigt
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in Hand. Lett. 1857, 35 vlg., met Lijst van uitgegevene geschriften; J.G. F r e d e r i k s ,
A.J. van der Aa in Maandblad de Ned. Leeuw VI, 34 vlg.
Brugmans

[Aa, Adolf van der]
AA (Adolf v a n d e r ), zoon van J a n v a n d e r A a , schout te Mechelen en
S o p h i a v a n N i s p e n , gesneuveld in den slag bij Jemmingen op 21 Juni 1568.
Hij onderteekende het Verbond der edelen en wordt genoemd als mede-aanlegger
van den aanslag, die in 1567 te Antwerpen werd beraamd om het eiland Walcheren
te bezetten maar die door de regeering der stad verhinderd werd. In het voorjaar
van 1568 onderteekende hij het Nader Verbond, dat een aantal edelen sloten tot
bevrijding van het vaderland en het verlossen der gevangenen, voor welk doel hij
400 gulden brabrantsch beschikbaar stelde. Hij werd door den hertog van Alva
verbannen.
Literatuur bij Philips van der Aa (kol. 5).
Haak

[Aa, Christianus Carolus Henricus van der]
AA (Christianus Carolus Henricus v a n d e r ), geb. te Zwolle 25 Aug. 1718, overl.
te Haarlem 23 Sept. 1793, zoon van den luth. predikant B a l d u i n u s v a n d e r
A a (overl. te Leiden 1741). Te Leiden studeerde hij onder Alb. Schultens e.a. en
trok in 1737 naar Jena. 22 Maart 1739 werd hij predikant bij de luth. gem. te Alkmaar,
vanwaar hij 12 Aug. 1742 naar Haarlem trok, waar hij meer dan 50 jaar den dienst
vervulde. 16 Oct. 1742 huwde hij met C a t h a r i n a K o o p m a n van Amsterdam.
Hij was een zeer geliefd prediker en een bekwaam theoloog. Toen in 1752 te Haarlem
de ‘Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen’ werd opgericht, werd hij, die
zich zeer had beijverd om haar tot stand te brengen, benoemd tot haar secretaris
en in 1778 hield hij de redevoering bij gelegenheid van de eerste algemeene
vergadering van de onder den naam ‘Oeconomische tak’ opgerichte afdeeling. Te
zijner eer is bij gelegenheid van zijn 50-jarige evangeliebediening in Haarlem een
zilveren gedenkpenning geslagen, vervaardigd door J.G. Holtzhey. Zijn portret is
door Houbraken 1772 gegraveerd naar een door Marinkelle geteekend miniatuur.
Zijn zoon Mr. Pierre Jean Baptiste Charles volgt (kol. 6).
Zijn voornaamste werken zijn: Des menschen ingang tot heerlijkheid om in het
toekomende leven Gods beeld in volkomenheid te wezen (Haarlem 1792, 3 dln.);
Verhandelingen over den aart van het gebet (Haarlem 1747; 1784); Onderzoek der
hoofdoogmerken van onzen Heere J. in eenige der voornaamste gevallen zijns
levens (Haarlem 1755; 1792) en verschillende bundels preeken.
Zie voorts: C. d e K o n i n g , Tafereel der stad Haarlem II, 272, vlg.; III, 36, 268;
IV, 65 vlg.; W a g e n a a r , Vad. Hist. XXI, 356; Bijdr. t.d. Gesch. d. Ev. Luth. kerk V,
161.
Pont
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[Aa, Cornelis van der]
AA (Cornelis v a n d e r ), boekhandelaar, uitgever en schrijver van politieke en
geschiedkundige werken, geb. te Leiden (ged. 22 Oct. 1749), overl. te Amsterdam
26 Oct. 1815. In 1769 werd hij in zijn geboortestad vrijmeester-boekverkooper,
verhuisde een jaar later naar Haarlem waar hij in 1779 het burgerrecht verkreeg,
zich als boekhandelaar vestigde en in 1788 vinder en deken van het
boekverkoopersgild werd. Kort na zijn vestiging benoemd tot boekbinder ter
Secretarye, werd hij wegens gebleken prinsgezindheid door het stadsbestuur op
24 Sept. 1795 als zoodanig ontslagen, wat hem Mijne politicque denkwijze vrijmoedig
geschetst in de pen gaf. Toen hij bovendien in 1796 meewerkte aan den verkoop
van een zeer sterk prinsgezind geschrift: Iets ter bemoediging van hun, die niet
medegewerkt hebben tot de revolutie des jaars 1795, werd hij 29 April 1796
veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf en eeuwige verbanning uit Holland en
West-Friesland. Na zijn vrijlating in 1799 vestigde hij zich als boekhandelaar te
Utrecht, waar hij een Request omme rappel van ban benevens eene memorie
adstructif, opgesteld en overgegeeven aan het Wetgeevend Lichaam des
Bataafschen Volks (Pamflet Knuttel No. 23098) uitgaf. Toen hij 't in begin van 1801
een prospectus rondzond voor een door hem aangekondigd (nimmer verschenen)
werk Tafreel van de achttiende eeuwe, waarin hij o.m. te velde trok tegen de fransche
overheersching, werd hij met een geldboete gestraft. In het zelfde jaar werd zijn
verbanning opgeheven. Tot in 1807 bleef hij te Utrecht, waar hij nog in pamfletstrijd
geraakte met Willem Paschen over de ter doodbrenging van freule van Dorth, gaf
toen den boekhandel op en woonde tot zijn dood in Amsterdam.
Zijn portret is door R. Vinkeles gegraveerd naar een schilderij van Chr. van Geelen.
Behalve de reeds genoemde werken verschenen van zijn hand:
Missive, behelsende eenige bedenkingen over het provisioneel rapport van de
Commissie van vierentwintig enz. (1796); Iets betreffende de finantieele gesteldheid
van den Burgerkrijgsraad der stad Haarlem enz. (1795); Geschiedenis van den
jongst geeindigden oorlog tot op het sluiten van den vrede te Amiens, bijzonder met
betrekking tot de Bataafsche Republiek (1802-1808, 10 dln.); Beknopt handboekje
der vaderlandsche geschiedenissen enz. (1800-1803, 6 dln.); De geschiedenis der
Ver. Nederl. en derz. buitenlandsche bezittingen, geduurende de staats- en
erfstadhouderlijke regeerwijzen enz. (1804-1810, 6 dln.; herdr. in 1811, 25 dln.);
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust
mitsgaders de afbeeldingen van de haring- en de walvischvangst (1805-1806?);
Geschiedenis van het leven, charachter en lotgevallen van wijlen Willem den vijfden
enz. (1806-1809, 5 dln.); De zoogenaamde verdediging van Willem Paschen Gtz.,
Drossaard van het ampt Bredevoort, aangaande zijne bedrijven ten jaare 1799 als
commissaris van de militaire rechtbank enz. (1807); Beknopt en echt verslag van
de oproerige bewegingen binnen de stad Amsterdam, op den 15en en 16en Nov.
1813, vervat in twee missives enz. (1813); De doorluchtige vorsten uit den huize
van Oranje-Nassau enz. (1814); De tyrannyen der Franschen, in den jaaren 1747,
1795-1813, in de Nederlanden gepleegd enz. (1814).
o

Zie: De Librye 1888 n . 4; F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biogr.
Woordenboek 2; K n u t t e l , Cat. van de pamfl. verz. berust. in de Kon. Bibl. V, 472;
VI, 54; v a n S o m e r e n , Beschr. cat. van gegr. portr. van Nederl. II, 81.
Rutgers van der Loeff
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[Aa, Dirk van der]
AA (Dirk v a n d e r ), geb. te 's Gravenhage 1731, ald. overl. 23 Febr. 1809, was
leerling van de haagsche Academie en van Johann Heinrich Keller. Hij associeerde
zich met den rijtuigschilder G e r r i t M e s en leverde smaakvol gecomponeerd
werk. Van door hem geschilderde behangsels zijn in den Haag nog voorbeelden
aan te wijzen. Ook teekende hij ontwerpen voor eerepoorten enz. Van zijn leerlingen
is Louis Moritz wel de meest bekende.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 211-213; O b r e e n 's Archief IV, 141;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Aa, Gerard van der]
AA (Gerard v a n d e r ), gezegd R a n d e r o d e v a n d e r A a , geb. 1541, overl.
16 Oct. 1600 te 's Gravenhage, zoon van ridder J a n v a n d e r A a , die
waarschijnlijk secretaris van den Geheimen Raad van den koning van Spanje
geweest is en van C a t h a r i n e d e B o r g n e v a l . Zijn grootvader van vaderszijde
was J a n v a n d e r A a , heer van Schiplaecken, ridder en burgemeester van
Mechelen, overl. 1522. Hij onderteekende het Verbond der edelen en bleef de zijde
van den opstand houden. Bij den dood van prins Willem van Oranje droeg hij de
banier en het wapen van Vianden. Hij was heer van Rozendaal, ook genoemd
Wolfswinkel. Hij was gehuwd met P e t r o n e l l a v a n d e r L a a n (overl. 1602).
Zijn zoon N i c o l a a s , kolonel van de garde van den Prins te 's Gravenhage, is
gesneuveld voor Sluis en was gehuwd te 's-Gravenhage 2 Nov. 1599 met M a r g r i e t
E y c h e l b e r g gen. H o o f t m a n . Van zijn twee dochters is M a r g a r e t h a gehuwd
met C h a r l e s v a n d e r N o o t , heer van Risoir, kolonel van twee regimenten
voetknechten, en A n n a gehuwd 12 Sept. 1604 met Jacob van Duvenvoorde, heer
van Obdam, admiraal. De afbeelding van zijne graftombe in de Sint-Jacobskerk te
's Gravenhage wordt gevonden in d e R i e m e r 's Beschrijving van 's Gravenhage
(Delft 1730) 1e stuk, 293.
Zie literatuur bij Philips van der Aa (kol. 5)
Haak

[Aa, Hillebrand van der]
AA (Hillebrand v a n d e r ), zoon van den steenhouwer B o u d e w i j n P i e t e r s z .
v a n d e r A a en A n n e t j e P o o r t e m u l l e r en broeder van de uitgevers Pieter
(kol. 7) en B o u d e w i j n v a n d e r A a , is 1659/60 te Leiden geboren. Hij was
graveur en werd 16 Juli 1698 als plaatsnijder ingeschreven a.d. leidsche
Hoogeschool. Hij werd 1706 hoofdman van het leidsche gild. Later vertrok hij naar
o

Indië. Hij huwde 1 . te Leiden 15 Mei 1683 M a r i a R a d d e , geb. te Haarlem, 29
Jan. 1684 begr. Hij hertr. te Leiden 23 Juni 1684 C a t h a r i n a O e s i n g e r , geb.
te Leiden. Hij leefde nog in 1711. De leidsche luthersche predikant B o u d e w i j n
v a n d e r A a was zijn zoon uit het tweede huwelijk. Vele uitgaven van zijn broeders
heeft hij voorzien van gravures, die echter geen kunstwaarde hebben.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Aa, Jacob van der]
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AA (Jacob v a n d e r ), schilder, oomzegger en leerling van D i r k (kol. 4), kwam in
1769 in de haagsche Confrerie, nadat hij een reis door Italië gemaakt had. Als
schilder onbeteekenend stierf hij in 1776.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Aa, Jan van der]
AA (Jan v a n d e r ), maakte in 1559 een kaart voor den koning van Spanje.
o

Zie: Jahrb. der Kunstsamml. des allerhöchsten Kaiserhauses V, n . 4281.
Moes
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[Aa, Martinus Wilhelmus van der]
AA (Martinus Wilhelmus v a n d e r ), letterkundige en journalist, werd geb. te
o

o

Amsterdam 15 Maart 1831, huwde 1 met mej. M.W. H e u s k e n , 2 te Roermond
23 Jan. 1878 met M a r i a M a r g a r e t h a J o h a n n a V e m e r , en overl. te
Amsterdam 23 Mei 1905. Hij was van een koopmansfamilie en zelf ook voor den
koophandel bestemd. Vandaar genoot hij geen klassieke noch academische
opleiding, doch was in zijn jonge jaren een tijd lang te Marseille aan een fabriek
werkzaam. Kort na zijn terugkeer aan de Tijd verbonden, diende hij dit blad eerst
door zijn administratieve kennis; in 1869 werd hij er eigenaar en directeur van. Van
1869 tot '84 had hij ook een werkzaam aandeel aan de redactie. In dit laatste jaar
deed hij wegens een beginnende slepende ziekte eigendom en bestuur van de Tijd
over, doch bleef er nog lang daarna aan medewerken. Als letterkundige is zin voor
humor en satyre zijn hoofdtrek. Onder het pseudoniem H e n r y v a n M e e r b e k e
gaf hij in 1857 uit: Schetsen uit de hedendaagsche Zamenleving in de Toeschouwer,
een katholiek tijdschrift, door hem met Mr. C.J.A. Heydenryck opgericht en
geredigeerd. Reeds na een jaar ging dit aan een andere redactie en anderen uitgever
over en hield in 1859 op. Bovengenoemde schetsen verschenen afzonderlijk in
1860 als Waarnemingen en Waarheden, en werden later herdrukt in de
Guldenseditie. Zij werden zeer welwillend en aanmoedigend besproken in de Gids
1862, I, 315 door W.D - s (= Potgieter). Navolging van Hildebrand's Camera valt
niet te miskennen. In 1869 verscheen zijn voornaamste werk: Zóó wordt men lid
van de Tweede Kamer, een Hollandsche Verkiezingsroman (Amsterdam, later
herdrukt te Arnhem). Het is een verdienstelijke satyre op klein, beginselloos gedoe.
‘Zulk een boek te kunnen schrijven is een voorrecht - maar niet het geschreven te
hebben’ (Simon Gorter in de Gids, Jan. 1870, die ten onrechte meende, dat de
auteur cynisch goedkeurde wat hij satirisch hekelde, cfr. Katholiek LVI (1869) 393).
In 1887 verscheen, steeds onder hetzelfde pseudoniem, Een ministerieele Crisis
(Amst.) en Gevaar voor oorlog (Culemb. 1891), beide politieke blijspelen, door het
Nederlandsch Tooneel eenige malen opgevoerd. Onder eigen naam schreef van
der Aa in de katholieke tijdschriften de Wachter en de Katholiek en gaf hij eenige
vertalingen van fransche en duitsche werken.
Van der Aa was door Dr. W. Cramer voor de katholieke actie en de Tijd gewonnen.
Juist onder zijn redacteurschap maakte dit hoofdorgaan der katholieken zijn
belangrijke zwenking naar rechts (van 1866-'79): aaneensluiting en partijvorming
der zijnen, toenadering tot de anti-revolutionnairen, nooit-onderbroken aandringen
op herziening der onderwijswetgeving. Toch heeft van der Aa hier zelf niet het
hoofdaandeel in gehad, doch zijn mederedacteuren, Mgr. Smits en later Dr.
Schaepman; den zwaren beginselenstrijd aan dezen overlatend, gingen zijn
hoofdartikelen meestal over de lichtere kwesties in de politiek en de polemiek van
den dag. Zeer opgemerkt werden ook zijn feuilletons in hetzelfde dagblad onder
den titel van Conterfeitsels en Schetsen uit de Onderwereld.
Zie: E.A.v.d. H e u v e l in Levensber. Letterk. 1907, 132; de Tijd, 23 Mei 1905;
J.v. V l o t e n , Nederlandsch Dicht en Ondicht der 19e eeuw III, 592; G. M e s , Kathol.
Pers v. Nederland, 1853-1887, 158, 292, 308.
Görris

[Aa, Philips van der]
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AA (Philips v a n d e r ), zoon van F l o r i s v a n d e r A a , heer van Schiplaecken
en M a r g a r e t h a 't S e r c l a e s en kleinzoon van J a n v a n d e r A a , heer van
Schiplaecken, burge-
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meester van Mechelen. Philips was dus een neef van Gerard van der Aa (kol. 4).
Hij was ridder, heer van Schiplaecken en edelman van de Koningin-Weduwe Maria
van Hongarije. In 1564 was hij burgemeester van Mechelen. Hij teekende het
Verbond der edelen en werd door Alva verbannen. Hij keerde in 1572 te Mechelen
terug en wist zich met hulp van Arend van Dorp van de sleutels der stad meester
te maken en deze tot de zijde van den Prins te doen overgaan. Hij stond bij dezen
in hooge gunst en behoorde dikwijls tot zijne naaste omgeving, bijv. tijdens 's Prinsen
ziekte in 1574. In 1573 was hij als raadsman van Oranje's luitenant-gouverneur in
het Noorderkwartier, Diederik Sonoy, werkzaam en droeg hij veel bij tot het
versterken van verschillende steden en tot het ontzet van Alkmaar. Ook bij het ontzet
van Leiden was hij tegenwoordig en in September 1574 heeft hij deelgenomen aan
eene onderneming onder Lodewijk van Boisot, om een dijk bij Zoeterwoude op de
Spanjaarden te veroveren, welk plan echter mislukte. Na een kort verblijf in Engeland,
welk land hij echter in 1575 moest verlaten, werd hij benoemd tot bevelhebber van
Gorinchem. In 1579 bedwong hij de beweging der roomsch-gezinden te Zalt-Bommel.
Hij was tegenwoordig bij de begrafenis van prins Willem; in 1586 wordt hij voor het
laatst genoemd als afgevaardigde voor het huis Nassau bij de beëediging van een
baljuw te Vlissingen. Hij was gehuwd met P e t r o n e l l a v a n d e r D i l f t , dochter
van Mr. E r a s m u s v a n d e r D i l f t , schepen te Antwerpen. Zijne kinderen waren
A d r i a a n , geb. 1568, gehuwd met J o h a n n a d e R i d d e r , G e e r t r u i d , overl.
4 Sept. 1601, gehuwd met A r e n t v a n B o s c h u y s e n , drost van Gorinchem en
het land van Arkel en P h i l i p s , gehuwd 1593 met H e n r i c a v a n E g m o n d .
Een gedenkpenning met zijn portret wordt afgebeeld bij v a n L o o n , Nederl.
Historiepenningen I, 114, waarnaar ook het portret door Vinkeles in de
Woordenboeken van K o k e n C h a l m o t gecopiëerd is. Over zijne werkzaamheid
in het Noorderkwartier: B o o m k a m p , Alkmaar en deszelfs geschiedenissen
(Rotterd. 1747) 211-213, 215. Verder F r u i n 's Verspr. Geschr. (zie register).
Over hem, Adolf (kol. 2) en Gerard (kol. 4): G u i c c i a r d y n , Beschryvinghe van
alle Nederlanden (Amst. 1611) 39; t e W a t e r , Historie van het Verbond der Edelen,
stuk II, 134-139, st. III, 461 en st. IV, 66 en de daar aangehaalde schrijvers;
o

Navorscher VI (1856) 124-126; Nederlandsch Familieblad 1893/94 n . 21.
Haak

[Aa, Pierre Jean Baptiste Charles van der]
AA (Pierre Jean Baptiste Charles v a n d e r ), geb. te Haarlem 31 Oct. 1766, overl.
5 Mei 1812 te Leiden, zoon van Christianus Carolus Henricus en C. Koopman (kol.
2). Hij had een goeden aanleg, vooral voor de oude talen, waardoor hij in zijn later
leven uitstekend latijn sprak. Reeds op zijn zestiende jaar kon hij de universitaire
studie volgen, het eerste jaar te Utrecht en later te Leiden, waar hij 19 December
1789 promoveerde op proefschr. de Poena infamiae. Hij vestigde zich als advokaat
te Amsterdam, waar hij 11 Jan. 1790 huwde met F r a n c i n a A d r i a n a B a r t h a
v a n P e e n e , dochter van P i e t e r v a n P. en J o h a n n a E l i s a b e t h R o b i d é .
Zijn democratische gezindheid, reeds in zijn studententijd bekend, werd gedurende
zijn verblijf aldaar nog versterkt: hij was secretaris van het Comité-revolutionnair,
dat in Jan. 1795 de omwenteling aldaar bewerkte. In 1796 werd hij baljuw van
Amstelland, daarna secretaris van Nieuwer-Amstel tot 1805, en vestigde zich
vervolgens als advokaat te Leiden. Tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

7
dien tijd bewoonde hij het landgoed Middenhoeve bij Amstelveen, waar hij 30 Maart
1798 zijn vrouw verloor en hij tot groote schade voor zijn financiën de
landhuishoudkunde beoefende. Te Leiden legde hij zich met buitengewonen ijver
op het schrijven toe, en groot is het aantal werken, vooral vertalingen, meest op
rechtskundig gebied, van zijn hand. Het schijnt dat zijn ijver grooter was dan zijn
bekwaamheid: de beoordeelingen van zijn werk door prof. Gratama in het
Regtsgeleerd Magazijn zijn niet zeer gunstig. Hoe het zij, hij was 's zomers zoowel
als 's winters te vier uur voor zijn schrijftafel te vinden. Dit stille werk was hem liever
dan eenige openbare betrekking, en hij weigerde elke aanbieding zoowel onder
koning Lodewijk als onder keizer Napoleon. Onverwacht werd hij 12 Mei 1812 uit
dit werkzame leven weggerukt, nalatende zeven minderjarige kinderen, drie uit zijn
eerste huwelijk, waarvan Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (kol. 8) de
oudste en Abraham Jakob (kol. 1) de tweede was. C h a r l e s M é n a r d A d e l a i d e
S i m o n v a n d e r A a was een zoon uit het tweede huwelijk met A n t o i n e t t e
C a t h a r i n e S i m o n T h o m a s . Hij werd door verscheiden genootschappen,
binnen- zoowel als buitenlandsche, tot medelid gekozen en was o.a. secretaris van
de Maatsch. van Nederl. Letterkunde van 1809-12. Zijn voornaamste werken zijn:
Handboek voor den jongeling of lessen voor het maatschappelijk leven (Amst.
1802); Aanspraak in dichtmaat ter gelegenheid van het heugelijk Vredefeest (Amst.
1802); Redevoering over de minst geachten van den Burgerstaat (Amst. 1802);
Handleiding tot gebruik der ordonnantie op het middel van het klein zegel (Leyd.
1806); Handleiding tot gebruik van het Crimineel Wetboek ingerigt voor het koninkrijk
Holland (Leyd. 1809); Handleiding tot gebruik van het wetboek Napoleon, inger.
v.h. Koninkr. Holland (Leyd. 1809); Handboek voor Voogden, Curateuren,
Executeuren, Administrateuren ..., ingerigt naar en dienstbaar gemaakt aan het
Wetboek Napoleon (1809); Inleiding tot de hedendaagsche Hollandsche
regtsgeleerdheid en praktijk (Amst. 1810, 2 dln.); Wetboek der belasting op het
zegel (Dordr. 1810); De geest der Conscriptie, 1810); Wetten voor Voogden,
Executeuren en Curators, volgens het Fransche regt (Amst. 1810); Het wetboek
Napoleon verklaard door de voornaamste Fransche regtsgeleerden (uit het Fransch,
Amst. 1810, 2 st.); Het wetboek der burgerlijke regtspleging door formulieren in
praktijk gebragt (uit het Fransch, Hoorn 1811, 8 dln.); Verhandeling van het wetboek
van Strafvordering, met formulieren (uit het Fransch van Daubenton, Amst. 1811,
3 dln.); Grondbeginselen van de wetenschap der Notarissen (uit het Fransch van
J.B. Loret, 2e dr. Dordr. 1811); Wetboek der belastingen op het zegel, de registratie,
hypotheken en griffie (Dordr. 1811); Inleiding tot de burgerlijke rechtspleging of
praktizijns handboek (n.h. Fransch v.M. Pigeau, Dordr. 1812, 2 dln.); Zamenstel der
administratieve wetgeving (n.h. Fransch v. Portiez, Rotterd. 1812, 2 dln.); Handboek
voor deskundigen of gids voor regters, regterlijke ambtenaars, landmeters enz.
(Dordr. 1812).
Zie: J.W. t e W a t e r in Hand. Letterk. 1812, 2.
Dortland

[Aa, Pieter Boudewijnszn. van der]
AA (Pieter Boudewijnszn. v a n d e r ), geb. 1659, overl. Aug. 1733 te Leiden, werd
18 Mrt. 1694 te Leiden in het Album Stud. ingeschreven als drukker van 't Waalsche
College. Later komt hij op den titel der door hem uitgegeven boeken voor als stadso

en academiedrukker. Hij huwde 1 te Leiden 9 Sept. 1685 met E l i s a b e t h P e c h -
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o

l i n u s , dochter van den lutherschen predikant J o h a n n e s P.; 2 . 16 Nov. 1697
met A n n a M a r i a C r o e s s e n van Amsterdam; een dochter uit dit tweede
huwelijk, J o h a n n a , huwde 8 Juni 1723 met D i e d e r i c h G a r l i c h . Hij heeft
zich verdienstelijk gemaakt door tal van uitgaven, vooral reisbeschrijvingen (T i e l e ,
Nederl. Bibl. van Land- en Volkenk. (Amst. 1884) 2-6) en den in 1716 verschenen
Catalogus der leidsche Universiteits-Bibliotheek, waarover men zie mijn Geschiedenis
dier Bibliotheek (1905) 34.
H e n d r i k de graveur, was een jongere broeder van hem; 2 andere broeders
B o u d e w i j n en Hillebrand (kol. 4).
Zie: Navorscher VI (1856) 124 en Nederl. Heraut II (1885) 2.
Molhuysen

[Aa, Willem van der]
AA (Willem v a n d e r ), geb. te Rotterdam 24 Maart 1620, begr. aldaar 14 Oct.
1678, zoon van Mr. A n t h o n i s W i l l e m s z . en A d r i a n a P i e t e r s d . v a n
W a l e n b u r c h . Hij werd te Leiden als student in de rechten ingeschreven 25 April
1637 (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud.) en promoveerde daar tot doctor
in de beide rechten. In 1640 werd hij secretaris van zijn vaderstad, wat hij tot 1672
gebleven is. Bovendien bekleedde hij in dien tijd allerlei andere stedelijke ambten.
Sinds 1645 was hij o.a. vroedschapslid en in 1666 gecommitteerde raad. Hij
behoorde tot de heftige tegenstanders van het huis Oranje en trachtte de bevordering
van den Prins op allerlei wijze te beletten. Zoozeer had hij zich dan ook den haat
van het volk op den hals gehaald, dat zijn huis in 1672 geplunderd werd en hij zelf,
na den moord op de gebr. de Witt, ternauwernood aan de woede van het
rotterdamsche grauw ontkwam. Afgezet 1672 heeft hij verder als ambteloos burger
geleefd.
Voor de historie van Rotterdam heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijn
afschriften van enkele oude kronieken met eigen aanteekeningen. Dit hs. berust in
o

de bibliotheek van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden n . 806 onder den naam
Kroniek en beschrijving van Rotterdam. Ook bevindt zich in het gemeente-archief
te Rotterdam een hs. van hem: Register der vroedschap en regenten van Rotterdam.
Hij huwde 7 Oct. 1640 te Rotterdam met K a t h a r i n a H a r t i c h s v e l t , geb. 1
Aug. 1619 begr. 17 Oct 1681, die somtijds A e c h t j e genoemd wordt.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. XIV, 77, 114, 176; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.;
o

Bronnen Gesch. Rott. I en II, 230, 388, 508; Alg. Ned. Familiebl. 1883/84 n 50.
Wiersum

[Aa, Christianus Petrus Eliza Robidé van der]
AA (Christianus Petrus Eliza R o b i d é v a n d e r ), geb. 7 October 1791, overl. te
St. Anna bij Nijmegen 4 Mei 1851, was een zoon van Pierre Jean Baptiste Charles
van der Aa en F.A.B. van Peene (kol. 6). Den naam Robidé ontving hij naar zijn
moeders moeder. Reeds vroeg gaf hij blijken van dichterlijken aanleg: de
Nieuwjaarswensch van Leidens Evangelisch-Luthersche Weezen van 1808 is van
zijn hand, en ook wordt het tooneelstuk de Duivelin (Leyden 1810) aan hem
toegeschreven. In December 1811 promoveerde hij en vestigde zich als advocaat
te Leiden tot 1813. In dit jaar werd hij, na den dood zijns vaders, tot secretaris van
den maire van Sneek benoemd. Deze betrekking verwisselde hij in 1814 met die
van schout en secretaris van de Lemmer, en in hetzelfde jaar met die van secretaris
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van Lemsterland. In 1815 trok hij als vrijwilliger uit met het corps Friesche Jagers.
Na afloop van den veldtocht trad hij in datzelfde jaar in het huwelijk met E e l k j e
P o p p e s , die
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ook aanleg voor de dichtkunst toonde, en in 1814 een bundel: Eerstelingen aan
mijn Vaderland had uitgegeven. Na haar huwelijk schijnt zij nog slechts eenige
kinderwerkjes met haar man samen te hebben geschreven. Zij overleed 20 Sept.
1828. In 1818 werd hij procureur te Leeuwarden, en van dien tijd af ontwikkelt hij
zijn dichterlijke gaven, te beginnen met een gedicht: Aan de nagedachtenis van N.
Lobry. Voor zijn gedicht: De dood van Lord Byron (1827) werd hem de gouden
medaille toegekend door de Kon. Mij. van Taal- en Dichtkunde te Gent. Hij redigeerde
verder in 1830 de Nederlandsche Tyrtaeus, en werkte mede aan de Muzen-Almanak
en die voor het Schoone en Goede. Een bekroning met zilver gewerd hem van de
Mij. tot Nut van 't Algemeen voor vier volksliederen in 1835.
6 Dec. 1830 huwde hij voor de tweede maal, met L u c i a M a r i a d e J o n g h ,
weduwe van Mr. J a n A n t h o n y K a l l e n b e r g v a n d e n B o s c h , die het
landgoed ‘de Hemelsche Berg’ bij Oosterbeek bezat. Uit dit huwelijk werd als eenig
kind geboren Pierre Jean Baptiste Charles Robidé van der Aa (kol. 10). Hij vestigde
zich in 1834 als advocaat te Arnhem, waar hij in 1838 eerst tot
rechter-plaatsvervanger, later tot rechter in de arrondissementsrechtbank werd
aangesteld. Ongeveer van dien tijd af, terwijl hij reeds in 1827 met goud bekroond
was door de Mij. tot Nut van 't Algemeen wegens zijn verhandeling: Over de gevolgen
van huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting, begint zijn werkzaamheid
als publicist, meest op het gebied van volksverlichting, in het bijzonder in
onderwijszaken, waarom hij in 1840 tot schoolopziener in het district Gelderland
benoemd werd. Van 1839-47 redigeerde hij, samen met Ds. O.G. Heldring, den
Volksbode, die vooral gewijd was aan de bestrijding van drankmisbruik en
volksvooroordeelen. Zijn letterkundig werk gaf hij daarmede niet op, blijkens vele
romans en verhalen. Enkele hiervan kwamen in 1837 en 1840 uit onder zijn naam
en dien van mejuffrouw A.L.G. Toussaint. Ook was hij in 1837 redacteur van de
Gids. In dit jaar gaf Ds. A.N. v a n P e l l e k o m anoniem een zeer ironischen lofzang
uit op den ‘vermaarden schrijver..... C o e l i m o n t i c o l a ’, waarmede van der Aa
bedoeld werd. Om zijn vele gaven werd hij tot lid van onderscheidene
genootschappen benoemd en had hij zitting in vele vereenigingen op maatschappelijk
gebied. Nog verwierf hij de gouden medaille van de Mij. van Nijverheid, wegens zijn
proefnemingen met de aankweeking der acacia. Aan dit werkzame bestaan kwam
een eind in 1848 door een hersensziekte, die zijn geestvermogens dermate
verzwakte, dat hij onder curateele gesteld moest worden. Zijn door P. Velijn naar
W. Grubner gegraveerd portret is in den Muzenalmanak van 1833.
Zijn werken zijn behalve bovengenoemde: Aan A. Suringar - de Jong. (Leeuw.
1823); Hulde aan H.J. Groen (Leeuw. 1825); Rapport der part. comm. in Leeuwarden
voor de noodl. overstr. in Vriesland (Leeuw. 1825); Dichtregelen tot opening .... Nut
van 't Algemeen (Leeuw. 1826); Ter nagedachtenis van J.L. Nierstrasz Jr. (Leeuw.
1828); De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgen. (Leeuw. 1828); Ten
afscheid v.h.j. 1829 en ter verwelkoming v.h.j. 1830 (Leeuw. 1829); Aan H. Reiger
bij zijn promotie (z.p. 1829); Euphrosina, kinderliederen (Amst. 1829-33, 3 st.); Onze
herinneringen en verwachtingen (Leeuw. 1830); De Friezen aan hunnen koning
(Leeuw. 1830); XXIV Augustus 1830 (Leeuw. 1831); Nederlandsche Tyrtaeus (Amst.
1830); De Schelde door dwang geopend (L. 1831); Cantate, uitgev. ter gel. v.d.
verloting enz. (1832); Verslag loterij enz. (1832); Oudejaarsavond
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van 1832 (Leeuw. 1832); Aan C.M.A. Simon van der Aa bij zijn promotie (1834); Op
het afbeeldsel van Vrouwe K.W. Bilderdijk - Schweickhardt (1834); Losse bladen
uit het groote levensboek (Amst. 1833-1835, 2 dln.); Merkwaardigheden uit het
dierenrijk (1833); Vier volksliederen (1835); Gelderlands lied op Vader Willems
verjaardag (z.p. 1835); Aan Utrecht in Junij 1836 (z.p. & j.); Voorbeelden tot vorming
van Neerlands jeugd (z.p. 1836); Veldviooltjes (z.p. 1834); De Rijn in afbeeldingen
en tafereelen (1835); 9 Augustus 1838, op het feest der oudstudenten te Leiden;
Rijmpjes voor zoete kinderen (z.p. 1838); Geschenk Neerlands jufferschap
aangeboden (1838); Volksverhalen en legenden aan de Rijnoevers (Arnh. 1839, 2
dln.); G.D. Jordens toegez. bij zijn promotie (1838); Gedenkboek b.d. feestel. Vereen.
d. oud-studenten te Leiden (1838); Catalogus van boekwerken en vlugschr. betreff.
de woelingen .... tiendaagsche veldtogt (Amst. 1838-40); Frederika Louisa
Wilhelmina, eerste koningin der Nederlanden (Amst. 1838); Vaderlandsliefde, de
schoonste der deugden (1839); Oproer en priesterdwang (Amst. 1838); Voedsel
voor verstand en hart (z.p. 1840); Hoe donkerder nacht, hoe schooner morgen ...
Bemoediging ... vrije Metselaren (Amst. 1841); Gelderlands hulde aan ... Willem II
(Arnh. 1841); Napoleon's assche (1841); De aankweeking der acacia in Nederl.
(Haarlem 1843); Nog een letteren prentgeschenkje (z.p. 1843); Oud-Nederland in
de uit vroegere dagen overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en afgebeeld
(Nijm. 1837-1846); Geschenk aan gehoorzame knaapjes (Amst. z.j.); Geschenk
aan gehoorzame meisjes (Amst. z.j.); De wereld in haar zondagspak (Amst. z.j.);
Nederlandsche kleederdragten (Amst. z.j.); Een handvol levensvreugd der Nederl.
jeugd aangeboden (z.p. en j.). Men schrijft hem den Lauwerkrans op Johan Beekman
(1809) toe.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek 2.
Dortland

[Aa, Pierre Jean Baptiste Charles Robidé van der]
AA (Pierre Jean Baptiste Charles R o b i d é v a n d e r ), geb. 23 Mei 1832 op den
huize ‘de Hemelsche Berg’ (Oosterbeek), overl. te 's Gravenhage 10 Febr. 1887,
zoon van den voorg. en Lucia Maria de Jongh; was van 1850-55 student aan het
Athenaeum en Ev. Luth. Semin. te Amst., werd in 1855 candidaat in de theologie,
doch zette zijne studiën in die richting niet verder voort en wijdde zich aan de
beoefening der aardrijkskunde en geschiedenis. Onder het pseudoniem R o b r e c h t
v a n P e e n e schreef hij tal van artt. in de N. Rott. Courant en in de Koloniale
Jaarboeken (1860-64); hij was een ijverig bestuurslid van het Kon. Inst. voor de T.L.
en Vk. van Ned.-Indië, van het Kon. Ned. Aardrk. Gen. en werkte, behalve aan de
uitgaven van deze instellingen, aan verschillende tijdschriften mede-o.a. Ind. Gids
en Ned. Spectator. Afzonderlijke geschriften: Afrik. studiën, kol. bezit en part. handel
op Afrika's Westkust ('s Grav. 1871); verder uitgaven met aantt. van C. B o c k , Reis
in O. en Z. Borneo I ('s Grav. 1881), en Reizen naar Ned. Nieuw-Guinea ('s Grav.
1879).
Zie. J.K.W. Q u a r l e s v a n U f f o r d in Levensber. Letterkunde 1887, 204;
M.F.A.G. C a m p b e l l in Ned. Spectator 1887, 69.
Kielstra

[Aaken, Jacob van]
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AAKEN (Jacob v a n ), bouwmeester, ontwierp den als ‘Oldehove’ bekend staanden
toren der in 1576 ingestorte St. Vituskerk te Leeuwarden. Hij begon met de uitvoering
in 1529 en leidde het werk tot aan zijn dood in 1532.
Weissman

[Aalmis, of Aelmis]
AALMIS of A e l m i s . De familie Aalmis te Rotterdam heeft zich een grooten naam
verworven door de producten harer tegelbakkerij, waarvan
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vele thans nog, ook in het buitenland, bewaard zijn gebleven.
P i e t e r J a n s z . A e l m i s , geboren te Rotterdam, waarschijnlijk in 1649, trad
17 Juni 1671 in het huwelijk met C o r n e l i a B r o u w e r s en kocht 19 Mei 1692
de tegelbakkerij van van Lier aan de Oostzijde van den Schiedamschen dijk. Hij
overleed 29 Oct. 1707. Zijn zoon J o h a n n e s , gedoopt 4 April 1674, huwde 16
Maart 1707 S u s a n n a K l a a r h o u t en werd begraven 4 Febr. 1755. Zijne beide
zoons, J o h a n n e s , gedoopt 6 Mei 1714, gestorven 30 Sept. 1799, en J o h a n
B a r t h o l o m e u s , gedoopt 26 October 1723, begr. 6 Sept. 1786, volgden hem op
in de tegelbakkerij, welke 10 Juni 1790 in andere handen overging en later in het
bezit kwam van de familie van Traa, die haar in 1873 ophief.
Zie: Rott. Historiebl. III, 518 vlg. waar op bl. 522 echter meerdere onjuistheden
voorkomen; Archiefverslag Rotterdam 1904, 31 vlg. en H e n r y H a v a r d , La
céramique hollandaise (1909) I, 174 vlg.
Wiersum

[Aartman, Nicolaas]
AARTMAN (Nicolaas), geb. 5 Dec. 1713 waarschijnlijk te Amsterdam, stierf daar 5
Maart 1793 en heeft allerlei illustraties voor boeken geteekend. J. Körnlein en J.
Schoute hebben naar zijn teekeningen gegraveerd.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 138.
Moes

[Abeele, Pieter van]
ABEELE (Pieter v a n ), medailleur, geb. te Amsterdam, gest. na 1677. Zijn werken,
gedateerd van 1622-1677 en met zijn naam of de initialen P V A gemerkt, zijn talrijk
en belangrijk als kunstwerken. Hij was leerling van Jurriaen Pool en overtrof dezen;
zijn medailles evenals die van zijn tijdgenoot O. Muller zijn gedreven en geciseleerd;
de beide zijden werden na het drijven door soldeering aan elkander gevoegd. Hij
was een der beste hollandsche medailleurs in de 17e eeuw. Een van zijn medailles,
uit het jaar 1658, met een portret van koning Karel Gustaaf van Zweden, doet
vermoeden dat hij dit land bezocht. Misschien heeft hij ook geschilderd; want op
een van zijn medailles met het portret van den jongen prins Willem III van Oranje
leest men de afkorting pin. (= pinxit), achter zijn monogram.
Vgl. A l v i n in T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. i.v.
de Gelder

[Abeli, Johannes]
ABELI (Johannes), misschien de zoon van Abelus Johannis van Stellingwerf, stond
in 1594 als predikant te Aalsum en Wetzens en wordt in de acta van de eerste
drentsche Synode te Rolde op 12 Aug. 1598 genoemd als aangewezen voor
Dieveren; doch, staat er bij, ‘heeft de beroepene plaats niet becleet’. Voorts wordt
hij door de overijsselsche Synode van Juli 1611 te Deventer aanbevolen voor Dalfsen
bij Jhr. Jan van Rechteren en aan ‘die E. juffrouw weduwe van Ittersum en die E.
Jan van Brandenborch to Rutenborch’; de Synode hoopte, dat zij zouden toestemmen
in zijn beroeping aldaar, omdat hij ‘om sijn olderdoem als andern qualiteiten totten
dienst der kercken van Dalffsen bequaem geholden wert’. Toch stond hij in 1615,
evenals in 1611, nog te Heinoo.
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Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 286, 293; VIII, 2; T.A. R o m e i n ,
Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 480.
Knipscheer

[Abeli Ab Equart, Leo]
ABELI AB EQUART (Leo), zoon van den kroniekschrijver Abel Eppens van Eekwerd,
heeft als balling in Oostfriesland geleefd tijdens de spaansche onlusten en werd in
1595 predikant te Loppersum. Hij woonde de Synoden bij van 1595, 1598, 1602,
1603 en 1604, was meermalen gedeputeerde der Synode en behartigde allerlei
kerke-
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lijke zaken in gemeenten en bij de hooge overheid. In 1603 is hij afgevaardigd naar
de noordhollandsche Synode. Hij schijnt in 1611 gestorven te zijn. Zijne twee zoons
werden op aanbeveling der Synode, door de Staten van Stad en Land met hunne
studiën voortgeholpen. Een van hen, A d o l p h u s L o u w e n s werd burgemeester
van Groningen. Uit den andere, den predikant A b e l u s L e o n i s , is het geslacht
v a n B o l h u i s ontstaan.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 326; VII, zie register; H.H. B r u c h e r u s ,
Kerkherv. in Groningen 283, 326; F e i t h e n B r u g m a n s , De Kroniek van Abel
Eppens tho Equart, inleiding.
Knipscheer

[Abeli, Sibrandus]
ABELI (Sibrandus), ook S. A b e l s , A b e l u s , een Fries, predikant te Winkel
(1574-1579), te St. Maarten en Valkoog (1579-1580), ging in 1580 na de bezoekreis
van Otto Swalue in Noord-Holland om predikanten voor Friesland te zoeken naar
Harlingen, waar hij tot 1610 geweest is. De noord-hollandsche Synode van Mei
1580 te Hoorn koos hem om eene predikatie te doen tijdens hare vergadering ‘voor
den gemeynten Gods’ te Hoorn. Omdat de kerk te Harlingen bij zijne komst nog in
de handen der roomschen was, heeft hij zijne eerste leerrede en eenige volgende
gedaan bij het raadhuis, op de plaats ‘Vleeschhuis’ genaamd. De friesche Synode
van Mei 1584 verkoos hem tot scriba; die van 1591 tot plaatsvervangend voorzitter;
die van 1594 tot gevolmachtigde om in de classis Franeker ‘alle gemeene
swaricheden in den kercken voorvallende af te handelen’; eveneens die van 1605;
ook die van 1598 zag hem in haar midden. Eigenaardig is het, dat hem de ‘schriften
ende monumenten soe in die classicale ende sijnodale bijeencompsten, die daer
overich zijn ... angaende die questien tusschen Ruardus Acronius en Sybrandus
Vomelius’ (1590) werden toegezonden om voorts verbrand te worden ‘ende alsoe
die memorye wtgewischt te worden, twelck den deputatis classium belast wordt
datelijck te beschicken’ (1592). Eene dergelijke opdracht ontving hij ook in het
volgende jaar.
Zie: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth 187; T.A. R o m e i n ,
Naaml. der pred. in Friesl. 183; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 24, 65, 72,
75; VI, 7, 13, 56, 65, 71, 76, 84, 96, 160; Kerkel. Handboek 1878, 264, 433; 1908,
Bijl. 128, 150; J. R e i t s m a , Oostergoo 267; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der
Herv. Kerk II, aant., 27; E.J. D i e s t L o r g i o n , Gesch. der Kerkherv. in Friesl. 131
v.; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de Gesch. der Herv. in Friesl. 205.
Knipscheer

[Abeli, Sicco of Sixtus]
ABELI (Sicco of Sixtus), misschien een zoon van Abelus Johannes van Stellingwerf,
was, voorzoover blijkt, in 1602 tot 1605 predikant te Ezinge.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VIII, 41, 56, 100.
Knipscheer

[Aberson, Frederik Nicolaas Lucretius]
ABERSON (Frederik Nicolaas Lucretius), geb. te Ottoland 11 Feb. 1779, overl. te
Amsterdam 6 Juli 1859, zoon van Ds. G e r h a r d O s w a l d A b e r s o n en H e s t e r
P a u l i n a v a n H o r b a g . Hij huwde 28 Oct. 1816 M a r i a H e n r i e t t e
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A l e x a n d r i n e P i c h o t (geb. te Maastricht 2 (ged. 5) Aug. 1787, overl. te
Giessen-Nieuwkerk 14 Jan. 1863). Aan den veldtocht van 1799 in N. Holland nam
hij als luitenant deel, en werd eenigen tijd als vermist gevoerd; hij behoorde tot de
brigade Bonhomme. Hij was in Febr. 1809 met 5 andere officieren van de garde
van koning Lodewijk in Spanje gekomen, streed met veel beleid bij Mesa de Ibor
(Maart 1809) als officier van den staf bij de Grenadiers en werd bij die gelegenheid
gekwetst. Na den slag
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bij Medellin redde hij den gekwetsten spaanschen cavalerie-generaal de Frias. In
den slag bij Talavera redde hij de vaandels van het gevaar in handen der Engelschen
te vallen (28 Juni 1809). Gedurende den spaanschen veldtocht werd hij eerst tot
kapitein, later tot luitenant-kolonel bevorderd. In dien rang streed hij bij Ocana (19
Nov.) onder den kolonel Pfaffenrath. In 1811 streed zijn bataljon van het voormalige
2e Regiment op 5 en 6 Juli bij het geleiden van den generaal Sebastiani door de
Sierra Morena en later van den maarschalk Mortier terug. In 1815 commandeerde
hij het bataljon infanterie van linie No. 13, te Famillereux in garnizoen; tijdens den
veldtocht (5 Mei 1815) totgeneraal-majoor bevorderd, voerde hij in 1830 het bevel
over de ned. marechaussee; tijdens het oproer te Brussel werd hem door het
gepeupel de degen van de zijde gerukt. Hij was ridder M.W.O. 3e kl.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 231, 232, 234, 247, 248, 257, 265, 415,
420, 423, 622, 627; J.F. v a n M a a n e n , Het geslacht Aberson (Rijswijk 1901).
Eysten

[Abrahams, Hendrik Adriaan]
ABRAHAMS (Hendrik Adriaan), geb. te Middelburg 19 Mei 1785, gest. aldaar 16
Sept. 1874, zoon van den boekhandelaar J o h a n n e s A. en J o h a n n a M a r i a
H a c k e n b e r g , nam, na zijn huwelijk op 4 Dec. 1808 met P i e t e r n e l l a C l a s i n a
d e P u y t , in Jan. 1809 den boekhandel over van zijn tante, de weduwe W i l l e m
A. Haar echtgenoot en A's vader laatstelijk drukkers geweest zijnde van de in Apr.
1758 opgerichte Middelburgsche Courant, ging A. daaraan van 1811 tot 1847 het
redacteurschap vervullen, afgewisseld door zijn broeder J a c o b A., met wien hij
tevens sinds 1815 den boekhandel voortzette onder de firma ‘Gebroeders Abrahams’.
Na het verlies zijner eerste vrouw huwde hij 26 Aug. 1824 hare nicht A n n a d e
P u y t en 18 Apr. 1832 hare zuster, M a r i a M a g d a l e n a , wed. H.v.d. B r o e c k e .
Met Verheye van Citters, N.C. Lambrechtsen, S. de Wind en J. ab Utrecht
Dresselhuis stond A. in vriendschappelijke betrekking, verschillende werken over
Zeeland uitgevende tot hij Dec. 1850 als hoofd der handelszaak aftrad. Vele jaren
was hij ook secretaris van de afdeeling Middelburg der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, die hem Jan. 1869 eere-voorzitter maakte. De catalogus der verkooping
van A's boeken op 25 Oct. 1875 is in de Prov. Bibl. van Zeeland. Zijn zoon volgt.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 1; H.P. A b r a h a m s ,
De Middelb. Courant ('s Gravenh. 1898) 92; K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelb.
IX (ald. 1902) 101.
de Waard

[Abrahams, Hendrik Paulus]
ABRAHAMS (Hendrik Paulus) geb. 15 Jul. 1825 te Middelburg, overl. 24 Jan. 1909
te 's Gravenhage, journalist, directeur-eigenaar van een der oudste bladen van
Nederland: de Middelburgsche Courant, welker geschiedenis hij schetste in De
Middelburgsche Courant van haar ontstaan tot de oprichting der Vennootschap ter
voortzetting harer uitgifte 1758-1874 ('s Grav. 1898, niet in den handel). Toen de
onderneming overging in een naamlooze vennootschap, liet Abrahams zich als
hoofdredacteur vervangen door zijn medewerker H.F.L. Pisuisse. Ook als directeur
trad hij af. De courant werd in eigendom overgenomen door een comité, dat met
handhaving der liberale traditie van het orgaan den overgang in een naamlooze
vennootschap tot stand bracht. Behalve het genoemde werkje schreef Abrahams
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een geschiedenis van de geheele zeeuwsche dagbladpers, vol karakteristieke
bijzonderheden omtrent de nog bestaande en reeds verdwenen bladen en
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de vaak invloedrijke personen, die er aan medewerkten, in manuscript gebleven en
in handen gesteld ter mogelijke uitgaaf van het Zeeuwsch Genootschap. Verzekerd
wordt door een bevoegde, die met den schrijver zelf het handschrift doorbladerde,
dat ‘nooit iemand zich zoo ontzaglijk veel moeite heeft gegeven om de geschiedenis
der pers van zijne provincie te verzamelen en te boekstaven.’ Eerste uitgevers van
de Middelb. Ct., daartoe door de stedelijke regeering gemachtigd en met het privilegie
om deze courant alleen en met uitsluiting van alle andere te mogen drukken en
uitgeven, waren de heeren A.L. en M.H. Callenfels, S. Maldergreen en L. Taillefert.
In 1780 ging de zaak over aan J o h a n n e s (overl. 7 Mrt. 1787) en W i l l e m
Abrahams (overl. 29 Aug. 1789), vader en oom van Hendrik Paulus' vader. Deze
zette de traditie van het blad als een meer dan gewoon provinciaal orgaan voort,
zoowel door zijn eigen voornaam en keurig gestyleerd werk als door de keuze van
zijne redacteuren en medewerkers.
Hij huwde 26 Apr. 1848 te Delft met J.W. O u d r a a t .
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I, 1; Middelb. Courant 27 Jan. 1909.
Calisch

[Abrahamsz, Claes]
ABRAHAMSZ. (Claes), glasschilder te Haarlem, leverde van 1599 tot 1613 voor
rekening van de haarlemsche regeering geschilderde glazen te 's Gravenhage,
Leiden en op andere plaatsen. Met de kapiteins der Oude Schutterij te Alkmaar
sloot hij 6 Dec. 1615 een contract, waarbij hij zich verbond, op de vensters van de
groote zaal in den Doelen de portretten der hollandsche Graven te schilderen, welk
werk 22 Mei 1618 voltooid was en waarvoor hem ƒ 264 uitbetaald werd.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 66; Nederl. Kunstbode II, 12.
Moes

[Abroeck, Johannes]
ABROECK (Johannes), hersteller der orde van Sepulchrinen in Neder-Duitschland.
Hij werd geb. te Beeck bij Bree in de Kempen (Belgisch Limburg) omstreeks 1445
en overl. 1509 of '10 in het klooster Hoogcruts bij Noorbeek (Ned. Limb.). Hij
studeerde waarschijnlijk aan de Universiteit van Keulen. Toen hij op zekeren dag,
omstreeks 1465, langs Odiliënberg (bij Roermond) ging, trof hem de treurige toestand
der zoo schilderachtig op een heuvel gelegen kerk, zonder deur, vensters of dak
en dienend tot verblijf voor paarden, koeien en zwijnen, zoo zeer, dat hij op de
knieën viel en van begeerte om die kerk te herstellen, geheel werd vervuld. Toen
hij vernomen had, dat zij door het kapittel van den H. Geest te Roermond was
geschonken aan de orde van het H. Graf, na van 1361 ledig te hebben gestaan
(wanneer voornoemd kapittel daaruit was getrokken om zijn zetel naar Roermond
over te brengen) begon hij eerst met een leekebroeder, ook Johan genaamd, die
kerk te reinigen en, gesteund door aalmoezen en giften, wederom te versieren met
beelden en altaren. Daarna gingen zij naar het klooster der Sepulchrinen, genaamd
Henegouwen, bij Hasselt, waar nog één kloosterling over was, C o r n e l i s
O e s l i n g e r , die een slecht leven leidde, zonder geestelijk kleed, dan alleen het
rood dubbel kruis der orde, wien zij verzochten om in de orde te worden
aangenomen, Jan Abroeck tot clericus om priester te worden en zijn gezel tot
leekebroeder. Oeslinger nam hen aan, begon zelf zich tot een beter leven te schikken
en nam het gewaad aan door den magister-generaal voorgeschreven. Spoedig werd
Jan Abroeck priester gewijd en tot prior van het nieuwe klooster benoemd, waar
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verschillende novicen van alle kanten het ordekleed kwamen aannemen. Het kapittel
van den H. Geest had reeds in 1465 verlof gegeven om het klooster van Odiliënberg
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in hun kerk en bijgelegen grond en gebouw te vestigen, waartoe ook hertog Arnold
van Gelre zijn toestemming gaf. In 1474 stichtte hij te Kinrode, bij Maeseyck, een
klooster voor kanunniken zijner orde, dat echter, waarschijnlijk bij gebrek aan
inkomsten, bijna geheel verlaten werd, daar de kanunniken naar andere kloosters
gingen, waarna hij er een vrouwenklooster zijner orde oprichtte, waarvan zijn zuster
C l e m e n t i a , Augustines van het klooster Godsboomgaard te Roermond, een der
grondlegsters was en dat het moederklooster werd van al de kloosters der orde,
die in de Nederlanden, Frankrijk en Duitschland vóór de fransche revolutie bestaan
hebben. Onder de kloosters door hem gesticht of hersteld zijn die van Culemborg
en Venlo, beide tijdens de godsdiensttroebelen in de 16e eeuw vernietigd, dat van
St. Leonard bij Grevenbroek, dat misschien het zelfde lot onderging, dat van Udhem
in het land van Kleef, waar zich later de congregatie van Windesheim vestigde, dat
van Xhavée, in 1686 verwereldlijkt, dat van Hoogcruts en de succursaal te
Nedercanne, in 1796 door de fransche Republiek opgeheven. Dit waren alle
mannenkloosters; dat van Henegouwen werd in 1507 door kanonnikessen van het
H. Graf betrokken. Intusschen was de roep zijner deugden en verdiensten verre
verspreid, zoodat de aartsprior van St. Lucas, te Perugia, magister-generaal der
orde, Catanius Detraversagius (de Traversariis?), die 22 Mei 1478 op zijn verzoek
den prior en kloosterlingen van Odiliënberg bij de orde had ingelijfd en het kleed
voorgeschreven, hem 2 Jan. 1484 tot zijn vicaris voor Neder-Duitschland aanstelde,
terwijl de opvolger van Catanius, Fabritius de Oddis, protonotarius apostolicus en
aartsprior van Jerusalem, hem 24 Nov. 1485 bevestigde en aan hem en zijn
opvolgers alle volmachten gaf, verklarende, dat zijn jurisdictie zich uitstrekte over
de provinciën Trier, Keulen en Bremen en de bisdommen Kamerijk en Doornik,
welke volmachten door paus Innocentius VIII werden bekrachtigd. Paus Sixtus IV
gaf 10 Nov. 1481 ook machtiging tot de vereeniging van de vicaria perpetua der
parochiekerk van St. Peter en Paulus te Odiliënberg met de orde der Sepulchrinen,
waartoe deken en kapittel van den H. Geest te Roermond hunne toestemming
gaven. Het klooster van Kinrode werd in 1496 naar Maeseyck overgebracht en 6
Dec. 1496 gaf Jan van Horn, bisschop van Luik, zijne toestemming tot den koop
van het klooster van de H. Elisabeth, te Luik genaamd der Bons-Enfants, waarheen
Johannes Abroeck het klooster der kanonnikessen van O.L.V., genaamd Bethlehem,
van Nieuwstad (L.), waar zij veel van oorlogen te lijden hadden, wilde overbrengen.
Zie: Publications de Limbourg VII (1870) 166, 168, 169, 171, 191; XXVI (1889)
169-219; XXVIII, 250-257, 335, 336, 337, 338, 341; XXIX, 27, 50 waar hij ook a
B r o e k , a B r o i c k of A b r o c k genoemd wordt.
Flament

[Accama, Bernardus (1)]
ACCAMA (Bernardus) (1), portretschilder te Leeuwarden, is daar 1697 geboren en
1756 gestorven. Vooral bij friesche families ziet men nog zeer veel van zijn weinig
verdienstelijk werk, waar van J. Houbraken en P. Tanjé het een en ander gegraveerd
hebben. In het stadhuis te Franeker zijn van hem 12 portretten van professoren en
in het museum te Leeuwarden 24 portretten van stafofficieren, geschilderd 1731 en
1732. Hij had de gewoonte zijn werk aan de achterzijde te nummeren. Zijn zelfportret
was op de verk. der coll. van der Marck, Amsterdam 1773.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 90.
Moes
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[Accama, Bernardus (2)]
ACCAMA (Bernardus) (2), zoon en leerling van Matthijs Accama, is geboren 1747
en gestorven 1768. Werk van hem is niet bekend.
Zie: v. G o o l II, 493; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 91.
Moes

[Accama, Matthijs]
ACCAMA (Matthijs), geb. te Leeuwarden 1702 en daar 1783 gestorven, was de
jongere broeder en leerling van Bernardus A. (1). Hij heeft in Italië gereisd en
schilderde, thuisgekomen, historische tafereelen, o.a. voor het stadhuis te
Leeuwarden. Behalve zijn beide zoons was ook D.J. Ploegsma zijn leerling. Zijn
zelfportret was op de verk. der coll. H. Aarentz te Amsterdam 1770.
Zie: v. G o o l II, 493; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 91.
Moes

[Accama, Simon]
ACCAMA (Simon), zoon en leerling van Matthijs, 1735 geboren. Werk van hem is
niet bekend.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 92.
Moes

[Ackersdijk, Willem Cornelis]
ACKERSDIJK (Willem Cornelis), geb. 12 Dec. 1760 te 's Hertogenbosch, overl. te
Rotterdam 7 Febr. 1843, zoon van W i l l e m C o r n e l i s en A n n a F r a n k e n ,
stamde uit een oude regentenfamilie te 's Hertogenbosch. Zijn vader was daar
advokaat, schepen en raad der stad. In deze omgeving was de weg voor den jongen
afgebakend: hij bezocht de latijnsche school in zijn geboorteplaats en de universiteit
te Utrecht, waar hij den naam had van zeer bekwaam te zijn, en promoveerde in
1779 op een proefschrift get. Disputatio de utilitate et auctoritate poëseos et poëtarum
in iurisprudentia nec non de utilitate in legendis et explicandis poëtis. Hij vestigde
zich als advokaat in zijn geboortestad, waar hij in 1782 tot secretaris benoemd werd.
Dit was de eerste van vele bedieningen, die hem aldaar opgedragen werden. Hij
trad 7 Oct. 1783 in het huwelijk met M a r i a C o r n e l i a B o w i e r , geb. 11 Jan.
1753, overl. 1 Mei 1827, d.v. J a n B o w i e r en H.M.H. A c k e r s d i j c k . Uit dit
huwelijk werden geboren twee zoons (waarvan de eerste spoedig stierf) en vier
dochters. Zijn zoon Jan werd de later bekende professor in de statistiek. Behalve
aan zijn maatschappelijke betrekkingen wijdde hij zich aan letterkundige, meer
speciaal aan geschied- en oudheidkundige nasporingen. Dit leven leidde hij tot het
revolutiejaar. Hij was prinsgezind uit familietraditie, had een afkeer van het streven
der oude hollandsche Statenpartij, en niet minder van revolutionnaire woelingen,
maar was in zijn partij ernstig hervormingsgezind. Op het eind van 1794 week hij
voor de naderende Franschen uit, en was op de laatste audiëntie van Willem V, 1
Jan. 1795, aanwezig. Na dien tijd wilde hij geen openbare ambten meer bekleeden,
maar hield zich uitsluitend bezig met praktijk en studie, tot zijn zoon op den leeftijd
kwam om te gaan studeeren. Mede om die reden en omdat hij zich in de nieuwe
orde van zaken in den Bosch niet meer thuis voelde, vertrok hij in het jaar 1807 van
daar en vestigde zich te Utrecht als advokaat. Hoewel niet te bewegen om onder
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Lodewijk Napoleon zitting te nemen in den Raad van State, liet hij zich de benoeming
tot staatsraad in buitengewonen dienst welgevallen. In 1811 werd hij benoemd tot
vrederechter; hij bleef dit tot 1820. In dat jaar vroeg hij ontslag, om zich, wegens
familiebetrekkingen, te Rotterdam te gaan vestigen, waar hij zich verder uitsluitend
aan zijn geliefkoosde studiën wijdde. Daar leefde hij tot op meer dan tachtigjarigen
leeftijd, steeds bereid om allen, die hem iets kwamen, vragen te helpen.
Bij W.J. van Oosterzee te Rotterdam is zijn anoniem gelith. portret uitgegeven.
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Als afzonderlijke uitgaven zijn van hem slechts bekend: Korte beschrijving van het
dorp Lommel en deszelfs omtrek, mitsgaders onderrigt omtrent het Noorderkanaal,
ondernomen tot vereeniging van de rivieren Rhijn, Maas en Schelde (Nijm. 1808)
en Aanmerkingen omtrent de Nederlandsche taal, bijzonder met betrekking tot de
Zuidelijke Provinciën (hollandsch en fransch) (Antw. 1822). Opstellen van zijn hand
zijn in werken van genootschappen en tijdschriften verspreid, als Vaderl.
Letteroefeningen; de Vriend des Vaderlands; Bijdragen tot regtsgeleerdheid en
wetgeving; Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, enz.
Behalve het Prov. Utr. Gen. van K. en W., dat hem in 1814 tot Directeur benoemde,
heeft vooral de Mij. der Nederl. Letterkunde veel aan hem te danken. Hij leverde 8
bijdragen tot hare Verhandelingen met name: Onderzoek naar de beduidenis der
benoeming van Maisniede Lieden (D. II, St. 1); Aanmerkingen over de middelen
waardoor in de Nederlanden de Slavernij langzamerhand vernietigd is enz. (D. II,
St. 2); Onderzoek en aanduiding van de ligging van twee tot nu toe nog niet ontdekte
plaatsen, Fughte en Rumelo enz. (Dl. II, St. 2); Verhandeling over zekere belasting
op het brouwen van bier, onder de benaming van het regt van de Gruit enz. (D. III,
St. 1); Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's-Hertogenbosch
enz. (Nteuwe Werken I: 1); Verhandeling over ongepaste en drukkende middelen
in vroegere tijden hier te lande gebezigd tot ontdekken van Misdaden en
Overtredingen enz. (Id. II: 1); De ligging van de plaats in den giftbrief aan Dirk I
verleend .... vermeld onder den naam Pladella Villa, nader onderzocht enz. (Id. III:
2); Nasporingen omtrent het Landschap, in vroeger eeuwen ‘Taxandria’ genoemd
enz. (Id. V: 1).
Zie: Hand. Letterk. 1843, 24.
Dortland

[Ada, van Holland]
ADA v a n H o l l a n d , dochter van graaf Dirk VII en Aleid van Kleef, geb. omstr.
1185, overl. na 1226 en bij haar man in de abdij van Herckenrode begraven. Zij
werd terstond na den dood van haren vader (2 Nov. 1203) door hare moeder, die
Dirk's broeder Willem van de opvolging wilde uitsluiten, uitgehuwd aan L o d e w i j k
graaf van L o o n . Zooals bekend is, ontstonden hieruit partijschappen en een oorlog,
waarin Ada genoodzaakt was zich met hare medestanders, waartoe o.a. Rutger
van Meerhem behoorde, op den leidschen burcht in veiligheid te stellen. De
tegenpartij, bestaande uit de Kennemers onder Egmond en Banjaerd, en de
Rijnlanders onder Wassenaer, bestormden den burcht, die na eenige dagen zich
over moest geven. Ada werd gevangengenomen, op last van haren oom Willem
naar Texel gezonden (einde 1203 - Jan. 1204) en van hier naar Engeland gebracht,
onder bewaking ven koning John. Daar verbleef zij tot eind 1207 of begin 1208,
werd toen losgelaten en ging naar het land van Loon, waar zij met haar gemaal
bleef wonen en zich op vrome werken toelegde. Zij overleefde haar echtgenoot, die
29 Juli 1218 overleed, vrij lang, en leefde zeker nog in 1226. Zij liet geen kinderen
na.
Bronnen voor hare geschiedenis: Oorkdb. van Holland en Zeeland; Annales
Egmundani; Chronicon Egm. K l u i t gaf een overzicht van haar leven in zijn Hist.
crit. com. Holl. I, 465 (Excursus XI).
Obreen

[Ada, van Schotland]
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ADA v a n S c h o t l a n d , zuster der koningen Malcolm IV (1153-1165) en Willem
den Leeuw (1165-1214), kinderen van Hendrik van Huntingdon (een zoon van koning
David I), huwde in 1162 Floris III, graaf van Holland (1157-1190). Zij werd uit
Schotland afgehaald door een gezant-
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schap aan welks hoofd Wiboldus, abt van Egmond, stond en bekwam als medegave
het graafschap Garioch (bij Inverury, ten noorden van Aberdeen). Het was
voornamelijk op dit schotsche bezit, dat in 1291 Ada's achter-achterkleinzoon, graaf
Floris V, zijne aanspraken op den schotschen troon grondde. Ada komt in
verscheidene oorkonden met haren man en later met haren zoon, graaf Dirk VII,
voor, trad meermalen bemiddelend op tusschen hare, elkaar vijandige zoons Dirk
en Willem en wordt het laatst vermeld in 1205. Zij was de moeder van vier zoons
en vier dochters, waarvan wij noemen: graaf Dirk VII, F l o r i s , domproost te Utrecht,
graaf Willem I, A d a gehuwd met Otto markgraaf van Brandenburg en
M a r g a r e t h a , de vrouw van graaf Dirk van Kleef; van de drie anderen zijn niet
veel meer dan de namen bekend.
Zie: Oorkab. van Holland en Zeeland; Annales Egmundani en Chronicon Egm.;
M e l i s S t o k e , 2e boek en 3e boek, vs. 220 en vlgg. - Over de schotsche kwestie:
O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 27 en 100.
Obreen

[Adama, Augustinus Lollius]
ADAMA (Augustinus Lollius), oudste zoon van Lollius Adama (kol. 19), was een
uitstekend leerling van de school te Dordrecht, toen Joachim Orydrius, volgens een
ander bericht Lollius Adama, daar rector was. 4 April 1589 werd hij student in de
geneeskunde te Franeker; Auletus was o.a. zijn leermeester. Tevens beoefende hij
de oude letteren en bezocht verschillende buitenlandsche academiën. Waar hij tot
philos. en med. doctor is bevorderd, is niet bekend. Sedert het begin van 1600 tot
het einde van 1602 was Adama lector tertianorum of conrector t e Utrecht; 26 Dec.
1602 werd hij op ƒ 400 traktement, vrije woning en verhuiskosten tot rector te Kampen
voor zes jaren aangenomen. 18 Oct. 1605 is hem die betrekking tegen Paschen
e.k. opgezegd en is Wolfgang Marcus Gualtherus 4 Oct. 1606 tot zijn opvolger
benoemd. Het staat vast, dat hij in 1607 als geneesheer te Leeuwarden was gevesigd
en te vergeefs moeite deed om opvolger te worden van den rector Jo. Fungerus,
die naar Franeker was vertrokken. De Staten benoemden Adama na den dood van
Clingbijl, 10 Apr. 1608 tot med. prof. te Franeker ‘om 't goede rapport hun gedaan
ende mede om die goede kennisse die (zij) selffs hebben van zijn persoon’. Hij vond
de faculteit niet in bloei; het gelukte hem ook in de eerste jaren niet, haar uit dien
toestand op te heffen. Zelfs werd 18 Dec. 1609 zijn traktement verminderd, omdat
hij ‘maar twee auditores had’, een maatregel, die een jaar later ingetrokken werd.
Hij had er later eenige goede leerlingen, onder wie Petrus Schotanus a Sterringa.
Sedert 6 Dec. 1615 werd hij als rector magnificus telkens in de vergaderingen
vervangen; hij overleed waarschijnlijk in het begin van 1616. Zijne zwakke
gezondheid was mede oorzaak, dat hij zijn gezag als rector magnificus gebrekkig
handhaafde. De gissing van V r i e m o e t e.a. dat hij daarom ontslagen werd, wordt
door B o e l e s op goede gronden weerlegd. Zijn opvolger werd reeds 14 Maart 1616
benoemd. Nog in 1639 herdenkt hem zijn leerling A r n o l d u s V e r h e l in zijne
lijkrede op P. Winsemius met dankbaarheid. B o e l e s verheugt zich, dat hij Adama
‘kon zuiveren van een blaam die door een enkel los woord van v a n d e r L i n d e n
op hem was geworpen en blijven rusten’.
Zie: E k k e r , Hieronymusschool I, 81; B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 84,
en de daar genoemde bronnen. Geschriften vonden wij van hem niet aangegeven.
Knipscheer.
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[Adama, Godfried]
ADAMA (Godfried), zoon van den predikant te Sneek, P e t r u s A., overl. te Pingjum
29 Aug. 1733; hij werd 1699 student te Franeker, promoveerde te Utrecht 18 Mei
1703 tot i.u. doctor op een diss. de Transactionibus, werd 1708 conrector der
latijnsche school te Franeker en 21 Dec. 1712 bibliothecaris van de hoogeschool
aldaar in plaats van J.L.E. Colerus, die afgetreden was. Inmiddels had hij theologie
gestudeerd (theol. candidaat 1706) en was van 1717 tot zijn dood predikant te
Pingjum en Surich. Uit zijn huwelijk (1711) met T h e o d o r a A l t e n a sproot o.m.
een zoon Henricus, die volgt.
Zie: Boekzaal 1733, II, 381; V r i e m o e t , Athen. Fris. 897; V r i e m o e t , Series
Professorum Acad. Fris. 113.
Molhuysen

[Adama, Henricus]
ADAMA (Henricus), zoon van den voorg., geb. 10 Sept. 1729 te Pingjum in Friesland,
gest. te Zwolle 7 Juli 1797, van 1751-53 conrector aan de latijnsche school te
Franeker, werd predikant te Huisum 21 Oct 1753, te Zwolle 17 Nov. 1762. Van hem
verscheen een bedestondspredikatie: Gods ontzettend strafgericht enz. door W.L.
K r i e g e r e n H. A d a m a (Zwolle 1784), die een herdruk beleefde. Hij was gehuwd
met H e r m i j n a V o s , die hem overleefde.
Zie: V i s s c h e r e n V a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 40.
Knipscheer

[Adama, Jacobus]
ADAMA (Jacobus), of A d a m a e u s , was op het einde der zestiende eeuw rector
der latijnsche school te Sneek. Hij gaf uit Belgica Deinologia, qua tumultus Belgici
caussa et res in Belgio gestae ab anno 1556 ad annum 1595 recensentur (Franeker
1595), een gedicht van geringe historische beteekenis.
Zie: V r i e m o e t , Athenae Frisicae 65.
Brugmans

[Adama, Lollius]
ADAMA (Lollius). Volgens het onderschrift van zijn portret, dat op het raadhuis te
Franeker hangt, was hij in 1601 57 jaren oud en is dus omstreeks 1544 geb.; overl.
1609. Hij noemde zich ook L. E p o e u s A d a m a ; de omstandigheid dat hij ook
een zoon had, die E p e ü s heette, maakt het vrij zeker, dat zijn vader E p o A d a m a
werd genoemd, Hij was een Fries; zijne geboorteplaats is onbekend. In zijne Lijkoratie
op Henr. Schotanus gewaagt hij met ingenomenheid van het onderwijs, dat hij op
de St. Maartensschool te Groningen had genoten, eerst onder het rectoraat van R.
Praedinius en na diens dood onder dat van Nicolaas Naupegus of Sasschers, die
later hoogleeraar te Marburg werd. 12 Aug. 1580 werd hij te Genève als student
ingeschreven. Hij was toen 36 jaar en reeds gehuwd met M a r i a v a n d e n
D r i e s c h e , (overl. 22 Dec. 1597). Op het einde van 1582 of in den aanvang van
1583 was hij met zijn gezin te Dordrecht, uitziende naar plaatsing aan de eene of
andere latijnsche school. Hij was dus na veel omzwervens in zijn vaderland
teruggekeerd. Weldra werd hem het rectoraat der school te Dordrecht aangeboden,
waar Dammius was afgetreden. Adama aarzelde, omdat het salaris slechts ƒ 200
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bedroeg. Al meent V r i e m o e t , dat hij die betrekking heeft waargenomen,
waarschijnlijk is dit niet. S c h o t e l zegt in zijn De illustre School te Dordrecht, dat
Joachim Orydrius de onmiddellijke opvolger was van Dammius. Hij woonde nog te
Dordrecht, toen hij te Franeker hoogleeraar werd in 1585. 29 Mei 1592 werd hij te
Leiden tot doctor honoris causa in de rechten bevorderd, zonder examen of dispuut.
Uit de verschillende Disputationes en Theses, die het Friesch Genootschap bezit,
kan men zien, dat hij evenals zijne collega's de studenten druk liet disputeeren
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en onderwijs gaf in de logica, metaphysica en politica. De grafsteen, aan hem en
zijne vrouw gewijd, en bij de restauratie der Groote Kerk te Franeker gevonden,
vermeldt, dat hij ook in de grieksche taal onderwijs heeft gegeven. Dit laat zich alleen
verklaren, als hij na den dood van P. Tiara tot de komst van Joh. Arcerius in 1589
dit vak heeft onderwezen. In zijn laatste levensjaar gaf hij nog uit, ten dienste zijner
leerlingen: F o r t u n a t i C r e l l i Isagoges Logicae (Fran. 1609). Hij was een
volgeling van Aristoteles aan de hand van den heidelbergschen peripateticus Crellius.
Hij had twee zoons, Augustinus (kol. 18) en Epeus.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 52-55 en de daar genoemde
bronnen; ook de geschriften van Adama vindt men er vermeld.
Knipscheer

[Adams, Pieter]
ADAMS (Pieter), bouwmeester, geb. te Utrecht 1778 of 1779, gestorven te 's
Gravenhage 20 Juni 1846. Zijn voornaamste werk is het Stadhuis te Rotterdam.
Weissman

[Adams, William]
ADAMS (William), geb. te Willingham nabij Chattam aan de Medway en overleden
16 Mei 1620 te Hemi-Moera, nabij Jokosoeka (Japan). Op 12-jarigen leeftijd begon
hij ter zee te varen als leerling van schipper Nicholas Diggins van Limehouse, onder
wiens leiding hij 12 jaren verbleef. Hij trad daarna in dienst, als opperstuurman en
loods, gedurende 11 à 12 jaren van de Barbarymerchants, tot dat de opening van
den nederlandschen handel op Indië hem er toe bracht, om een weinig ervaring op
te doen van het indische verkeer. Daarvoor knoopte hij in 1598 betrekkingen aan
met de rotterdamsche kooplieden van der Veken, van der Hagen en Co., die 5
schepen onder admiraal Jacques Mahu uitrustten voor de reis ‘bij Zuid-Westen om’.
De schepen waren klein, van 75 tot 250 ton, maar overladen met manschappen;
‘de Liefde’, waarop Adams als opperstuurman, althans later, diende, was 160 ton
groot en had 110 man aan boord. Op 24 Juni uit Texel gezeild werd de onderneming
weldra zeer rampspoedig. Ziekte brak uit en 21 Aug. deed men de Kaap Verd. eil.
aan, waar men 3 weken vertoefde. Adm. Mahu stierf op reis naar de kust van Guinea,
waar men, als tweede ververschingsplaats, bij Kaap de Lopo Gonsalves vertoefde.
Maar daar brak koorts onder de bemanning uit en men besloot den steven naar
Amerika te wenden. Op reis daarheen deed men Annobon aan, welk eiland men
op de Spanjaarden bemachtigde om zich van het noodige te voorzien. Twee
maanden gingen zoodoende voorbij; van half Nov. tot begin April 1599 zwierven de
schepen in den Z. Atl. Oceaan rond en kwamen daardoor te laat in het jaargetij voor
Straat Magalhaen en niet voor 24 September in de Zuidzee. Nauwlijks buiten de
straat werd de vloot door storm verstrooid. Twee schepen dreven terug; een met
Sebald de Weerd keerde weder naar Nederland. Van de andere werd er een
genomen door een spaanschen kruiser. ‘De Liefde’ en ‘de Hoop’ ontmoetten elkander
wederom op de chileensche kust. Maar bij eene landing werden de kapiteins en het
grootste gedeelte der bemanningen in een hinderlaag door de Indianen gedood en
daaronder Thomas, William's broeder. Tot het uiterste gedreven, belegden zij
scheepsraad en besloten naar Japan te stevenen, om daar op een hun vroeger
gegeven raad van Dirk Gerritsz. China (een kapitein van de vloot, die toen te Lima
gevangen zat), de ingeladen lakengoederen te verkoopen. 27 Nov. Chili verlaten
hebbende, zeilden de schepen voorspoedig gedurende 3 à 4 maanden,
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maar toen kwam er slecht weder opzetten en werden ze vaneen gescheiden. Van
‘de Hoop’ waarop kapitein Huydecoper als admiraal, vernam men later nooit iets
meer; ‘de Liefde’ onder kapitein Jacob Jansz. Quaeckernaeck als vice-admiraal en
Melchior van Santvoort als koopman of commies kreeg ten leste zooveel dooden
en zieken, dat er nauwelijks 6 man op hunne beenen konden staan. Zoo bereikte
men 19 April 1600 de kust van Bungo op het eiland Kioe-Sjioe. De ongelukkige
zeelieden werden met vriendelijkheid ontvangen en kennis van hunne aankomst
werd onmiddellijk gezonden naar de hoofdstad Osaka, waarheen Adams spoedig
werd ontboden.
In 1598 was de vermaarde krijgsman Taiko Sama gestorven (ook Hidéyoski
geheeten), die zich tot hoofd van staat had opgewerkt, een minderjarigen zoon
nalatende. De voornaamste bewaker van den erfprins was Ijéyasoe, een oud
krijgsmakker van Taiko Sama; de invloed en macht, die hij verwierf, wekten den
naijver van zijne mededingers op. Een burgeroorlog brak uit en juist op het oogenblik,
dat Adams in Japan aankwam, waren beide partijen gereed tot het gevecht; eenige
maanden later (Oct. 1600) werd een beslissende overwinning door Ijéyasoe behaald.
Hij werd de beheerscher van hèt rijk, maar eerst in 1603 Sjogoen (als
Ongosoi-Sama). Adams werd voor keizer Ijéyasoe gebracht en ondervraagd naar
zijn land en de oorzaak van zijn komst. Hij bleef 6 weken in de gevangenis op water
en rijst en hoewel vriendelijk behandeld, verwachtte hij den kruisdood naar
landsgebruik, want de Portugezen te Nagasaki trachtten de Japanners te overtuigen,
dat de Nederlanders zeeroovers waren en verdienden geëxecuteerd te worden,
maar Ijéyasoe, die de vreemdelingen steeds goed behandelde, weigerde degenen,
die hem niets misdaan hadden, te straffen. Hij stelde Adams op vrije voeten, zond
hem naar zijne makkers terug en stond hun een dagelijksch rantsoen rijst en een
kleine jaarwedde toe. Maar er werd geen vergunning gegeven met het schip te
vertrekken en de schepelingen verspreidden zich; elk ging zijns weegs. Toen begon
de onderhandeling van Adams met den keizer, die tot zijne snelle bevordering leidde.
De praktische Engelschman had gunst gevonden in de oogen van den vorst. Hij
deed hem een schip van 80 ton bouwen en later een van 100 ton, waarmede de
spaansche gouverneur, die op de kust van Koeanto was gestrand, naar de
Philippijnen terugkeerde. Adams kreeg een landgoed met 80 à 90 bedienden of
slaven, gelegen te Hemi-Moera bij Jokosoeka, met 100 boerderijen en beschikking
over leven en dood, als een tono (koning) in Japan. Maar de keizer stond hem niet
toe, naar zijn vaderland terug te keeren, waar hij vrouw en twee kinderen had. Een
dergelijke poging, toen aan Quaeckernaeck en van Santvoort in 1605 werd
toegestaan naar Patane te gaan, om zich op de vloot van adm. C. Matelief te Malakka
of Atjeh te begeven, gelukte voor Adams niet. Ten laatste verschenen in 1609 twee
nederlandsche schepen onder Jacques Specx (Abraham van den Broeck en Nicolaas
Puyck als kooplieden) te Firando, om daar een factorij der O.I.C. te vestigen en
twee jaren daarna ‘de Brack’ met twee commissarissen (Specx en P. Segertsz.).
Beide gezantschappen verkregen, op voorspraak van Adams, toegang tot het hof
en uitgebreide handelsvoorrechten; van Santvoort diende hun als tolk. In 1616 stierf
keizer Ijéyasoe en werd opgevolgd door zijn zoon Hidetado, die den vreemdelingen
vijandig was. De voorrechten der Nederl. (en Engelschen) werden ingekrompen.
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De eng. factorij, in 1613 opgericht, is in 1623 opgeheven.
Adams ligt begraven op den top van de Hemi-Moera, van waar men de haven
van Jokosoeka overziet. Hij liet 500 £ na, die hij voor de helft aan zijne europ. vrouw
en dochter en voor de helft aan zijn japansche familie naliet. Een straat te Jeddo
wordt naar hem genoemd Anjin-Cho (Loodsstraat) - Anjin-Sama was zijn jap. naam
- en jaarlijks werd een feest gevierd voor den Engelschman, die zoo in de gunst
stond bij twee keizers van Japan, dat hij den grondslag legde voor den invoer van
de toen verboden westersche begrippen.
Zie: Dictionary of National Biography in voce; Begin ende voortg. der O.I.C. (Journ.
van Adm. Verhoeven); L.C.D. v a n D i j k , Iets over onze vroegste betrekkingen tot
Japan (1858); T h o m a s R u n d a l l , Memorials of the Empire of Japon in the XVI
en XVII Centuries (Hakluyt Soc. 1850); H i l d r e t h s , Japan; G r i f f i n , the Mikado's
Empire (1876) 262; Diary of Richard Cock (Hakl. Soc. 1883); The far-East News
papers (Yokohama) VIII No. 1.
Mulert

[Adelbert]
ADELBERT, geb. in het land der Angli, maar niet uit koninklijken bloede zooals
beweerd is - want zijn eerste Leven rept er niet van - stelde zich onder de leiding
van Egbert, zijn landgenoot, en abt van Rathmelsigi (Mellifont) in Ierland. Hij was
volgens de heiligenlevens een der gezellen van Willibrord bij diens komst omstreeks
690 in Friesland. Hij moet dan diaken geweest zijn, want altijd wordt hij genoemd:
levita. Sint Willibrord zou hem volgens Joannes a Leidis tot zijn aartsdiaken gemaakt
hebben. Hij predikte het evangelie aan de nog heidensche Friezen van Kennemerland
en van Egmond, dat eertijds Hallem genoemd werd en Adelberts geliefkoosd verblijf
was. Het meerendeel der bewoners dezer streken werd door hem bekeerd, terwijl
hij er de afgoden omverwierp en er kerken bouwde. Volgens J a n V e l d e (Fasti
Westphalici) zou hij tot in Overijsel en Drente geweest zijn; maar na iederen
missietocht kwam hij - zegt de legende - uitrusten in de afzondering, welke hem
werd aangeboden door een zekeren Eggo, een aanzienlijk man van Egmond, die
door hem bekeerd en over wiens zoon hij peet was. Jacobus de la Torre (Archief
Gesch. Aartsb. Utrecht XI (1883) 160) zegt, dat Aldgild, zoon van Radbod, koning
der Friezen, door Adelbert bekeerd werd en dat deze in 700 tegenwoordig was bij
het eerste concilie van Utrecht.
Toen Adelbert - zeggen de Levens - eens aan Eggo, zijn gastheer, mededeelde,
dat hij voor eenigen tijd naar zijn vaderland wilde terugkeeren, ten einde er het
evangelie te prediken, vroeg deze hem, wanneer hij dacht terug te keeren, waarop
de heilige, de overblijfselen der vruchten, die hij at, in het vuur werpende, ten
antwoord gaf: als deze vruchten loten hebben gemaakt, die zelf weer vrucht dragen,
zal ik terug keeren. Zijn afwezigheid duurde lang en het verblijf, waar Eggo hem
ontvangen had, werd door brand verwoest, doch op zekeren dag zag men, hoe
tusschen de resten zich struikgewas geworteld had, hetgeen kort daarna met
vruchten overdekt was. Het wonder, door den heilige voorzegd, werd weldra gevolgd
door zijn terugkomst zooals hij dien had aangekondigd.
Adelbert stierf te Egmond 23 Juni, volgens een enkele (G h e s q u i è r e ) in het
jaar 729, volgens de meesten in 740, maar dan zeker vóór 741 (datum van den
dood van Karel Martel) naar de kroniek van Egmond. Hij moet dus niet ver-
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wisseld worden met Adelbert, abt van Epternach, opvolger van Sint Willibrord, wiens
sterven plaats heeft in 739.
Adelbert werd te Egmond begraven. Op zijn graf werd volgens de legende een
ruwe kerk gebouwd, en hoewel deze meermalen door de Noormannen verwoest
werd, bleef de plaats steeds bezocht door de geloovigen.
Verscheidene wonderverhalen worden omtrent hem overgeleverd. Een Leven
van hem werd in opdracht van den hollandschen gravenzoon, Egbert, aartsbisschop
van Trier, op het einde der 10de eeuw geschreven door R u p e r t u s , monnik van
Metlach, welk klooster met Egmond in verband stond.
Bij de verwoesting der abdij van Egmond in 1573 door de troepen van Sonoy
werden de daar bewaarde overblijfselen van Adelbert in veiligheid gebracht. Tot in
het midden der 19e eeuw bleven ze in een koffertje bewaard in de
Sint-Bernardus-kerk te Haarlem. In 1890 werden ze teruggebracht naar de
parochiekerk van Egmond-binnen.
Zie: R u p e r t u s M e t l a c e n s i s , Vita et miracula S. Adalberti (verkort in
S u r i u s , d'A c h e r y e n M a b i l l o n ; geheel in Acta SS. 25 Jun. en in
H e n s c h e n i u s , Acta SS. Belgii VI, 6, 54 met noten van P a p e b r o c h ); Analecta
boll. XX, 343; Annales Egmondani in Werken van het Hist. Genootschap te Utrecht
1864; W i l l e l m i ... P r o c u r a t o r i s Chronicon, uitg. d. C. P i j n a c k e r H o r d i j k
in diezelfde Werken 1904; Batavia Sacra 1-12, 44-46, 422-431; J.A. d e R i j k , Sint
Albrechtsput bij Egmond in Bijdr. Gesch, Bisdom Haarlem I, 400-420; J.J. G r a a f ,
De Reliquieën van St. Jeroen en St. Adalbert uit de Abdij van Egmond in Bijdr.
Gesch. Bisd. Haarlem II, 377; J.A.F. K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen II, 132-154;
D o m P i t r a , La Hollande Catholique 78-79 (Paris 1850); C. P i j n a c k e r
H o r d i j k , Wat weten wij omtrent den heiligen Adelbert van Egmond? in Nijhoff's
Bijdragen, Vierde Reeks I, 145-174.
Graux

[Adelbertus]
ADELBERTUS was omstreeks 1109 proost van het keizerlijk kapittel van St. Servaas
te Maastricht, en kanselier van het Duitsche Rijk, volgens Lijst in een cartularium
van voornoemd kapittel van St. Servaas in de Bibliothèque Nationale te Parijs, hs.
No. 10179, medegedeeld door C. d e B o r m a n in Public. de Limbourg, VIII (1871)
448.
Flament

[Adolf, van Egmond]
ADOLF v a n E g m o n d , hertog van G e l r e en graaf van Z u t p h e n , zoon van
Arnold, hertog van Gelre, en Catharina van Kleef, geb. 1438, overl. 27 Juni 1477.
Hij huwde in 1464 C a t h a r i n a v a n B o u r b o n , die 21 Mei 1469 overleed na
hem twee kinderen te hebben geschonken. P h i l i p p a , die in 1485 René van
Lotharingen huwde, en Karel (geb. 9 Nov. 1467). Aangaande zijne jeugd is ons zoo
goed als niets bekend. Eerst in het jaar 1457 trad hij op den voorgrond, toen Philips
van Bourgondië, zijn oudoom, in een brief aan de vier geldersche hoofdsteden hun
de belangen van de hertogin en haren zoon aanbeval en o.a. den raad gaf,
laatstgenoemde tot ruwaard aan te stellen in de plaats van zijn voor de regeering
niet geschikt geachten vader. Vergezeld van zijne moeder, begaf Adolf zich naar
Philips' leger vóór Deventer, waar de middelen beraamd werden om Arnold af te
zetten. Nadat verschillende pogingen om de zaak in der minne te schikken mislukt
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Adolf, de overige kwartieren voor den ouden hertog. Van het Overkwartier had Venlo
zich bij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

24
de partij van Adolf gevoegd, waarom Arnold die stad, waarin zijn zoon zelf zich
bevond, belegerde. Ten zeerste in het nauw gebracht riep Adolf de bemiddeling
van zijn oom Willem van Egmond in. Het gevolg hiervan was het batenburgsche
verdrag van October 1459, waarbij de verhouding tusschen vader en zoon voor de
toekomst werd geregeld. De jaren tusschen dit verdrag en de gevangenneming van
Arnold in 1465 kenmerken zich door allerlei geschillen tusschen dezen en zijnen
zoon en beider aanhangers. Na eene bedevaart van Adolf naar Palestina bracht hij
een bezoek aan het bourgondische hof en trad in 1464 in het huwelijk. 10 Jan. 1465
had de gevangenneming van Arnold te Grave plaats met goedvinden van drie der
geldersche kwartieren: alleen het Overkwartier bleef den ouden hertog getrouw. In
Nov. van het zelfde jaar deed deze, in gevangenschap te Buren, afstand van de
regeering ten behoeve van zijn zoon. De hertog van Kleef, de heeren van Egmond
en van Culemborg zeiden Adolf naar aanleiding van zijne handelwijze in 1466 de
vriendschap op; bij zijne onderdanen vond hij daarentegen steun, ook bij het
Overkwartier. Na velerlei vijandelijkheden en mislukte onderhandelingen behaalde
Adolf ten laatste 22 Juni 1468 bij Stralen eene overwinning op de Kleefschen, die
de aanleiding werd tot den vrede tusschen Adolf en zijne tegenstanders. Het
wantrouwen bleef echter aan beide kanten bestaan en werd aangewakkerd door
hertog Karel van Bourgondië, die in 1467 zijn vader Philips was opgevolgd en die
de heeren van Egmond op in het oog vallende wijze begunstigde. In 1470 begon
hij zich onmiddellijk in de geldersche zaken te mengen. De paus had hem verzocht
zich het lot van Arnold aan te trekken, hetgeen ten volle met zijne heerschzuchtige
bedoelingen strookte. Hij riep Adolf ter verantwoording tot zich naar Hesdin en deze
gaf daaraan tot zijn ongeluk gehoor. In 1471 bewoog Karel Adolf zijn vader te laten
ontslaan en naar Amiens in zijne legerplaats te doen komen. Hier werden
vruchtelooze pogingen aangewend om eene verzoening tot stand te brengen: Adolf
verklaarde, dat zijne onderdanen nooit zouden toelaten, dat zijn vader ook maar in
het geringste deel van zijne vorige macht werd hersteld. Ten slotte verloor Karel
zijn geduld en nam Adolf (Febr. 1471) gevangen. Achtereenvolgens heeft hij te
Rijssel en te Kortrijk gevangen gezeten, totdat de dood van Karel (Jan. 1477) hem
zijne vrijheid hergaf. De Vlamingen kwamen in opstand tegen Karels dochter Maria
en bevrijdden Adolf. Op het vernemen hiervan zonden de geldersche hoofdsteden
een gezantschap om hem te kennen te geven, dat zij het land voor hem bewaarden
en hem bij zijne terugkomst weder als hertog zouden ontvangen, welke verklaring
in April door den Landdag te Nijmegen werd bekrachtigd. Er was zelfs sprake van
een huwelijk tusschen hem en hertogin Maria. Hij zou echter zijn vaderland niet
wederzien. De Vlamingen hadden hem gesteld aan het hoofd van een leger, dat
den voortgang der fransche wapenen zou stuiten. Bij eene poging om een uitval
van het garnizoen van Doornik te beletten sneuvelde hij 27 Juni 1477.
Zie over hem o.a. P o n t a n u s , Historia Gelrica 551-558; S l i c h t e n h o r s t ,
Geldersse geschiedenissen 269-275; N i j h o f f , Gedenkw. IV.
van Veen

[Adolf, III, graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein]
ADOLF III, graaf van N a s s a u - W i e s b a d e n - I d s t e i n , geb. 1444, overl. te
Wiesbaden 6 Juli 1511, zoon van graaf Johan en van diens nicht gravin Maria van
Nassau-Dillenburg, dochter van Engelbert I. Hij was gehuwd met
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Margaretha, gravin van Hanau (overl. 16 Mei 1504) en een bekend veldoverste en
staatsdienaar van keizer Maximiliaan I, die hem o.a. bij de bemachtiging van Gelre
in 1478 gebruikte, in 1481 stadhouder van Zutphen, in 1489 stadhouder van Gelre
en Zutphen maakte; hij bleef dit, totdat hertog Karel van Gelre in 1492 in zijn
voorvaderlijk hertogdom werd erkend en keerde naar Duitschland terug, waar hij
herhaaldelijk als keizerlijk gezant optrad, later ook als lid van het Rijkskamergericht.
Vgl. over hem M ü n c h , Geschichte des Hauses Nassau-Oranien II (Aachen und
Leipzig, 1831-3) 245 vlg. en III, 90 en 148.
Blok

[Adolf, graaf van Nassau]
ADOLF, graaf van N a s s a u , geb. te Dillenburg 11 Juli 1540, gesn. bij Heiligerlee
23 Mei 1568, vierde zoon van graaf Willem den Rijke van Nassau-Dillenburg en
gravin Juliana van Stolberg, studeerde te Wittenberg; daarna was hij korten tijd aan
het hof van keizer Ferdinand, diende vervolgens onder den bekenden overste
George van Holl, behoorde 1565 een tijdlang tot den kring van jonge edelen te
Brussel, diende vermoedelijk 1566 tegen de Turken, begin 1567 met zijne broeders
Lodewijk en Johan in het leger voor Gotha, vergezelde prins Willem aanvankelijk
op diens tocht naar Brabant (1568), ten slotte echter graaf Lodewijk bij den inval in
Groningerland, waar hij bij Heiligerlee den dood vond aan het hoofd eener
ruiterbende.
Wybrand de Geest heeft hem met zijn broeders Jan, Lodewijk en Hendrik in een
portretgroep geschilderd, die in het Rijksmuseum te Amsterdam hangt.
Zie: A d r i a n i e n S p a n d a w , Hulde aan de nagedachtenis van Adolf v.N.
(Gron. 1827) en de beschrijvingen van den slag bij Heiligerlee; G r o e n , Archives
I, III, VIII, passim.
Blok

[Adolf, de Jonge]
ADOLF d e J o n g e , graaf van N a s s a u , geb. 8 Aug. 1586, gesn. bij Xanten 17
Nov. 1608, derde zoon van graaf Johan van Nassau-Siegen en gravin Magdalena
van Waldeck, studeerde te Genève, Basel enz.; reisde in Frankrijk en Engeland;
daarna in staatschen dienst, als dapper ruiteraanvoerder weldra zeer bekend,
sneuvelde hij op eene expeditie van Nijmegen uit naar Luxemburg, op den terugtocht
overvallen door een deel van het spaansche garnizoen van Rijnberk.
Zijn door J. van Ravesteyn geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Vgl. V a n M e t e r e n , Bk. 30, fol. 575/6 (uitg. 1663); G r o e n , Archives, 2e Série,
II, 385 vv.
Blok

[Adolfsz]
ADOLFSZ. (Christoffel) of A d o l f z o o n , medailleur. Van zijn leven is niets bekend;
zijn beste werken vallen in de jaren 1666-1676, en zijn gemerkt C.A. en C.A.D.
Zie A l v i n in T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. i.v.
de Gelder
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[Adriaan VI, Adriaan Florisze]
ADRIAAN VI (A d r i a a n F l o r i s z e ), de eenige nederlandsche paus, geb. te
Utrecht 2 Mrt. 1459, gest. te Rome 14 Sept. 1523. De woning, waar Adriaan geboren
werd, is gelegen in de Brandsteeg, achter de tegenwoordige zusterscholen aan de
Oude Gracht, genaamd ‘Paus Adriaan,’ waar het beeld des pausen in den gevel
prijkt. Zijn vader F l o r i s B o e y e n s was waarschijnlijk als timmerman werkzaam
bij den scheepsbouw. Ofschoon hij niet in den eigenlijken zin arm was, waren zijn
middelen toch zeer beperkt. Dat hij aan de familie Dedel verwant zou zijn geweest,
is zeer onwaarschijnlijk.
Zijn eerste opleiding ontving Adriaan bij de Broeders van het Gemeene Leven,
volgens sommigen te Zwolle, volgens anderen te Deventer. Ook zou hij een korten
tijd hunne school te Delft bezocht hebben. Op 17-jarigen leeftijd in den
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zomer van 1476 ging hij naar de universiteit van Leuven, waar hij, na twee jaren
philosophie en vervolgens tien jaren theologie en kerkelijk recht gestudeerd te
hebben, benoemd werd tot professor in de philosophie aan het College ‘het Varken’.
In 1490 behaalde hij het licentiaat in de theologie en werd in hetzelfde jaar belast
met de bediening van het groot Begijnhof te Leuven. In 1491 verkreeg hij den graad
van doctor; zijn promotie geschiedde op kosten van hertogin Margaretha, weduwe
van Karel den Stoute. Kort daarop werd hij door haar toedoen benoemd tot pastoor
te Goedereede, waar hij een bekwamen plaatsvervanger aanstelde en gedurende
de vacantie zelf de zielzorg waarnam. In de parochie-kerk van Oude Tonge worden
nog twee kasuifels van Adriaan afkomstig bewaard.
De lessen van Adriaan, welke ook Erasmus bijwoonde, hadden een grooten
toeloop; mannen als Heeze, Pighius, Tapper, Latomus, Hasselius werden door hem
gevormd. Eenige zijner lessen, later door een zijner leerlingen uitgegeven, beleefden
talrijke uitgaven. Dat Adriaan als professor een tegenstander der pauselijke
onfeilbaarheid zou geweest zijn, is niet bewezen. In 1497 tot deken der St.
Pieterskerk te Leuven gekozen, werd hij tevens kanselier der universiteit; tweemaal,
in 1493 en 1501 bekleedde hij het rectoraat. Keizer Maximiliaan benoemde Adriaan,
waarschijnlijk reeds in 1507, tot leermeester van zijn kleinzoon, den lateren keizer
Karel V; de landvoogdes Margaretha benoemde hem in 1515 tot lid van haren Raad.
In Oct. 1515 werd Adriaan naar Spanje gezonden, om daar bij het overlijden van
koning Ferdinand zijn leerling Karel het volle erfrecht op den spaanschen kroon te
verzekeren. Toen de koning 23 Jan. 1516 overleed, nam Adriaan eerst te zamen
met kardinaal Ximenes, later na diens dood alleen, de regeering waar tot de komst
van den nieuwen koning. In Juni van dat jaar werd hij benoemd tot bisschop van
Tortosa en 1 Juli 1517 op verzoek van Karel door paus Leo X verheven tot de
waardigheid van kardinaal. Den 14 Nov. 1516 benoemd tot inquisiteur van Arragon
en Navarre, volgde hij 3 Mrt. 1518 Ximenes op als groot-inquisiteur van Castilië en
Leon; ten onrechte wordt hij door L l o r e n t e van wreedheid beschuldigd. Toen
Karel 20 Mei 1520 naar de Nederlanden vertrok, stelde hij Adriaan aan tot stadhouder
over Spanje. Zich steeds een vreemdeling voelend en tegengewerkt door de Grandes
des rijks, verlangde Adriaan vurig naar zijn vaderland terug te keeren. Hij liet zelfs
te Utrecht een huis bouwen, waar hij dacht te gaan wonen: het tegenwoordige
‘Paushuize’ aan den Pausdam bij de Nieuwe Gracht.
Zijn wensch werd echter niet vervuld. In het conclave na den dood van paus Leo
X, waarin de kardinalen het over een opvolger niet eens konden worden, werd
eindelijk op voorstel van kardinaal Giulio de Medici, daarin krachtig gesteund door
den geleerden kardinaal Cajetanus, Adriaan tot paus gekozen (9 Jan. 1522). Deze
verkiezing verwekte te Rome een geweldige beweging; openlijk verweet men den
kardinalen, dat zij een vreemdeling, een vriend van den keizer, hadden gekozen;
velen hadden daarenboven van den strengen ascetischen paus krachtige
hervormingsmaatregelen te duchten. Eerst 24 Jan. ontving Adriaan in Spanje het
eerste bericht zijner verkiezing. Allerlei omstandigheden maakten, dat hij eerst 8
Juli scheep kon gaan naar Rome, waar hij na een stormachtige reis eindelijk 29
Aug. aankwam en 31 Aug. in St. Pieter gekroond werd.
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Als paus hield Adriaan zijn eenvoudige en sobere levenswijze aan, in tegenstelling
met zijn voorganger Leo X, wiens regeering zich gekenmerkt had door wereldsche
praal en feestelijkheden en groote verkwistingen. De letteren en kunst der
Renaissance vonden in hem geen vriend, nog veel minder de kunstenaars en
dichters van die dagen, die hem om hun losbandig leven een ergernis waren. Slechts
een paar uitgaven, en deze nog voor voorwerpen van kerkelijke kunst, zijn in zijn
rekeningen te vinden; aan de St. Cunera-kerk te Rhenen schonk hij een orgel, dat
bij den brand in 1897 geheel in vlammen opging. Trouwens de groote schuldenlast,
welken Leo X had nagelaten, noopte hem tot groote spaarzaamheid. De Romeinen
schreven dit echter toe aan gierigheid en ‘barbaarschheid’. Niet minder ergerde
men zich aan zijn omgeving welke grootendeels uit niet-Italianen bestond: een paar
Duitschers, enkele Spanjaarden en Nederlanders, onder wie vooral Willem van
Enckevoirt en Dirk van Heeze. De afkeer van den vreemden paus steeg echter tot
bitteren haat, hoe meer Adriaan met zijn plannen voor den dag kwam om de
verwereldlijkte Curie te hervormen. Met vaste hand greep hij het werk der hervorming
aan, daarin gesteund door mannen als Campegio, Schinner, Caraffa e.a. Strenge
maatregelen werden genomen om de verkeerde elementen te verwijderen en aan
de misbruiken op allerlei gebied een einde te maken. Hij trad op tegen opeenhooping
van prebenden, tegen de simonie en waakte zorgvuldig voor de keuze van waardige
personen voor de kerkelijke ambten. Zedelijke vergrijpen strafte hij met
onmeedoogende gestrengheid; onderscheid van personen werd niet gemaakt; de
invloedrijkste kardinalen ondervonden, wanneer zij zich aan iets hadden schuldig
gemaakt, dezelfde behandeling als de laagste curie-beambte.
Door de grondige verbetering der romeinsche curie wilde Adriaan niet slechts
een einde maken aan toestanden, welke hem een gruwel waren, maar hij hoopte
daardoor ook een reden tot den afval van Rome weg te nemen, welke door Luther
was ingeleid. Met dat doel zond hij Francesco Chieregati naar den Rijksdag van
Neurenberg van 1 Sept. 1522. In de instructie, welke hij den gezant meegaf, erkent
hij met grootsche vrijmoedigheid, dat de misbruiken in de Kerk en met name die
van het hof te Rome aanleiding hebben gegeven tot de scheuring; hij belooft echter
met alle kracht aan de bestrijding en uitroeiing daarvan te zullen werken en noodigt
intusschen de vorsten uit hun onderlinge geschillen te vergeten en met kracht tegen
Luther en de verbreiding zijner leer op te treden. Zijn woord vond echter bij den
Rijksdag weinig gehoor, evenals bij Luther zelf, die het schrijven des pausen met
groote heftigheid beantwoordde. Bitter werd Adriaan ook teleurgesteld door Erasmus,
dien hij naar Rome uitnoodigde en aanspoorde zijn invloed en wetenschap in dienst
te stellen voor de bestrijding der dwaling; Erasmus maakte er zich met min of meer
gegronde verontschuldigingen af. Een poging van Adriaan om Zwingli te winnen
mislukte evenzeer als de moeite, welke hij aanwendde om de scandinavische landen
voor de Kerk te behouden. Behalve de hervorming der kerkelijke misstanden had
Adriaan zich ook van begin af aan ten doel gesteld de europeesche vorsten, met
name Karel V en Frans I, met elkander te verzoenen en te vereenigen tot een
gemeenschappelijken kruistocht tegen de Turken, die meer en meer Europa
bedreigden. Met dat doel voor oogen wachtte hij zich wel partij te kiezen voor zijn
ouden leerling en beschermer
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Karel, vermeed zorgvuldig zelfs den schijn van bevoorrechting en weigerde beslist
in te gaan op het voorstel van den keizer, om gezamenlijk met Engeland een verbond
te sluiten tegen Frans I. Terwijl Adriaan zelf in den Kerkelijken Staat de orde herstelde
en door groote spaarzaamheid geld bijeenbracht om een vloot uit te rusten tegen
de Turken, trachtte hij door vriendschappelijke onderhandelingen den franschen
koning voor zijn plannen te winnen. Deze nam schijnbaar een tegemoetkomende
houding aan, maar was in werkelijkheid weinig gezind met den paus mede te werken.
De val van Rhodus (21 Dec. 1522), de voortdurende trouweloosheid van Frans I,
de ontdekking van een samenzwering van kardinaal Soderini met de Franschen,
die een inval in Italië bleken te beramen, dreven den paus ten slotte geheel in de
armen des keizers en dwongen hem zijn taak van vredesbemiddelaar als hopeloos
op te geven. Bezwijkend voor den drang der omstandigheden trad hij (3 Aug. 1523)
toe tot de liga van Venetië, waarbij de paus, de keizer, Hendrik VIII van Engeland,
aartshertog Ferdinand van Oostenrijk en verschillende italiaansche Staten zich
verbonden om gezamenlijk een leger bijeen te brengen ter verdediging van Italië
tegen de Franschen. De liga werd 5 Aug. in S. Maria Maggiore in tegenwoordigheid
des pausen plechtig afgekondigd,
Spoedig daarop werd Adriaan ernstig ziek en hoewel hij na eenige dagen een
weinig herstelde, werd weldra zijn toestand zoo, dat hij zijn laatste beschikkingen
maakte. Met toestemming der kardinalen benoemde hij Enckevoirt tot kardinaal en
droeg dezen op, zijn bezittingen in de Nederlanden met name te Leuven en te
Utrecht voor de armen en voor vrome doeleinden te verkoopen; zijn huis te Leuven
bestemde hij tot een college voor behoeftige studenten, dat hij rijk begiftigde. 14
Sept. 1523, twee uur 's namiddags, overleed hij. Spoedig na zijn overlijden verbreidde
zich het gerucht, dat Adriaan aan vergif zou zijn gestorven. Noch het onderzoek
van het lijk, noch het verloop van de ziekte levert hiervoor eenig bewijs. Veel
aannemelijker is het, dat hij bezweek aan een ongeneeslijke nierkwaal, nadat zijn
toch reeds zwakke lichaam door het klimaat, door zorgen en inspanning op
bedenkelijke wijze was verzwakt. Het lijk van Adriaan, dat voorloopig was bijgezet
in de Andreas-kapel van St. Pieter, werd 11 Aug. 1533 overgebracht naar de kerk
S. Maria dell' Anima, waar Willem van Enckevoirt een waardig praalgraf, in marmer
uitgevoerd door M. Angelo Sanese en N. Tribolo naar een ontwerp van Bald. Peruzzi,
had doen plaatsen.
De door hem als bewaarder der Belvedere aan zijn hof verbonden schilder Jan
van Scorel heeft den paus verschillende malen geschilderd. o.a. met tiara (in het
Kestnermuseum te Hannover) en zonder tiara (Universiteit te Leuven en elders,
gegraveerd door J. Houbraken). In het museum te Napels draagt het portret van
paus Clemens VII door Sebast. del Piombo verkeerdelijk zijn naam.
Adriaan is langen tijd, vooral door de Italianen, miskend en het voorwerp geweest
van schandelijken laster; zelfs goedgezinden beschouwden hem als een
middelmatigen paus. Enkele rechtvaardige beoordeelingen drongen weinig door,
totdat in 1727 C a s p a r B u r m a n zijn: Hadrianus VI, sive Analecta Historica de
Hadriano Sexto Trajectino Papa Romano (Trajecti ad Rhenum 1727) deed
verschijnen. Sinds dien hebben hollandsche, belgische, duitsche, fransche, engelsche
en italiaansche geleerden den edelen paus recht laten wedervaren. Thans erkennen
allen hem
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als een dier zeldzame mannen, die zonder zich zelf te zoeken moedig tegen den
stroom des verderfs oproeien, als den paus, die wegens zijn korte regeering wel
geen tastbare resultaten bereikte, maar den grondslag heeft gelegd voor de
hervorming der kerkelijke toestanden, welke later werd doorgezet.
Adriaan's voornaamste werken, uitgegeven door een zijner leerlingen, zijn:
Quaestiones quodlibeticae (Leuven 1515) en Quaestiones de Sacramentis sup.
quart. Sententiarum (Leuven 1516). Deze en nog enkele kleinere geschriften zijn
bij R e u s e n s , Syntagma doctrinae Adriani VI (Leuven 1861) en Anecdota Adriani
VI (Leuven 1862) te vinden.
Zie: P a s t o r , Geschichte der Päpste IV: 2, 1-157 (Freib. i. Br. 1907), onder den
titel: De Nederlandsche Paus Adriaan VI, voor Nederland bewerkt door D.
H u u r d e m a n (Amst. 1908), waar ook een afbeeelding van Adriaan's graf en van
Paushuize is te vinden, en behalve de daar genoemde bronnen en litteratuur:
Jaarboekje v. Alberd. Thijm 1858, 74-81; G. B r o m , Archivalia in Italië ('s
Gravenhage 1908-11, 3 dln.); Nederlandsche Heraut IV (1887) 82-101.
Huurdeman

[Adriaensz, Adriaen]
ADRIAENSZ. (Adriaen), glasschilder te Delft, leverde zes geschilderde glazen die
de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda in 1615 aan den schout van Soetermeer,
Gerrit Oltshoorn, in diens woning vereerden.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 52.
Moes

[Adriaensz, Barent]
ADRIAENSZ. (Barent), geb. te Amsterdam 1558, gest. in of na 1619, was een zoon
van den boekhandelaar A d r i a e n B a r e n t s z . Hij trouwde in 1584 met A e c h j e n
H e n d r i c k s d o c h t e r . Hij was boekbinder, en van 1587 af ook boekdrukker. Zijne
oudste drukken zijn, naar het schijnt, een paar prognosticaties van Rodolphus
Grapheus te Deventer, door zijn vader uitgegeven voor de jaren 1588 en 1589,
verder drukte hij voor Caspar Coolhaes, voor Nicolaus Petri en Adriaen Veen. Hij
gaf echter ook belangrijke uitgaven met zijn eigen adres, in 1588 de predicatiën van
o

Taulerus in f ., in 1591 de Rijmkroniek van Melis Stoke. De naam van den schrijver
der Rijmkroniek was toen nog niet bekend en wordt dan ook niet vermeld in deze
eerste uitgaaf, die door Spieghel bezorgd en op diens verzoek door Douza van een
historische inleiding voorzien is. Het boek is echter door den drukker zelf als
ingeboren poorter aan de regeering van Amsterdam opgedragen. Eene latere
overlevering wil weten, dat de oplaag in de drukkerij verbrand is, en dat het boek
daardoor spoedig zeer zeldzaam geworden is; eenig gelijktijdig bericht over dezen
brand is echter niet gevonden, en het boek is in vergelijking met andere hollandsche
uitgaven van die jaren juist niet zeldzaam. Kleinere maar belangrijke uitgaven van
hem zijn nog: Tafelen van intrest door Simon Stevin (1590) en Proportionale
ghesolveerde Tafflen van intrest vande Kusting-brieven .... van Marten Wentsel van
Aken. Verder gaf hij 't eerst uit het Boek vande zeerechten (1594), dat later nog tal
van drukken beleefde, en de Handtvesten van Amsterdam met een Register van
alle regeeringspersonen (1597), waaraan zich nog eene reeks afzonderlijk gedrukte
ordonnanties aansloten. De Handtvesten heeft hij niet zelf gedrukt, maar te Utrecht
laten drukken. Er zijn bovendien aanwijzingen, die het waarschijnlijk maken, dat
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adres of met een onjuist adres en jaartal verspreid zijn; zeker is dit van den Taulerus,
waarvan behalve de genoemde uitgaaf van 1588 een volkomen overeenkomstige
druk bestaat met de aanduiding ‘Franckfort, bij Peter van Dueren 1565’. Hij en de
zijnen zijn de katholieke Kerk trouw gebleven. Zijne nakomelingen voeren den
familienaam v a n H a r t o g h v e l t .
In 1602 begon zijn zoon H e n d r i c k zijne werkzaamheid als drukker en uitgever.
Vader en zoon werkten verscheidene jaren gelijktijdig in hetzelfde huis ‘in de
Warmoesstraat int gulden Schrijfboeck’, ze gebruikten ook het zelfde drukkersmerk:
een koopmansboek met balans, met de spreuk: ‘Gelijckheyt bevredicht’. In 1612
toen de zoon trouwde, schijnt Barent zich uit de zaken teruggetrokken te hebben,
in 1613 werden zijne boeken verkocht voor 3945 gulden. In 1615 assisteerde hij
zijn zoon nog bij diens tweede huwelijk, en in 1619 lag hij, zooals we uit eene
notariëele akte weten, zeer krank te bedde. Wellicht is hij spoedig daarna overleden.
Zie: C.P. B u r g e r Jr., De amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e
eeuw III, 281-322; E l i a s , De vroedschap van Amst. I, 511.
Burger

[Adriaensz, Claes of Nicolaas (1)]
ADRIAENSZ. (Claes of Nicolaas) (1), of A r i e n s z e , werd met attestatie van
Schieland 10 Apr. 1589 aangenomen als predikant te Simonshaven van waar hij
Juni 1592 is beroepen naar Warmenhuizen, staande daar tot zijn dood in 1610.
Zie: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth 43; Navorscher XXXIX
(1889) 384-5; Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 158; 1908, Bijl., 147.
Knipscheer

[Adriaensz, Claes (2)]
ADRIAENSZ. (Claes) (2) v a n D e l f t , bouwmeester en steenhouwer te Amsterdam.
Hij heeft met Hendrik de Keyser, stadsbouwmeester en steenhouwer aldaar, in 1612
de bekroning van den toren der St. Lebuïnuskerk te Deventer en in 1613 de
Boterwaag te Nijmegen gebouwd.
Weissman

[Adriaensz, Cornelis of Cornelius (1)]
ADRIAENSZ. (Cornelis of Cornelius) (1), ook C. A r i e n z o o n , A r i a e n s z . of
A r e n t z e genoemd, was proponent te Vlaardingen, toen sinds 10 Apr. 1595 met
hem werd onderhandeld om te worden predikant te Dirksland. Vandaar ontving hij
13 Apr. en 17 Juni 1598 beroep naar Maassluis, waar wij hem uit het oog verliezen.
Hij was tegenwoordig op de zuidhollandsche Synoden van 1596 en 1597 en werd
op deze laatste en die van 1598 tot kerkvisitator voor de classis den Briel benoemd.
Zie: Navorscher XLII (1892) 376-78; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 65,
78, 98, 122; Kerkel. Handboek 1878, 135; 1907, Bijl., 111, 135.
Knipscheer

[Adriaensz, Cornelis (2)]
ADRIAENSZ. (Cornelis) (2), schilder, 1630 nog in leven, vóór 1634 te Amsterdam
gest.; kocht 1607 teekeningen in de auctie van Gillis van Conincxloo.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. i.v.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

de Gelder

[Adriaensz, Dirk]
ADRIAENSZ. (Dirk), geb. te Alkmaar, gest. 1600, zoon van Adriaan Anthonisz., met
wien hij als D i r c k A e r i a n s s o o n S c h e l v e n een kaartboek van de stadslanden
maakte van vóór 1590. Met denzelfden naam wordt hij genoemd bij zijne aanstelling
op 31 Mei 1596 door de Staten-Generaal als hun ingenieur en vermeld op 27 Aug.
1598 als maker van een kaart in ms. op het rijksarchief. Weldra werd hij
mathematicus op de vloot, die in 1599 uitzeilde onder Pieter van der Does, en
ontwierp
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hij als zoodanig kaarten en beschrijvingen van havens, kusten en stroomen.
Onderweg stierf hij. Voor de aanbieding dier kaarten werd door de St.Gen. op 23
Aug. 1600 ordonnantie tot betaling eener vereering aan zijn vader gegeven.
Zie: V r i e m o e t , Athenae Frisiacae 99; S c h e l t e m a , Inv. archief Alkmaar (ald.
1869) 234; H i n g m a n , Inv. verz. kaarten in het R.A. II ('s Grav. 1871) 129.
de Waard

[Adriaensz, Gerard]
ADRIAENSZ. (Gerard), heeft het portret van den leeuwarder predikant Rippertus
Sixtus geschilderd, dat in 1630 door een anonymen graveur in plaat gebracht is.
Moes

[Adriaensz, Gerbrand]
ADRIAENSZ. (Gerbrand), predikant te Hoorn op Texel in 1579, aan wien de
verschillende classen en kerken van Noord-Holland volgens besluit der Synode van
Juni 1579 te Amsterdam bijdragen gaven ‘tot behulp, zoodat men hoopt dat ‘die
broederen daer een benoegen in zullen hebben’. Alkmaar, Enkhuizen, Edam, en
Amsterdam gaven elk 40 gulden.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I Bijl. 71 v.; Kerkel. Handboek 1908, 123,
144; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth 76.
Knipscheer

[Adriaensz, Gerrit]
ADRIAENSZ. (Gerrit), in 1532 priester te 's Gravenhage. Hij behoorde tot hen, die
‘ewangelysche mannen waren ende nochtans gheen misse en deden’, Hij heeft in
het voorjaar 1532 ‘tevangelie uuytgeleyt ende exponeerde in conventiculen’.
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der Kerkherv. voor 1531 (Amst. 1873)
548 en aant. 4.
Knipscheer

[Adriaensz, Gualtherus]
ADRIAENSZ. (Gualtherus, Walterus of Wouter) of A d r i a n i , predikant in de Rijp
en te Graft van 1591, bleef na de scheiding dier plaatsen in 1623 te Graft, stierf
aldaar in 1645 in het 53e jaar van zijn dienst, in het 82e van zijn leven. H i j woonde
de noordhollandsche Synoden bij van 1596, 1599, 1601 en 1605 en is van kerkelijke
zijde ten jare 1605 opgetreden te Broek in Waterland in zake P. Aemilius en in het
jaar 1612 en 1613 te Oude-Niedorp. In Aug. 1615 woonde hij de vergadering van
correspondentie bij te Amsterdam. Later werd hem G. J a n s z . v a n A s s e n d e l f t
als hulpprediker toegevoegd en in 1644 werd J. van der M e e r als zoodanig
benoemd.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 211, 268, 288, 366, 375; V e e r i s e n
d e P a u w , Vern. kerkel. Alphabeth 235; Archief voor Kerkgesch. 1902, 56; 1907,
185; Kerkel. Handboek 1878, 253; 1908, Bijl. 113.
Knipscheer

[Adriaensz, Hendrik]
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ADRIAENSZ. (Hendrik), schoenlapper en factor van de Oudkamer der Pellikanisten
te Haarlem, aldaar 29 Juni 1568 opgehangen, omdat hij liedekens, balladen,
echo-gedichten had vervaardigd, welke zeer vinnig anti-roomsch waren.
Zie: S. A m p z i n g , Beschrijv. ende lof der stad Haerlem 447; C. d e K o n i n g ,
Tafereel der stad Haarlem (1807/8) IV, 95 v.
Knipscheer

[Adriaensz, Jan (1)]
ADRIAENSZ. (Jan) (1), was in 1569 als schilder in het gild te Utrecht. Wellicht is
van hem een schilderij met Christus aan het kruis, dat in 1599 door den voormaligen
amsterdamschen pastoor Jacob Buyck aan het St. Caecilia-klooster te Calcar
gelegateerd werd.
Zie: S. M u l l e r F z n . , Utrechtsche Schildersarchieven 60; K r a m m , in voce.
Moes

[Adriaensz, Jan (2)]
ADRIAENSZ. (Jan) (2), of J o h . A d r i a n i , predikant te Hauwert en Nibbixwoud
van 1597 tot aan zijn dood in 1632, heeft de Synoden van 1597, 1600, 1604 en
1607 bijgewoond, is in
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het laatste jaar gekozen voor het nazien van de rekening der Gedeputeerden van
de Synode.
Zie: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. kerkel. Alphabeth 109; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta I, 231, 279, 344, 396, 420; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 118.
Knipscheer

[Adriaensz, Jasper]
ADRIAENSZ. (Jasper), was een van degenen die door Alva bij vonnis van 20 Mei
1568 werden ingedaagd, omdat hij te 's Gravenhage gereformeerde predikanten
had geherbergd; hij had hun bijgestaan bij het huren van een huis, waar zij hunne
predikatiën konden houden. Als regent van een weeshuis had hij de weezen
schandelijke gezangen, waarschijnlijk de psalmen van Dathenus, geleerd en hun
twee kettersche catechismussen ter lezing gegeven. Kerkelijke personen had hij
tegengesproken, ja hen met het plat van zijn degen geslagen. De beeldbrekers had
hij bijgestaan. Hij werd uit den Haag gebannen en zijne goederen werden verbeurd
verklaard.
Zie: J. K o k , Vaderl. Woordenboek I, 342; M a r c u s , Sententien 55.
Knipscheer

[Adriaensz, Nicolaes]
ADRIAENSZ. (Nicolaes), schilder te Leiden, is daar omstreeks 1599 geboren, werd
er 10 Juni 1613 bij de litterarische faculteit als student ingeschreven en trad er 18
Maart 1648 in het gild, waarin hij nog in 1649 als lid vermeld wordt.
Album Studios. L.B. 111; O b r e e n 's Archief V, 207.
Moes

[Adriaensz, Pieter (1)]
ADRIAENSZ. (Pieter) (1), glasschilder te Amsterdam, die al in 1557 daar voorkomt
en er 1572 in de Pijlsteeg woonde. Zijn dochter M a g d a l e n a huwde den schilder
Pieter Pietersz.
Oud-Holland III, 59; VII, 9, 11.
Moes

[Adriaensz, Pieter (2)]
ADRIAENSZ. (Pieter) (2), predikant te Twisk en Opperdoes (1583-1595), afkomstig
uit Langedijk en daarom ook wel eens als v a n L a n g e d i j k aangeduid. Het Kerkel.
Handboek en V e e r i s e n d e P a u w , vermelden dat hij in 1594 gestorven is,
maar de Acta der Synode noemen hem in 1595, en verhalen dat hij toen benoemd
werd tot het nazien der rekening van de Gedeputeerden der Synode.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 197, 204; V e e r i s e n d e P a u w ,
Vern. kerkel. Alphabeth 155; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 144.
Knipscheer

[Adriaensz, Sibrandus]
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ADRIAENSZ. (Sibrandus) of S. A d r i a n i , beroepen te Pietersbierum in 1592, waar
hij tot 1595 stond, daarna predikant te Losdorp(Gr.) voor zoover blijkt van 1595-1599.
Hij was aanwezig op de eerste groningsche Synode van 1595, waar eene klacht
tegen hem en zijn vader Adrianus aan eenige naburige predikanten ter afdoening
in handen werd gegeven. Ook was hij op de Synodes van 1597 en 1599; op de
laatste werd hem opgedragen om met twee ambtgenooten Farmsum aan een
predikant te helpen. Misschien is hij dezelfde die in 1618 gestorven is als predikant
te Garshuizen. Dan kan hij W. Agricola in 1604 of 1605 opgevolgd zijn.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VII, 1, 3, 12, 28 v., 99 v.; Kerkel. Handboek
1878, 572, 574; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. 207.
Knipscheer

[Adriaensz, Wilhelmus]
ADRIAENSZ. (Wilhelmus), eerste predikant te Oostvoorne, komt 19 April 1574 voor
onder de aanwezigen op de eerste vergadering der classis van Voorne. Om zijn
ongeregeld leven omstr. Oct. 1574 door de classis ontslagen, ging hij niettemin met
de uitoefening zijner functie voort en werd 16 Mei 1575 onder belofte van beterschap
weder hersteld. Vermoedelijk is hij dezelfde, die als W i l h e l m u s
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A d r i a n i en eenmaal als W i l h . E e c k sinds 10 Aug. 1579 voorkomt als eerste
predikant te Hekelingen. Om zijn dood had de classicale vergadering van 20 Juni
1580 niet daar, maar te Spijkenisse plaats.
Zie: d e J a g e r , de Brielsche archieven II (Brielle 1884) 222-4; Navorscher
XXXVII (1887) 285-6; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 156 v.; F.L. R u t g e r s ,
Acta 188; Kerkel. Handboek 1878, 206; 1907, Bijl., 144.
de Waard

[Adriani, Arius]
ADRIANI (Arius), geb. 4 Jan. 1756 te Gron., gest. 23 Dec. 1830 te Dockum, was
de zoon van T h e o d . A d r i a n i , die 30 Dec. 1738 te Gron. tot iur. utr. doctor
promoveerde op een Diss. Communia servitutum tam urb. quam rust. praed.,
secretaris van Houwerderzijl en A n n a M a r g a r e t h a B i j m h o l t . Op zijn 15e
jaar werd hij toevertrouwd aan den bekenden rector Hachenberg te Wageningen,
die hem goed latijn en weinig grieksch leerde; in 1774 werd hij student in zijn
vaderstad, waar vooral Chevallier hem boeide; in 1781 - hij was zes jaren aan de
academie geweest, wat later zijnen biograaf Siegenbeek aanleiding zou geven zulk
een lang verblijf te prijzen - ging hij als predikant naar Oterdum, in 1783 naar
Schildwolde, waar de nabijheid van Groningen het hem mogelijk maakte den omgang
van Chevallier en Muntinghe te genieten, totdat het jaar 1795 hem te Dockum vond.
Man van algemeene kennis en uitgebreide geleerdheid, had hij het voorrecht in
deze kleine, vriendelijke stad aan te treffen Siegenbeek, den leeraar der
doopsgezinden; Ger. Wolters, rector der latijnsche school, die in 1813 hoogleeraar
te Groningen zou worden en Petrus Hofman Peerlkamp, die Wolters als rector
opvolgde en in 1822 een leidsch professoraat zou aanvaarden. Adriani was er
curator van de latijnsche school; ook voor het lager onderwijs heeft hij veel gedaan.
In het voorjaar van '96 reeds benoemde de regeering van Dockum eene commissie
van toezicht op het lager onderwijs, waarin Adriani en Siegenbeek zitting hadden,
door wier bemoeiing de scholen beter waren ingericht dan in menige groote
hollandsche stad, al ondervond hij daarbij de tegenkanting van enkelen in de
gemeente. Goed homileet, ijverig pastor, bewees hij ook als praeses der deputati
synodi in den moeilijken franschen tijd der friesche Kerk onschatbare diensten - in
alles het type van den kleine-stads-predikant op zijn best. In het najaar van 1830
vroeg hij wegens hoogen ouderdom en toenemende doofheid eervol ontslag en,
eer nog antwoord op dit verzoek gekomen was, overleed hij. Hij werd te Aalsum
begraven. Adriani was gehuwd eerst (5 Mei 1791) met W i b b i n a E m m e n , geb.
24 Jan. 1760, dochter van den raadsheer R u d o l f E m m e n te Groningen en A.M.
T j a d e n . Zij schonk hem vijf kinderen en overleed 13 Mei 1800, waarop hij 12 Mei
1801 hertrouwde met hare zuster M a r i a J a c o b a , geb. 23 Juli 1768. Adriani's
oudste dochter bleef ongehuwd; de tweede huwde Ds. L.W. v a n d e r W e i d e ,
maar overleed op 19-jarigen leeftijd; de jongste trouwde met Mr. N. F o c k e m a ,
lid van de rechtbank te Leeuwarden; de eenige zoon Rudolf werd predikant te
Rotterdam (kol. 34).
Hij schreef: Opheldering van eenige bijbelplaatsen (Groningen 1826); Bijdragen
tot zijne opheldering (Hoorn 1829); Verhaal van het voorgevallene in de Groote kerk
te Groningen, 5 Mei 1782 (plotselinge dood van Ds. Th.A. Clarisse) niet in den
handel.
Zie: S i e g e n b e e k in Hand. Letterk. 1831, 11-25; Boekzaal, Juli 1831, 124. Aan
zijn bio-
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grafen schijnt onbekend te zijn gebleven: Kort verslag van het Leven van A. Adriani,
z.j., niet in den handel.
Knappert

[Adriani, Marcus Jan.]
ADRIANI (Marcus Jan.) geb. 28 Febr. 1771 te Oterdum in Groningen, overl. 5 Dec.
1845 te Oude-Pekela, waar hij 36 jaar als predikant en schoolopziener werkzaam
was. Zijn eerste standplaats was Tjalleberd in Friesland (van 1794-1809). Zoon van
P e t r u s A d r i a n i , predikant te Oterdum, en S a r a B u s c h , trad hij 12 Aug.
1794 in het huwelijk met A l l e g o n d a v a n d e r T u u k (geb. 16 Mrt. 1771, overl.
23 Aug. 1844), die hem 3 zonen en 2 dochters schonk; een dier zonen, N i c . v a n
d e r T u u k A d r i a n i , werd pred. te Brielle, een der dochters, H e n r i c a , trouwde
met prof. H. Bouman te Utrecht. A. was een bekwaam theoloog en maakte zich
verdienstelijk voor 't schoolonderwijs van dien tijd. Bij herhaling was hij lid der Synode,
belast met de taak om een verzameling van evangelische gezangen ten gebruike
bij de openbare godsdienstoefeningen in de herv. Kerk bijeen te brengen. Hij schreef
een Leesboek over de geschiedenis van Jezus en een over de geschiedenis der
Apostelen (1805), beide door de Maatsch. tot Nut v. 't Algem. met goud bekroond;
verder Levensschetsen van Vaderlandsche mannen en vrouwen (1805); een
Redevoering ter nagedachtenis van H. Wester (1821); De Prosodist of Woordenlijst
voor de uitspraak (2e dr. 1827) en - met Mr. H.A. Spandaw - een Hulde aan de
nagedachtenis van Adolf van Nassau, uitgegeven bij de onthulling van het eerste
monument op Heiligerlee (1827).
Zie: Handel. Letterk. 1846, 20.
Zuidema

[Adriani, Rudolf]
ADRIANI (Rudolf), geb. te Schildwolde 26 Maart 1793, gest. te Rotterdam 28 Nov.
1862. Zoon van den (kol. 33) genoemden Arius Adriani en Wibbina Emmen, leerling
aan de dockumsche ‘groote schole’ van Peerlkamp, student te Deventer, te Franeker
en te Leiden, onderging hij vooral den invloed van prof. van Voorst, terwijl hij een
poos inwoonde bij Borger, toen deze weduwnaar geworden was. In 1817 werd hij
predikant te Wijchel, in 1821 te Bolsward, in 1826 te Rotterdam, waar hij in 1857
emeritus werd en vijf jaren later overleed. Hij huwde te Hoorn 26 Aug. 1819
A d r i a n a J a c o b a v a n M a r k e n , geb. te Hoorn 21 Juni 1803, overl. te
Rotterdam 6 Maart 1871, dochter van ds. B e r n a r d v a n M a r k e n en M a r i e
d e V i c q . Het huwelijk bleef kinderloos. Zijn persoon is door wie hem kenden hoog
gewaardeerd; voor den kansel maakten zijne zwakke stem, zijn zeer ontwikkelde
friesche tongval, zijn letterlijk voorlezen hem ongeschikt. Mij schijnt hij behoort te
hebben tot die predikanten, die, van jongs af tot het ‘nazireaat’ bestemd, toch eigenlijk
in andere richting, b.v. die der letteren, zich beter zouden hebben ontwikkeld. Toen
Adriani als student te Deventer te veel literator was, verplaatste zijn vader hem naar
Franeker; later te Leiden verwierf hij zich nog het baccalaureaat in de letteren; in
1831 werd hij lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde. Behalve een aantal
stichtelijke tractaatjes zijn er geen werken van hem bekend.
Zie: P r i n s in Levensber. Letterk. 1863, 64-74.
Knappert
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[Aeck, Johannes van der]
AECK (Johannes v a n d e r ), schilder te Leiden, is daar omstreeks 1636 als de
zoon van den wijnkooper N i c l a e s v a n d e r A e c k geboren. 9 Mei 1650 werd
hij als student te Leiden ingeschreven en 17 April 1658 trad hij er in het gild, waarvan
hij in 1673, 1674 en 1676 deken en hoofdman was. Hij leefde nog in 1700.
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Zie: Album Studios. L.B. 404; O b r e e n 's Archief V, 216, 217.
Moes

[Aefferden, Franciscus van]
AEFFERDEN (Franciscus v a n ), was proost van de kerk der H. Maagd te Brugge
en honorair kapelaan van de koningin van Spanje, geb. 17 Mei 1653 te Gelder uit
een geslacht van 't Overkwartier, dat daar verschillende hooge ambten bekleed
heeft, overl. te Gent (België) 22 Sept. 1709. Zijn vader was A d a m v a n
A e f f e r d e n , zijne moeder E l i s a b e t h M a l i o n i . Eerstgenoemde was eerst
ontvanger der domeinen in het ambt Gelder, welke betrekking zijne familie gedurende
bijna 3½ eeuw heeft bekleed, en daarna rekenmeester in de roermondsche kamer.
De proost ondervond achtereenvolgens de gunst en de ongunst der fortuin. Na te
Leuven de wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid te hebben bestudeerd, legde hij zich
te Weenen bij zijn bloedverwant, den baron de Prado, spaansch gezant aldaar, op
den stijl van dit hof en andere diplomatieke aangelegenheden toe, ging na diens
dood met aanbevelingsbrieven van de keizerin naar Rome, behaalde daar het
doctoraat in de beide rechten, werd hofmeester van kardinaal Millini, volgde dien
op zijn nuntiatuur naar Madrid en nam daar verschillende subdelegaties waar,
gedurende drie jaren. Toen werd hij, op aanbeveling van den kardinaal, secretaris
in verschillende talen en notaris van den hertog van Parma, toen deze tot
gouverneur-generaal van België benoemd was. Hij werd, toen deze 1 April 1682
plotseling België verliet, wijl de markies de Grana hem als generaal-overste der
troepen was toegevoegd, op last van de Grana gevangengenomen; na diens dood,
in 1685 door den aartsbisschop van Mechelen bevrijd, vertrok hij in 1689 met Maria
Anna hertogin van Paltz-Neuburg (met den koning van Spanje verloofd) als
eere-kapelaan naar Madrid, werd haar secretaris, daarna assessor van den Hoogen
Staatsraad van België te Madrid, maar toen de hertog van Anjou, na den dood des
konings (Karel II), dezen was opgevolgd onder den naam van Philips V, afgezet.
Toen hij naar zijn vaderland wilde vertrekken werd hij in 1702 gevangengenomen,
doch na drie dagen bevrijd. Te Brugge, waar hij reeds omstreeks 1680 de
waardigheid van proost van 't kapittel der kathedraal had bekomen, wachtten hem
groote moeilijkheden van wege dit kerkelijk lichaam en moest hij daartegen
voortdurend processen voeren, ja zelfs tegen den bisschop, die hem om eene
geringe reden in den kerkelijken ban sloeg, waarvan hij werd ontslagen. Hij werd
te Gent in de parochie-kerk van St. Michiel begraven. Zijn anoniem geschilderd
portret berust bij de familie te Roermond.
Zie: G. v a n d e r H e i j d e n , Historia Gelriae praesertim Superioris (Ms. in het
rijksarchief in Limburg op het jaar 1689), medegedeeld in de Public. de Limbourg
XXV (1888) 434-436.
Flament

[Aefferden, Jhr. Jan Baptist Alexander Frans Joseph van]
AEFFERDEN (Jhr. Jan Baptist Alexander Frans Joseph v a n ) geb. te Venlo 2 Juli
1767, overl. te Roermond 9 Juli 1840, lid van de Prov. Staten van Limburg en
teekenaar van verdienste, zoon van E r n e s t J o s e p h F r a n ç o i s v a n
A e f f e r d e n , heer van Cosen en Weyer en barones M a r i a I s a b e l l a d e
C a b a n e s , gehuwd met M a r i a A g n e s B r i g i t t a H e n r i ë t t e P e t i t .
Ik ken van hem de volgende teekeningen, geteekend in den trant van de Beyer,
zeer fijn gedetailleerd, gegraveerd door Madou en uitgegeven door Jobard: Château
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de Walbourg, province de Limbourg; Vue du château d'Hillenraedt, pris de
Ruremonde; Château de Limbricht, Province de
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Limbourg; Autel Druidique près de Ruremonde. Deze platen zijn op het Rijksarchief
o
in Limburg. Verder ken ik van hem twee penteekeningen, 1 : het Kasteel
Nieuwenbroeck onder Beesel bij Venlo, in 1798 op dit kasteel bewaard; deze fraaie
teekening werd in fototypie uitgegeven bij mijn bijdrage in de Public. Soc. Hist. et
o
Archéol. de Limbourg, XLIII; 2 . Vue d'un partie de la ville de Ruremonde, vue prise
du troisième étage de la fabrique à filature, get. in den r.b.h. fait d'après nature par
Alex. F. van Aefferden en 1812; (bij den boekhandelaar F. Schmitz te Maastricht).
Zie voor de genealogie van Aefferden: Annuaire de la Noblesse de Belgique 1875,
34 en vlg.
Flament

[Aelst, Evert van]
AELST (Evert v a n ), stillevenschilder te Delft, is daar 1602 als zoon van den
procureur W i l l e m v a n A e l s t geboren. Hij kwam er 15 April 1632 in het gild en
stierf 19 Febr. 1657. Zijn neef Willem, die volgt, was een leerling van hem, misschien
ook Emanuel de Witte. Zijne stillevens, geschilderd in de manier van Pieter Claesz.,
komen nu en dan in den kunsthandel voor. Wat hem toegeschreven wordt is echter
meestal van zijn neef Willem.
Zie: H o u b r a k e n I, 228; O b r e e n 's Archief I, 27; Oud-Holland VI, 291; B o d e ,
Studien 227.
Moes

[Aelst, Isaeck van]
AELST (Isaeck v a n ), een plaatsnijder, die in 1629 eenige titels naar teekeningen
van David Vinckboons voor Jan Jansz. te Arnhem gesneden heeft. Hij woonde in
1658 en 1663 te Amsterdam en was gehuwd met M a r i a v a n Z e l .
Zie: K r a m m , Suppl. in voce; M e y e r , Künstlerlexikon I, 100.
Moes

[Aelst, Willem van]
AELST (Willem v a n ), schilder, neef en leerling van Evert van Aelst, en zoon van
diens broeder J a n v a n A e l s t , notaris te Delft, is volgens zijn eigen opgave
1625/26 daar geboren en kwam er 9 Nov. 1643 in het gild. Reeds in 1645 aanvaardde
hij een groote reis, eerst tot 1649 door Frankrijk, daarna tot 1656 door Italië. In
Florence werkte hij bij Otto Marseus van der Schrieck voor den groothertog van
Toscana, die hem een gouden penning en keten vereerde. Kort na zijn terugkeer,
in 1657, vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in 1662 op de Bloemgracht woonde.
Hij huwde te Sloten 15 Jan. 1679 zijn dienstmeisje H e l e n a N i e u w e n b u r g en
stierf te Amst., vermoedelijk weinige jaren later, zeker niet vóór 1683, toen hij er
nog op de Prinsengracht bij het Walenweeshuis woonde en een fruitstuk schilderde,
dat in het museum te Hannover bewaard wordt. Hij schilderde bijna uitsluitend
stillevens, die al in zijn tijd zeer gezocht en duur betaald werden. Zij paren dan ook
een smaakvolle groepeering aan een onverbeterlijke uitdrukking der stoffen. Na zijn
mo

terugkeer uit Italië teekende hij zijn werken meestal met sierlijke letters ‘Guill van
Aelst’, soms echter ook ‘W.v. Aelst’. In de meeste groote verzamelingen is hij door
goede stukken vertegenwoordigd. Te Delft zou Maria van Oosterwijk onderwijs van
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hem genoten hebben, en te Amsterdam waren Isaac de Nys en Ernst Stuven zijn
leerlingen. Bij prof. Bertinaria te Genua was in der tijd zijn geschilderd zelfportret.
Zie: H o u b r a k e n I, 228-230; H o f s t e d e d e G r o o t , Quellenstudiën 42, 152;
O b r e e n 's Archief I, 38; Oud-Holland III, 58; VI, 292; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Aeltius, Godeschalcus]
AELTIUS (Godeschalcus), of A l t i u s , geb. in 1575 te Harderwijk, gest. 1649 te
Arnhem, studeerde te Leiden, verdedigde onder praesidium van Lucas Trelcatius
eene disputatie:
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Synopsis praecipuorum errorum Anabaptistarum cum orthodoxae veritatis antithesi.
Eerst was hij predikant te Wilp (Gld.) in 1601, daarna te Bolsward 1606-1618,
eindelijk te Arnhem 1618-1649. Contra-remonstrant zonder heftigheid tegen
andersdenkenden. Hij huwde te Arnhem 28 Mei 1626 I d a v a n A m s t e l , dochter
van A r e n d , geb. te Harderwijk. Zijn zoon A r n o l d u s was pred. te Otterloo sedert
1628, ald. overl. 1659. Als predikant te Wilp woonde hij de Synode van Gelderland
bij in 1603 en 1605; in het eerstgenoemde jaar was hij scriba en zou met Joh.
Fontanus arbeiden tot bevordering van de correspondentie met de Synoden van
Overijssel. Te Bolsward staande, was hij voor het eerst op de Synode van Juni 1607
te Sneek, in 1612 en 1617 gekozen tot gedeputeerde der Synode. In het
laatstgenoemde jaar moest hij medehelpen om een extract te maken uit de besluiten
der generale Synoden en trad hij mede op in de zaak van R. Artopaeus. Na 1618
woonde hij weer de geldersche Synoden van 1619 en 1620 bij, deed weer dienst
als gedeputeerde, werd naar Bommel afgevaardigd en hoorde op de lijst van hen
die sedert 1612 in Gelderland als predikant opgetreden waren ook zijn naam aflezen,
zoodat ons blijkt, dat hij in 1618 te Arnhem was gekomen.
De volgende werken heeft hij uitgegeven:
Querela Pacis, dat is Vreden-clacht Aen die vereenichde Nederlanden enz.
o
(Leeuw. 1612; Pamflet Knuttel n . 1991; cf. Meulman 1463, Muller 1489); achter in
dit werkje staat een Sonnet Dialogisme tusschen den vreemdelinck ende vrede door
S i b r . S i c c a m a ; verder Mosis Trompet ofte Hooghe-liedt Deut. XXXII. Door
Meditatiën verklaert, ende op den Staet der Vereenighde Nederlanden ghepast
o
(Arnh. 1624; Pamflet Knuttel n . 3558); achterin staat nog: Corte openinghe van de
Openbaringhe Johannis, en het door M a r n i x op dichtmaat gestelde Hooghe-Liedt
Mosis; dan: Speculum veritatis: dat is: een Spiegel der Waerheyt, ofte Antwoordt
op twee Theologische Vraghen .... Door een Dienaer Gods ende Liefhebber des
o
Vaderl. (Arnh. 1637; Pamflet Knuttel n . 4548); dit werkje verscheen anoniem. Het
is in 1644 opnieuw uitgegeven met den gewijzigden titel Gelrica, dat is Gelders
trompet, voor desen genoemt Speculum Veritatis enz.
Eindelijk gaf hij in 1647 uit: Amica ac Fraterna Collatio inter Engelbertum ab
Engelen Remonstrantem et Godeschalcum Altium Contra-Remonstrantem, olim
collegas in Ecclesia Arnhemiensi, super modernis controversiis vulgo notis, ad
restituendampacem et concordiam misere laceratis Ecclesiis belgicis, salva' ac
o
illaesa veritate orthodoxa (Arnh. 1647; Pamflet Knuttel n . 5598); met voorrede en
opdracht van Aeltius.
Aeltius onderteekende mede een rekest der geldersche predikanten aan de
provinciale overheid, eene poging tot verzoening met de Loevensteinsche
gevangenen, bewaard in de Bibliotheek der Rem. Geref. Gem. te Rotterdam.
Bovendien schreef hij met à Mehen een rekest aan de Staten-Generaal. Eene
o
vertaling van ‘Te Deum laudamus’ (Amst. 1645) 1 bl. f . is herdrukt in v a n
H a s s e l t , Geld. Maandwerk II, 179. Hij was het hoofd van een predikantengeslacht;
zijn naam vinden wij tot in het vierde geslacht in de predikantenwereld terug.
Het bericht van T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 267,
dat Aeltius in 1619 is ‘gedimitteerd’, vind ik niet bevestigd.
Zie: B u r m a n , Oratio fun. Irhovii 36; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het
Protest. Vaderland, I, 45-48 en de daar genoemde bronnen; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta
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IV, 110, 113, 120, 129, 334, 336, 340, 351, 353; VI, 167, 211, 226, 239 v., 244, 246,
253, 260; Kerkel. Handboek 1903, Bijl., 114, 163; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert
o

II (Amst. 1874) 392 v., J.I. v a n D o o r n i n c k in Zwolsche Courant 1886, n 202.
Knipscheer

[Aemilius, Antonius]
AEMILIUS (Antonius), E m i l i u s of M e l i s , geb. 20 Dec. 1589 te Aken, gest. 12
Nov. 1660 te Utrecht, zoon van den koopman J a n M e l i s , burgemeester van
Hasselt en E l i s a b e t h H o u b r a e k e n , die van daar om de religie naar Dordrecht
vluchtten, waarheen zij uit de latijnsche school te Aken in 1598 ook A. ontboden om
hem te Dordrecht de lessen van Adr. Marcellus, Vossius en Polyander van
Kerckhoven te doen volgen. 10 Sept. 1607 te Leiden ingeschreven als stud. theol.,
hoorde hij er Scaliger, Baudius en Rud. Snellius en legde zich in het bijzonder op
het grieksch toe; 30 Mrt. 1611 als student ingeschreven te Heidelberg, woonde hij
er bij Dav. Paraeus, bezocht de Palatina en reisde over Straatsburg naar Saumur,
waar hij du Plessis Mornay leerde kennen en den medicus Is. Cohuaeus uit Angers,
wien hij later op reis vervaardigde gedichten toezond; vier maanden verbleef hij te
Montauban en Toulouse, had ook te Genève Jac. Gothofredus en Jean Diodati
gehoord en keerde over Basel, Keulen en Leuven huiswaarts. In 1615 werd hij te
Dordrecht als opvolger van Vossius tot rector der latijnsche school benoemd en
bewerkte er de stichting eener openbare bibliotheek. Toen in 1619 Bernard
Zwaerdecroon te Utrecht weigerde de dordtsche artikelen te teekenen, werd A. daar
25 Oct. 1619 als rector en Nov. d.a.v. door zijn toedoen Is. Beeckman als conrector
der latijnsche of Hieronymusschool aangesteld. In 1623 huwde hij er A g n e t a
v a n L a n g e n , dochter van den utrechtschen predikant J o h . v.L. en M a r i a
I s e l m u y d e n . Na de school tot grooten bloei gebracht te hebben, deed hij 1 Juli
1630 afstand van het rectoraat en vestigde zich als particulier te Delft, in 1631 zelfs
de te Leiden opengevallen leerstoel van Vossius in het grieksch afslaande. 4 Nov.
1633 te kennen hebbende gegeven wederom naar het onderwijs te verlangen,
bewogen curatoren der Hieronymusschool zijn opvolger Justus Lyraeus zijn ambt
neder te leggen en aanvaardde A. wederom het rectoraat, tevens 17 Juni 1634 het
onderwijs in de geschiedenis en welsprekendheid aan de illustre school met eene
rede De usu lectionis historicae. 6 Mrt. 1636 sprak hij namens den Senaat bij de
verheffing dier school tot Universiteit en erlangde 21 Mrt 1639 zijn ontslag als rector
der latijnsche school om zich alleen aan het hoogleeraarsambt te wijden. De omgang
met Is. Beeckman, later met zijn ambtgenoot Reneri, had Aemilius Descartes en
zijne philosophie zeer hoog doen stellen. De lijkrede, die hij 18 Mrt. 1639 op Reneri
hield, was een doorloopende lofrede op diens leermeester; door middel van Regius
zond hij den toen hem persoonlijk onbekenden wijsgeer het handschrift, later een
lofvers op hem, terwijl in 1640, omgekeerd, beide utrechtsche hoogleeraren
Descartes' handschrift der Meditationes ter lezing ontvingen. Jan. 1642, te midden
der twisten tusschen Regius en Voet, schreef Descartes den eerste zich te voegen
naar den raad van Aemilius, van wien Regius ten slotte toestemming erlangde tot
zijn 16 Febr. 1642 uitgegeven antwoord aan Voet. Volgens hem verzette Aem. zich
tegen het door de professoren 16 Mrt. 1642 t.o. van Regius gepubliceerde judicium;
dat men er zijn naam niettemin onder vindt, is wellicht te wijten aan invloed van
Voet. In 1645 nog noemt
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Descartes Aem. ‘le principal ornement de l'Académie’. Rector is hij geweest in 1644
en nog eens in 1659. Ook in het oostersch wordt hij ervaren genoemd. Hoewel
reeds meer dan twintig jaren door nierlijden gekweld, kon hij tot 1654 zijne functie
rustig blijven waarnemen, toen, terwijl hij zijn vader naar Aken vergezelde, zijn
toestand door bijkomende kwalen verergerde. Nog aangezocht zijnde te Leiden de
plaats van Dan. Heinsius te vervullen, overleed hij na zes jaren lijdens. Dan.
Berckringer hield de lijkrede; Joh. Georg. Graevius werd zijn opvolger. In de
utrechtsche senaatkamer hangt zijn geschilderd portret en copie naar Corn. Janssens
van Ceulen. Uit zijn huwelijk sproten een zoon J o h a n n e s of J a n u s A e m i l i u s
(ingeschreven te Utrecht als student in 1643) en twee dochters, E l i s a b e t h ,
overluid te Utrecht 28 Febr. 1648, en G e e r t r u i d . Zijn naam komt voor in het
album van de la Fontaine (Werken Letterk. N.R. VII, 2e st. 127) en dat van Heiblocq
(Versl. Kon. bibl. 1901, 48); bevriend was hij ook met Nic. Heinsius. Onuitgegeven
is een brief van hem aan Vossius van 13 Sept. 1646 op het Br. Museum (ms. Harl.
7012) en een aan C. Booth (Gem. Archief Utr.); aan hem van A.v. Buchell met een
stuk omtrent vroegere benamingen der Oostzee (Univ. bibl. Utr.) en tien brieven
van hem aan Adr. Blyenburgh (1615-30) (Kon. Bibl. 's Gravenhage). Gedrukt zijn
brieven van Vossius aan hem in G.J. V o s s i i Epp. (Aug. Vind. 1691) I, 179, 305,
490; - zie ook p. 200, 474 - en II, 53; een brief van en een aan Crucius in C r u c i i
Merc. sive Epp. (1661) 457, 712; zie ook 451; een aan A. Matthaeus in diens
Analecta V, 295. Hij vervaardigde noten bij I s o c r a t e s ; in de leidsche univ. bibl.
berusten een L u c i a n u s en Grammatici lat. ed. P u t s c h met ms. aanteekeningen
van hem, in de utrechtsche bevinden zich zijn Libellus de Graecorum tonis, benevens
A r i s t o t e l e s ' Ethica met ms. aanteekeningen. Van hem zelf zag niets het licht
dan de Oratio in Inaugurationem ill. gymn. Ultraj. (Ultraj. 1634), die in Academiae
Ultraj. inaugurationem (ib. 1636), de Oratio fun. dicta honori et memoriae H. Renerii
(Ultraj. 1639) en eenige andere naar aanleiding van passages bij latijnsche historici,
vooral Tacitus, die allen te zamen, met nog anderen van de laatste soort, vereenigd
zijn tot een bundeltje Orationes (Traj. ad Rhenum 1651), opgedragen aan den
kamper burgemeester Rudolf van Langen; eraan toegevoegd zijn gedichten sinds
zijn jeugd toegezongen aan leermeesters, vrienden en leerlingen en opdrachten.
Een tweede bundel kwam niet tot uitgaaf. Volgens sommigen zou een en ander in
de Opera postuma J a n i E r a s m i (1663 en '65) mede van hem afkomstig zijn.
Zie: B e r c k r i n g e r 's Parentatio prosaica (ook in W i t t e n , Memor. philos. vol.
II, dec. VIII, 408); B a i l l e t , Vie de Descartes II (Par. 1691) 13, 22, 153, 155;
S c h o t e l in Utrechtsche Volksalmanak 1845, 97-108; d e z . Illustre school te
Dordrecht (Utr. 1857) 23, 50, 59, 60, 65, 66, 220, 221, met daarbij genoemde
bronnen; E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht (Utr. 1863) 91; L o n c q , Hist.
Schets der Utr. hoogeschool (Utr. 1886) reg.; Oeuvres de D e s c a r t e s II (Paris
1890) 528, 548; III (ib. 1899) 1-3, 60-61, 63, 72, 204, 509, 526-27, 532, 557, VIII: 2
(ib. 1905) 203-204, 279, 283-84; D u k e r , Gisb. Voetius II (Leid. 1905) 132 vlg.,
155, 157, 159, 161; A. v a n B u c h e l l , Diarium (Amst. 1907) in het reg., en de
Suppl. Cat. eener bibl. over Utrecht (Utr. 1908) 95, 200, 201.
de Waard
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[Aemilius, Petrus]
AEMILIUS (Petrus), v a d e r en z o o n . De onderscheiding tusschen vader en zoon
heeft nog geen der historici tot dusver gemaakt, hetgeen menigmaal aanleiding gaf
tot verwarring en misverstand. Dat er twee van dien naam waren, die in deze
familiebetrekking tot elkander stonden, blijkt uit R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
VI, 86, en uit T r i g l a n d , Kerckelijcke Geschiedenissen 857 vlg. Moeilijk is het,
beider levensloop uiteen te houden.
De v a d e r had zich, voordat hij predikant was, als schoolmeester te Hallum aan
een ergerlijk misdrijf tegen de zeden schuldig gemaakt, zoodat hij tot levenslange
verbanning door het friesche gerechtshof was veroordeeld. In April 1587 was hij te
Emden; de Synode te Sneek zond een schrijven aan de predikanten te Emden om
deze te waarschuwen en hun mede te deelen, ‘hoe onerlik und godlosigh’ hij zich
gedragen had. Zij moesten die ‘kercklike disciplin unde politische justicie door die
werltlike overicheit tegen hem gebruiken’. In Mei 1589 wilde de Synode van Franeker
de Staten van Friesland ‘suppliceeren, dat haer gelieven sall den vorss. Petro te
verbieden’, zich tot den dienst in te dringen, ‘hem oeck te laten haelen in gueder
verseeckeringhe van wegen sijn delict in Hallum’. De Synode te Harlingen noemde
in Mei 1596 hem en zijn zoon ‘gantsch onbequame’. Johannes Hillebrandi, predikant
te Ternaard, moest dit dadelijk schrijven aan de professoren M. Lydius en Sybr.
Lubberti, die door de overheid van Groningen voor de provincie waren aangewezen
om na de reductie ‘tot verbeteringe van kerckelicke abusen’ werkzaam te zijn. Het
gevolg hiervan is dat wij in de Acta der Synode van Mei 1596, hoogstens enkele
dagen later, lezen: ‘Is P e t r u s M y l i u s s um veler misdaden willen van den dienst
geheel vörstoth’. Toch heeft hij zich weten in te dringen op de niet
eerste-rangs-predikantsplaats te Ens op Schokland, die bij de classis Kampen was
ingedeeld. Misschien is hij dezelfde als de ‘paep van Suijtwolde in de Drente, nu
woonachtig te Genemuyden, die gans onwettelick gepredict heeft, selffs geen
professie der geref. religie gedaen hebbende, daerbenevens van onverdragelicke
feijten beruchtet’, die genoemd wordt in de Acta van de Synode te Zwolle van Juni
1601. Zoo ja, dan stond hij er nog in genoemd jaar; indien niet, dan was hij wellicht
gestorven. In elk geval verliezen wij zijn spoor uit het oog.
De z o o n heeft volgens betrouwbare getuigenissen, die in handen van Jac.
Trigland waren zijn examen als predikant afgelegd voor de classis Leeuwarden.
Waarschijnlijk was hij het, die in Januari 1587 te Wartena c.a. stond. T r i g l a n d
zegt nl.: ‘Ontrent Leeuwaerden heeft hij eenigen tijt gepredickt’. Omdat hij luthersche
sympathieën had, is hij ten slotte uit den predikdienst ontslagen. In Oost-Friesland
stond hij eerst te Westerhuizen, waar hij tegen den zin der emdensche gereformeerde
predikanten, onder wie de bekende Menso Alting, ‘met constrinctie’, ja met de hulp
van de voetknechten van den lutherschen graaf, zijne intrede deed en weigerde de
coetus, de gemeenschappelijke samenkomsten, der gereformeerde predikanten bij
te wonen. Zóó stond hij ook te ‘Oldendorp in Beyerlant’. Van hier uit te Broek in
Waterland (welke gemeente 28 Febr. 1600 gescheiden was van Zuiderwoude)
‘inborende’ op 8 Jan. 1601, had hij goede getuigenissen van een predikant
Sebastiaen Hermansz., die 10 jaren lang zijn buurman was geweest. Dit baatte hem
echter niet tegenover de classis Edam, die hem niet wilde
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toelaten in haar midden, hoewel hij zijne intrede al had gedaan, te meer nu M. Alting
op verzoek van Ds. W. Puppius te Edam een ongunstig getuigschrift zond. P.
Aemilius reisde nu met een ouderling van Broek naar Emden, waar de predikanten
zich na zijne schuldbelijdenis met hem verzoenden Dit vond plaats op 23 Maart
1601. In Juni d.a.v. beloofde hij voor de Synode te Amsterdam ‘op conditie van
dadelick te vertrecken, de leer ende den gantschen dienst suyver ende oprecht te
leeren ende te bedienen, de 37 art. te onderteyckenen’ enz. Hij deed in zijne
gemeente ‘grote stichtinge’. Niettegenstaande de aanklachten der classis Edam
bleef Aemilius gehandhaafd tot 1607. In October 1608 werd hij tot Mei d.a.v.
geschorst. ‘Tot slaens toe’ was er onrust in zijn dorp. Tot 1612 leefde hij van een
jaargeld, door de Staten hem toegelegd, te Amsterdam. Adolphus Venator, predikant
te Alkmaar, wilde hem toen in Warmenhuizen doen optreden. Van 1613 tot 1619
stond hij te Ouddorp. Nadat in 1618 zijn ‘kerckendienst’ voor ‘nul ende van geender
waerden’ was verklaard, teekende hij in 1619 de acte van stilstand en werd ‘van
alle kerckelycke diensten afgestelt’. 2 Sept. teekende hij ‘de acte van de heeren
Staten-Generaal’. B r a n d t verhaalt, dat hij hierna te Emden een huis huurde, maar
dat ‘op het aenloopen der predikanten’ hem werd gelast de stad met vrouw en
kinderen te ruimen.
Zie: K n i p s c h e e r , De Vestiging der Geref. Kerk in N.-Holl., in Arch. v. Kerkgesch.
1907-1909; verder: J. T r i g l a n d , Kerckelycke Geschiedenissen (Leiden 1650)
857-864; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 156; J.
R e i t s m a , Oostergoo (Leeuw. 1889) 15, aant. 4; d e z e l f d e , Honderd jaren uit
de gesch. der Herv. in Friesl. (Leeuw. 1876) 255, aant. 1; Kerkel. Handboek 1908,
Bijl. 108, 138; Maandbl. Ned. Leeuw 1894, 128.
Knipscheer

[Aemilius, Robertus]
AEMILIUS (Robertus), geb. 29 Jan. 1663 te Oud-Beierland, gest. 17 Maart 1729;
zoon van G e r a r d . Hij werd 29 Sept. 1683 te Leiden ingeschreven met bijvoeging:
‘20 T(heol.)’ en nog eens 17 April 1685 als ‘22 T’, zoodat inderdaad 1663 en niet
1664 zijn geboortejaar is. Te Leiden onderging hij vooral den invloed van Christof.
Wittichius, den Cartesiaan, die in 1671 van de Doorluchte school te Nijmegen
derwaarts gekomen was. Achtereenvolgens predikant te Nieuw-Beierland (1688)
en Delfshaven (1700), kwam hij 1702 te Leiden. Dáár werd in 1707 Herman Witsius
als regent van het Staten-College opgevolgd door Petrus Hollebeek (den grootvader
van Ewald), terwijl Aemilius in zijne plaats subregent, na diens dood (19 Maart 1709)
regent werd. Een weinig oorspronkelijk man, van zeer gewone gaven, maar althans
zachtmoedig en van oordeel, dat ‘de mijding van gehaete broederkrakkeelen’
heilzaam is voor den bloei eener stad. Hij was gehuwd met J o h . M a r i a H a s i u s ,
die 9 Maart 1711 overleed; kort daarna, 13 Dec., hertrouwde hij met M a r i a v a n
R o u v e r o y , dochter van zijnen ambtgenoot Joh. v.R. en, toen ook zij (26 Febr.
1720) overleden was, 18 Nov. 1721, met M a r i a d e H e n n i o n , wed. P i e t e r
v a n d e r M e u l e n . Kinderen uit zijn eerste huwelijk waren G e r a r d , pred. te
Zwammerdam, overl. 8 Jan. 1757, en C o r n e l i s , pred. te Maastricht, overl. 15
Apr. 1764.
Hij schreef: Het licht der waerheit (1715-1722, dat in 1740 een derden druk
beleefde); Kort onderwerp der goddelijke waarheden (1739 in vijfden druk); 's Werelds
onstandvastigheid (1709); en een
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franschen leiddraad tot de kennis van den catechismus.
Zie: Boekzaal 1729, I, 365, 490 vlg.; Album Studios. L.B. 664, 674; V i s s c h e r
e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderl. i.v.
Knappert

[Aemilius, Theodorus]
AEMILIUS (Theodorus), priester te Oudewater, die zich voornam, zijn priesterschap
te laten varen en geen mis meer te doen. Daarom wordt hij de eerste predikant van
Oudewater genoemd (1566). P. B e r t i u s verhaalt in zijne Oratio in obitum Jac.
Arminii (Lugd. Bat. 1609) ook in het hollandsch vertaald: Liick Oratie (Leiden 1609),
dat hij om deze reden meermalen van woonplaats moest veranderen. Hij is vooral
bekend als leermeester van Jacobus Arminius; hij onderwees ‘dit vaderloose
weeskint, soo haast als de jaren tot tucht ende leeringhe bequaem waren, in de
eerste beginselen ende fondamenten van talen, midtsgaders de gronden der ware
godsalicheit ende religie’. Hij vermaande hem, dat ‘hij alle insichten van aerdtsche
saeken ter sijde stellende en verachtende, sich selven aen Godt en sijn gemoedt
sou vast houden: dat het een kleene tijdt was die men hier leefde; dat na dit leven
een andre staet sou volgen’ enz. Hij stierf in 1574, toen Arminius 14 jaar oud was.
Het uitvoerigste en nieuwste verhaal hierover vindt men bij J.H. M a r o n i e r ,
Jacobus Arminius (Amst. 1905) 20-23, evenwel zonder vermelding der bronnen; G.
B r a n d t , Hist. der Reform. (Amst. 1677) 301 v.; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderl. I, 228.
Knipscheer

[Aeneae, Petrus]
AENEAE (Petrus), een plaatsnijder, die in het laatst der zeventiende eeuw
vermoedelijk te Franeker of Leeuwarden gewoond heeft. In zwartekunst heeft hij
o.a. zeer goed eenige portretten van Franeker hoogleeraren en in 1693 de portretten
van Hendrik Casimir II en diens gemalin geleverd. Met het burijn heeft hij een
afbeelding gesneden van de fraaie zerk van dezen in 1696 gestorven stadhouder.
Zie: M e y e r , Künstlerlexikon I, 101.
Moes

[Aerde, J.P. van]
AERDE (J.P. v a n ), schilderde het portret van den geneesheer Paulus de Wind,
die in 1771 te Middelburg stierf.
Moes

[Aerts, Andreas]
AERTS (Andreas), geb. te Lommel 10 Nov. 1715, overl. te Schijndel 13 Aug. 1790,
is vooral bekend als apostolisch vicarius van het vicariaat van 's Hertogenbosch.
Aerts genoot zijne opleiding te Leuven, promoveerde in 1742 tot licentiaat in de
godgeleerdheid aan de universiteit aldaar, na reeds tevoren (1739-42) leeraar der
godgeleerdheid in het Collegium van Standonck te Leuven geweest te zijn. Hij werd
later kapelaan te Schijndel, pastoor te Heeze (1740), pastoor van S. Jacob te 's
Hertogenbosch (1751), pastoor te Schijndel (1763) na in 't begin van laatstgenoemd
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jaar benoemd en erkend te zijn geworden tot vicarius apostoliek van 's
Hertogenbosch c.a., welke waardigheid hij 27 jaren bekleedde.
Op den laatsten Januari 1790 sloot Aerts zich geheel aan bij de vermaarde
declaratie van den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, die tegen het onderwijs
in het ‘Seminarium generale’, te Leuven door keizer Jozef II opgericht, protest
aanteekende. 16 Aug. 1790 werd Aerts naast de oude kerk (N.) te Schijndel
begraven.
Vgl.: A. v a n G i l s , Katholyk Meyerysch Memorieboek ('s Bosch 1819) 123 vlg.;
J.A. C o p p e n s , Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch I,
297-299; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch II, 157-158.
Smits
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[Aertsen, Johan]
AERTSEN (Johan), leverde 1630/31 een met het stadswapen beschilderd glas aan
de utrechtsche regeering.
Zie: O b r e e n 's Archief II, 248.
Moes

[Aertsz, Pieter]
AERTSZ. (Pieter), wegens zijn buitengewone lengte vaak L a n g e P i e r genoemd,
is in 1508 te Amsterdam geboren als de zoon van A e r t P i e t e r s z . , een uit
Purmerland afkomstigen kousenwever. Na te Amsterdam leerling geweest te zijn
van Allart Claesz. ging hij omstreeks 1526 op reis, blijvende vermoedelijk in de
Zuidelijke Nederlanden. In 1535 werd hij opgenomen in het gild te Antwerpen, in
1542 verwierf hij daar het poorterschap en hij huwde er K a t h e l y n e
B u e c k e l a e r , de tante van zijn leerling Joachim Bueckelaer. Vóór 1554 is hij weer
naar Amsterdam verhuisd en ging daar wonen op de Nieuwezijds-Achterburgwal.
Eerst in 1563 werd hij er poorter; 2 Juni 1575 is hij in zijn woning op het
Oudekerksplein gestorven, den volgenden dag in de Oude kerk begraven. Te
Amsterdam heeft hij verschillende belangrijke werken uitgevoerd, zooals de
hoogaltaarstukken in de Oude en Nieuwe kerk en de ontwerpen voor drie
geschilderde vensters in de Oude kerk. Ofschoon zeer gerestaureerd, zijn die
vensters nog aanwezig, maar de beide altaarstukken zijn in den Beeldenstorm
vernield; bewaard gebleven fragmenten, o.a. een in het Rijksmuseum te Amsterdam,
doen dit des te meer betreuren. Ofschoon hij zich als een zeer bekwaam schilder
van historische tafereelen doet kennen, is het toch voornamelijk als genreschilder,
dat Pieter Aertsz. een hooge plaats in de nederlandsche kunst der zestiende eeuw
toekomt. Zijn onderwerpen koos hij zonder uitzondering uit de boeren- en
burgerbevolking, b.v. een oude marktvrouw, 1543, in het museum te Rijssel, een
boerenfeest, 1550, in het museum te Weenen, een slagersuitstalling, 1550, in de
universiteit te Upsala, de eierdans, 1557, in het rijksmuseum te Amsterdam, en een
keukenmeid, 1559, in het museum te Brussel. Ook waar hij bijbelsche tafereelen
schilderde, heeft hij de bijbelsche handeling vaak in kleine figuren op den achtergrond
voorgesteld, terwijl de hoofdzaak voor hem was het uit het leven gegrepen volksleven
op den voorgrond, zooals op de voorstelling van Christus en de overspelige vrouw,
1559, in het museum te Frankfurt a.d.M. Hij teekende zijn werken met een drietand
als huismerk, waar dan meestal zijn initialen P. en A. naast staan. Door zijn zoons
P i e t e r P i e t e r s z . , D i r c k P i e t e r s z . en A e r t P i e t e r s z . , allen schilders,
is hij de stamvader geworden van een uitgebreide schildersfamilie.
Zie: J. S i e v e r s , Pieter Aertsen (Halle a.S. 1906) een uitmuntende monografie;
H a d r . J u n i u s , Batavia (1588) 240; v. M a n d e r (1618) 162, 163; v.d. B r a n d e n ,
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool 163-172; Oud-Holland VII (1889)
1-10; Nederl. Spectator (1886); T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler
in voce.
Moes

[Aertsz, Ryck]
AERTSZ. (Ryck), bijgenaamd ‘m e t d e S t e l t ’, is omstreeks 1482 te Wijk-aan-Zee
als de zoon van een visscher geboren. Te Haarlem was hij de leerling van Jan
Mostaert en schilderde er de luiken van het altaarstuk van het Zakkendragersgild
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in de St.-Bavokerk. Later verhuisde hij naar Antwerpen, kwam daar in 1520 in het
gild, huwde er C a t h a r i n a D i r c k s dr. en stierf er in Mei 1577. Hij zou
voornamelijk de naaktfiguren in schilderijen van anderen geschilderd hebben, maar
teekende ook cartons voor vensters. Zijn vriend Frans Floris heeft zijn portret
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als St. Lucas geschilderd, dat in het museum te Antwerpen bewaard wordt, en in
d e J o n g h 's uitgave van van Mander afgebeeld is. Hij was de vader en meester
van Lambert Ryck Aertsz. gen. Robbesant.
Zie: v. M a n d e r ed. H y m a n s ; v a n d e n B r a n d e n , Geschied. der
Antwerpsche schilderschool 85; Bulletin de l'Acad. Roy. de Belgique, 2e Série XIX,
361, 362.
Moes

[Aesgo]
AESGO, een leekebroeder in de friesche abdij Lidlum, schilderde daar tusschen
1386 en 1422 de tafel van het hoogaltaar.
Zie: K r a m m , Suppl. in voce.
Moes

[Afferden, Peter van]
AFFERDEN (Peter v a n ), meer bekend als P e t r u s A p h e r d i a n u s , geb. te
Wageningen in het begin der 16de eeuw, opperregent van het huis der Broeders
des gemeenen levens te Harderwijk en rector aldaar, later conrector te Amsterdam,
was een bekwaam philoloog, wiens meest bekend werk is geweest het Tyrocinium
latinae linguae, dat algemeen in de nederlandsche scholen gebruikt en nog in 1635
herdrukt werd. De eerste druk verscheen te Keulen in 1545.
Zijne verdere werken zijn: Methodus discendi formulas linguae latinae;
Epigrammatum moralium ll. II (Antv. 1560; Colon. 1580); Institutio puerorum (Antv.
1560); Disticha moralia (ald. 1578); Similia Erasmi et apophthegmata (Daventr.
1577).
Zie: B o u m a n , Gesch. Geld. hoogesch. I, 11; II, 640 en de daar aangehaalde
literatuur.
van Veen

[Agricola, Carel]
AGRICOLA (Carel), geb. te den Briel in 1614, was eerst student geweest te Leiden,
verzocht als soldaat in Indië (19 Oct. 1634) tot den kerkedienst bevorderd te worden,
hetgeen geschiedde. Eerst werd hij krankenbezoeker op Formosa in 1636, aldaar
proponent in 1641. Op 31 Oct. 1644 zond men hem als ‘provisioneel’ krankbezoeker
naar Ternate en vandaar kwam hij te Batavia terug.
Zie: G.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. Woordenboek van
O.-Indische predikanten (Nijm. 1893) 8.
Knipscheer

[Agricola, Carolus (1)]
AGRICOLA (Carolus) (1), geb. ± 1555 te Antwerpen, overl. te Rijnsburg 1630. Zijn
naam kan, van de latiniseering ontdaan, H u i s m a n geweest zijn. Zijne ouders,
welgesteld, hervormingsgezind, lieten hem opleiden tot predikant en zonden hem
in het najaar van 1572 naar Heidelberg (ingeschr. 17 Oct. 1572) (M.A. G o o s z e n ,
de Heidelbergsche Catechismus 1-30). Als predikant te Wachtebeke in Vlaanderen
was hij in 1579 als scriba tegenwoordig op de classicale vergadering te Axel, als
gewoon lid op die van Assenede. Te Brugge kwam hij aan het einde van 1581.
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Voorzichtig in zijn optreden, ook tegenover de roomschen, verklaarde hij met
ingenomenheid, dat zijne gemeente vreedzaam, stil en niet oproerig was, en
betreurde hij het optreden der heethoofden te Gent. Verontwaardigd was hij over
de daden van Jean Haren, die in het verraad van Charles de Croy, prins van Chimay
zulk een treurige rol heeft gespeeld. Hij deed nog wat hij kon en heeft de gemeente
ernstig en ‘met alder modestie’, vermaand, ‘dat men hem behoort te wachten voor
eenen peyse streckende tot achterdeele van de religie en van den lande en
ghemeente, biddende God, dat Hem belieffde alsulcken aenslaeghen van peyse te
niete te doen’. Toen hij zag, dat hij de overgave der stad niet kon verhinderen, is hij
acht dagen vóór de afkondiging ‘vande tractaete van peyse’, dus op 17 of 18 Mei
1584, uit de stad vertrokken. Agricola ging naar Holland. V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland 55 v. zeggen:
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‘In Febr. 1585 werden pogingen aangewend om Car. Agricola tot predikant te
Klundert of Nieuwvaart te krijgen, doch te vergeefs’; dit blijkt uit de Acta der classis
van Dordrecht. In Juni 1586 was hij predikant te Hoorn en lid der Synode te Edam,
terwijl die van Mei 1587 te Alkmaar hem opdroeg, eene hollandsche vertaling te
vervaardigen van de Vier und fünfzig Predigten uber den Heid. Catech. van
B a l t h a s a r C o p i u s (Neustadt 1585). Op 15 Oct. 1591 werd hij predikant te
Rijnsburg, waar hij emeritus werd in 1624 en stierf in 1630. In Aug. 1600 kwam hij
voor Deventer in aanmerking; in 1592 was hij daar ook beroepen. De Synode in
den Briel in 1593 zond hem en Libertus Fraxinus naar de noordhollandsche Synode
om te trachten de beide provinciën in het kerkelijke nauwer aan elkander te
verbinden; met deze zending kwam hij in Juni 1594 te Haarlem. Hij was voorts op
verschillende zuidhollandsche Synoden aanwezig en is verscheidene malen benoemd
tot ‘visitator der classis’ (1593, 1594, 1599, 1600, 1608, 1619, 1620). Hij was weinig
doortastend, geen voorvechter, maar zeer voor handhaving van het kerkelijk verband.
Na de verdrijving der remonstranten en den predikant Wilh. Lomannus te Noordwijk,
hield hij er de eerste preek. Over zijne vertaling van de Institutio van C a l v i j n en
de verschillende uitgaven daarvan in 1602, 1614, 1617 en 1645 zie men C. S e p p ,
Bibliographische Mededeelingen (Leiden 1883) 101-105.
Zie: H.C. R o g g e in Archief voor Kerkgesch. 1898, 58, 223 v.; H.Q. J a n s s e n ,
Kerkherv. in Vlaand. I, 129 v.; II, 187, 304; R e i t s m a e n V a n V e e n Acta I,
133, 141, 186; III, 1, 4, 10, 21, 123, 137 v., 156, 287, 316, 325, 404, 465; H. d e
J a g e r , Bijzonderheden uit het notulenboek der voorm. classis van Voorne enz. in
Navorscher XLII (1892) 589 v. en XLVII (1897) 353 v.v.
Knipscheer

[Agricola, Carolus (2)]
AGRICOLA (Carolus) (2), ook als C. P i e t e r s z . A g r i c o l a te onderscheiden,
werd ongeveer 1586 te Aartswoud beroepen, in 1591 te Westwoud en Binnenwijzend,
in 1602 te Purmerend, stierf aldaar 1622.
Zie: Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 98, 139, 149; V e e r i s e n d e P a u w , Nieuw
Kerkel. Alphab. 4, 5. In R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I en II, wordt hij niet
genoemd.
Knipscheer

[Agricola, Jacobus Wilhelmi of Huisman]
AGRICOLA (Jacobus Wilhelmi) of H u i s m a n , was predikant in Noord- en
Zuid-Holland, te Hoogwoud en te Aarlanderveen. Te Hoogwoud kwam hij in 1582
volgens Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 121, dat echter onjuist opgeeft, dat hij in 1605
stierf. Reeds in 1574 op de Synode te Grootebroek komt hij ter sprake: ‘Is gehandelt
van een broeder, genaempt J a c o p W i l l e m s z . , die een dienst’, het predikambt,
‘begeert, ende is gesloten dat die van Alcmaer hem yerst zullen examineren’. Het
zou kunnen zijn, dat hij dezelfde is als J a c o b u s te Grosthuizen, die daar predikant
was maar op eigen verlangen schoolmeester mocht worden. Waar hij vóór 1582
geweest is, weten wij anders niet, maar in dat jaar is hij predikant te Hoogwoud op
de provinciale Synode geweest (13-23 Mrt.), die bijna eene nationale Synode kan
genoemd worden, met een ouderling van Hoorn de geheele classis Hoorn
vertegenwoordigende, waaruit wij mogen besluiten, dat hij reeds hoog aangeschreven
stond. Hij onderteekende de acta dier Synode mede uit naam van zijn ouderling,
omdat deze tijdens de vergadering ‘uit aensien der noot des voirsz.’ met ‘oorloff’
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vertrokken was. Evenwel is aan de Synode van Noord-Holland geschreven, dat
men ‘geen behagen gehadt heeft, dat nyemant anders in sijn plaetse gesonden is’.
Men nam het zeer nauw met de af-
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vaardiging en vertegenwoordiging. Verder woonde hij de Synoden in Noord-Holland
bij van 1583, 1586, 1591, 1594, de buitengewone Synode van Oct. 1598, belegd
‘vuyt last ende conforme de bescrijvinge der E.E. heeren Staeten over de zwaricheyt
ende den staet der kercke tot Medenblick’, eene merkwaardige vergadering, terwijl
het op die van Juni 1601 blijkt dat hij beroepen was te Aarlanderveen. Er was heel
wat beleid voor noodig - het verslag der besprekingen daarover beslaat eene geheele
bladzijde - om de zaak dezer beroeping, nu men aan beide zijden de komst, resp.
het blijven van den predikant begeerde, in der minne te schikken. Volgens Kerkel.
Handboek 1907, Bijl., 100, ging hij toch een jaar later naar Aarlanderveen, en wel
tot 1606. Uit een brief van Joh. Cuchlinus aan Arnoldus Cornelii (= Crusius) van 6
Febr. 1582 schijnen wij te moeten opmaken dat hij nog al eens langwijlig kon zijn,
zoodat Cuchlinus besloot over hem maar niet verder te spreken, omdat hij dáárin
niet met hem wedijveren wilde. In Zuid-Holland heet hij weer als in het begin alleen:
J a c o b u s W i l h e l m i ; uit de Acta door R e i t s m a e n v a n V e e n , III, 241,
256, 274, blijkt, dat hij de Synode aldaar heeft bijgewoond van Aug. 1606 en bij die
gelegenheid tot kerkvisitator in de classis Woerden is benoemd, evenals door de
Synode van Aug. 1607. Of hij toen soms nog te Aarlanderveen stond en wat er
verder met hem geschied is, is onbekend.
Zie verder: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 24 v.
Knipscheer

[Agricola, Johannes]
AGRICOLA (Johannes), zoon van Carolus (1), kort voor het vertrek zijns vaders uit
Brugge aldaar geboren; 17 Febr. 1599, 15 jaar oud, te Leiden ingeschreven, kwam
als proponent te Aartswoud (vergel. Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 121, 142; 1908,
Bijl., 98, in verband met V e e r i s e n d e P a u w , Nieuw Kerkel. Alphab. 4, dus
niet te Eernewoude; zie ook R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 415) in 1607; te
Heenvliet in 1609, te Noordwijk Jan. 1620, emeritus aldaar in 1655.
Zie: Navorscher XLII (1892) 589-90; XLV (1895) 530, 32, 36, 39, 46; XLVI (1896)
67, 79; XLVII (1897) 353-4.
Knipscheer

[Agricola, Wolfgang]
AGRICOLA (Wolfgang), door B r u c h e r u s , Gesch. v.d. Kerkherv. in Gron., 371,
377, 383, beschreven, was predikant in de provincie Groningen te Garsthuizen, van
voor 1597 tot 1604 of begin 1605, te Losdorp tot 1611, te Bedum tot 1623 (C.
A d a m i , Naamlijst der Predikanten te Groningen 76), stierf in 1626. Hij heeft bijna
al de provinciale Synoden van Groningen bijgewoond. Sinds de derde in 1597, die
‘van wegen periculen niet konde geholden werden’ te Appingedam, zooals bepaald
was, en daarom te Groningen samenkwam, woonde hij die van 1601, 1604 tot 1609,
1612, 1613, 1615, 1616, 1618 en 1619 bij. Bijna geregeld komt hij voor als
kerkvisitator, meermalen als assessor en praeses; in 1618 en 1619 was hij mede
te Groningen afgevaardigde naar de nationale Synode te Dordrecht. Als man van
invloed en ervaring moest hij bijv. gravamina en besluiten over de ‘abusen’
verzamelen uit de acta der Synoden; eveneens in 1613 de formulieren van
onderteekening van Geloofsbelijdenis en Catechismus ‘uyt den acten, ook der
anderen provincialen Synoden’.
Zie mijn De invoering en de waardeering der Geref. belijdenisschr. in Ned. voor
1618 (Leiden 1907) 189. Bijzonderheden over hem vindt men voorts in R e i t s m a
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e n v a n V e e n , Acta VII. Zie ook H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert II, 117; Acta
der Syn. v. Dordr., tweede zitting.
Knipscheer
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[Agylaeus, Henricus]
AGYLAEUS (Henricus), geb. 1532 of 1533 te 's Hertogenbosch, waar zijn vader
A n t h o n i s L o e n i s z . sedert 1524 poorter was en het slagersbedrijf uitoefende,
overl. omtrent 1595 te Utrecht. Naar het huis ‘achter de Tolbrug’, dat zijn vader
Anthonis te 's Hertogenbosch bewoonde, wordt de zoon meestal genoemd H e n d r i k
i n d e n H o o r n . Zichzelven heeft Hendrik den naam gegeven Agylaeus, welke
wellicht ‘'s H e r t o g e n b o s s c h e n a a r beduidt. De afleiding ‘qui ex Agylla est’ is
onjuist.
In 1547 kwam de jonge Hendrik op de hoogeschool te Leuven en bracht aldaar
o

en eveneens aan andere academies vele jaren door. A 1558 te 's Hertogenbosch
zijnde liet hij zich over bijbel en sacrament aldus uit, dat hij bij het hof van Brabant
wegens ketterij werd aangeklaagd. Agylaeus verscheen voor het hof niet, doch nam
de wijk naar Duitschland. Hij werd nu tot eeuwigdurende ballingschap en verbeurte
zijner goederen veroordeeld. In de eerstvolgende jaren toefde hij in Duitschland,
Zwitserland, Frankrijk en Engeland. Verschillende rechtsgeleerde werkjes werden
door hem uitgegeven, waarvan wij hier noemen:
Ad ea, quae in Novellis Justiniani constitutionibus jus civile attingunt, liber singularis
(Colon. Agripp. 1558); Novellarum Constitutionum supplementum (Colon. 1560);
Leonis Imperatoris Novellae (ap. Henri Steph. 1560) en Photii Nomocanon, cum
annot. Theodori Balsamonis. Nunc primum ... auspiciis in Latium deductus (Basileae
1561).
In 1562 richtte hij een rekest tot de landvoogdes der Nederlanden om opheffing
van het tegen hem uitgesproken vonnis. Hij verkreeg die op voorwaarden van
schuldbelijdenis te doen voor den ‘inquisitor fidei’ en van betaling der kosten van
het tegen hem gevoerde proces. Agylaeus voldeed aan deze voorwaarden en
vestigde zich als rechtsgeleerde in den Bosch. In de jaren 1566 en 1567 was hij
aldaar een der leiders van de partij van verzet en ook een beslist aanhanger der
‘gereformeerde religie’. Met de andere Hervormden week hij April 1567 uit de stad,
woonde een tijdlang in het land van Kleef, waar hij nog de laatste drie maanden van
1567 te Goch heeft gevangen gezeten op aansporing van de landvoogdes
Margaretha. De hertog van Kleef heeft hem echter niet uitgeleverd aan Margaretha
of Alva, doch hem einde Dec. 1567 vrijgelaten. Aug. 1574 tot Sept. 1575 was
Agylaeus pensionaris der stad Middelburg. Daarna woonde hij te Zalt-Bommel en
had o.a. de hand in den mislukten aanslag van Bommel uit in Oct. 1576 op den
Bosch gepleegd. Gebruik makend van de gunstige bepalingen van het Eeuwig Edict
(1577), vestigde Mr. Hendrik zich in 1577 weer metterwoon in den Bosch. Spoedig
was hij wederom een der hoofden van de hervormde gemeente en was al zijn streven
er op gericht den Bosch aan de zijde der Staten te brengen. Juli 1579 week hij met
de andere Hervormden uit de stad, welke zich daarna begaf onder de
gehoorzaamheid des konings.
In 1579 gaf Agylaeus als antwoord op het werkje van den roomschen schepen
Mr. B l o e y m a n geheeten: Justificatie voor den goeden borgeren der stadt van
tshertogenbossche, uit eene: Eenvoudighe ende warachtige verantwoordinge der
wtgewekene borgeren der stadt shertogenbossche (Leiden 1579).
Anno 1580 ging hij waarschijnlijk te Utrecht wonen en in 1585 en volgende jaren
was hij aldaar een der warmste aanhangers der Leicestersche factie. Aug. 1586
werd Agylaeus benoemd tot procureur-generaal van het utrechtsche hof. In Nov.
1587 liet hij bij den uitgever Basson te Leiden verschijnen een politiek pamflet
getiteld: Belgica
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Oratio Gratulatoria ad Sereniss. Potentiss. Principem Elizabetham. Op last der
leidsche regeering is echter de gansche oplage vernietigd. September 1588 ‘verreist’
Agylaeus naar Engeland. Een jaar later, 27 Sept. 1589, werd een ander in zijne
plaats tot procureur-generaal aangesteld. Waarschijnlijk is Agylaeus Januari 1590
in ons land teruggekeerd. April 1595 is hij, wellicht te Utrecht, gestorven. Na zijn
dood is in 1620 nog door zijn zoon J o h a n uitgegeven: Mr. H e n r i c i A g y l a e i ,
Inauguratio Philippi II. De schrijver tracht in dit werkje te betoogen, dat Philips II zijn
eed, als hertog van Brabant in 1549 bezworen, had geschonden en de
Staten-Generaal dus volkomen het recht hadden de heerschappij van dezen vorst
af te zweren. Een ander werk, door Agylaeus' zoon D a n i e l voor de pers in orde
gemaakt, is niet in druk verschenen; een gedeelte publiceerde J.C. d e J o n g e ,
Bijvoegsels en Verbet. op de Unie van Brussel (Delft 1827) 8. Het hs. is thans in de
o
bibliotheek v.d. Mij. der Nederl. Letterk. (n . 688).
Agylaeus kan genoemd worden een der krachtige figuren van de zestiende eeuw.
Een streng calvinist en beslist staatsgezind, had hij zoo gaarne ook Brabant gestuurd
in de richting, welke de noordelijke gewesten namen. Gelukt is dit hem echter niet.
Zie: C.R. H e r m a n s , Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden
betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch I ('s Hertogenbosch 1848)
XIX; J. T r o s é e in Noordbrab. Alm. 1891, 568; W. M e i n d e r s m a , Een
Bosschenaar der XVIe Eeuw. Mr. H. Agylaeus in Taxandria 1910, eene biografie
met opgave der bronnen en vermelding van 's mans werken. Zie over den naam
A g y l a e u s : Taxandria 1910, 236.
Meindersma

[Ailbertus]
AILBERTUS, A l b e r t u s of A l b e r i c u s geb. in de elfde eeuw te Antoing, in België,
als zoon van Amorricus, heer dier plaats, overl. 19 Sept. 1122. Reeds op jeugdigen
leeftijd trad hij in den geestelijken stand en werd kanunnik en scholaster aan de
domkerk te Doornik. Hij voelde zich echter aangetrokken tot eene strengere
levenswijze en nam weldra, als monnik en stichter van talrijke kloosters, eene
eervolle plaats in onder de nederlandsche hervormers der in die dagen zoo deerlijk
verslapte kerkelijke tucht. Eerst stichtte hij een klooster op een heuvel ten Westen
van Doornik en toen het te klein werd een tweede in de vlakte, dichter bij de stad.
In het jaar 1104 kwam hij in de heerlijkheid Rode (tegenwoordig de gemeente
Kerkrade in Limburg) en stichtte er een klooster op goederen, die hij van Adelbertus,
graaf van Saphenberg en bezitter der heerlijkheid, ontvangen had. Uit dat klooster
ontwikkelde zich eenigen tijd later de beroemde abdij Kloosterrade of Rolduc van
de orde der reguliere kanunniken van den H. Augustinus (opgeheven in 1797 en
sinds 1843 Klein-Seminarie van het bisdom Roermond). Op een reis naar zijn
geboorteland stichtte hij een nieuw klooster te Elsebeke in Brabant. Bij Ailbertus'
terugkomst te Rode schonk Embrico van Meinscozen aan de Ahr zijne uitgestrekte
bezittingen aan het klooster en liet zich daarin met zijn gezin als ‘conversus’
opnemen. Ailbertus bouwde nu de thans nog bestaande crypta, die in 1108 werd
ingewijd, en legde de grondslagen voor de kloosterkerk, die hij evenwel niet mocht
voltooien. Wegens oneenigheid met Embrico verliet hij de jonge stichting in 1111
en begaf zich naar Noord-Frankrijk, waar hij, niet ver van Laon, een laatste klooster
bouwde. Dit klooster werd de bakermat der abdij Claire-Fontaine van de orde der
Norbertijnen. Ailbertus stierf op reis, 19 Sept. 1122, te
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Sechtem bij Bonn en werd aldaar begraven. Hetgeen men voor zijn stoffelijk
overschot houdt werd in 1771 opgegraven en eerst in 1895 in de door hem gestichte
crypta te Rolduc bijgezet.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (= deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg par S.P. E r n s t ); idem, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist., S.S., XVI (1859)
688-723; J. N o p p i u s , Aacher Chronick (1632) 150-152; B. F i s e n , Flores
Ecclesiae Leodiensis (1647) 419-421; Gallia Christiana IX (1751) 493; Acta
Sanctorum, Sept., VI (1757) 5; R. C o r t e n , De eerbiedwaardige priester Ailbertus,
stichter van Rolduc (Maastricht 1904).
Goossens

[Ainsworth, Thomas]
AINSWORTH (Thomas), geb. 22 Dec. 1795 te Bolton le Moor, Lancashire, overl.
13 Febr. 1841, zoon van een katoenfabrikant, die in compagnieschap werkte met
den vader van Robert Peel. De zaak ging failliet en de jonge Ainsworth begaf zich
naar Frankrijk, België en Holland. In Aug. 1832 bezocht hij Twente, waar hij Willem
de Clercq ontmoette, door wiens toedoen hij de medewerking der Nederl. Handelmij.
verkreeg om te Goor een weefschool op te richten (Juni 1833), met het doel om aan
de twentsche arbeiders het gebruik te leeren van het nieuwe weeftouw met de in
Engeland reeds bekende snelspoel. In 1836 hief de N.H. Mij. de weefschool op,
daar zij meende dat nu genoeg was gedaan om de weefkunst naar de nieuwe
methode in Twente te verbreiden; de school werd nu overgebracht naar het toen
gestichte Nijverdal, waar de N.H. Mij. haar opslagplaatsen had. A. bleef de leiding
houden en richtte te Nijverdal eene vlasspinnerij en sterkerij van katoenen garens
op. Hij overleed op den huize Eversberg. Op zijn graftombe te Goor staat in 3 talen:
Aan een nuttig man, Thomas Ainsworth, het dankbare Overijssel.
Over de weefschool te Goor zie: J.H. H a l b e r t s m a in Overijss. Almanak 1837,
81 en H. S m i s s a e r t , Bijdragen tot de Geschied. der ontwikkeling v.d.
Katoennijverheid ('s Gravenh. 1906).
ter Kuile

[Aken, Adrianus Theodorus van]
AKEN (Adrianus Theodorus v a n ), inspecteur eerst van het lager, later van het
middelb. onderwijs, geb. 11 Nov. 1829 te Klundert, waar zijn vader kantonrechter
was, en overl. 9 Febr. 1899 te 's Gravenhage. Hij begon zijn loopbaan als 15-jarig
kweekeling op de school zijner geboorteplaats, werd vervolgens onderwijzer te
Gorinchem, was van 1853-58 secondant aan 't instituut van Burnier in den Haag,
van 1858-64 leeraar in de wisen natuurkunde aan het gymnasium te Gouda, van
1864-67 leeraar in de wiskunde aan de H.B.S. en het gymnasium te Leiden en
promoveerde in 1866 aan de hoogeschool ald. tot doctor in de wis- en natuurkunde
op een dissertatie Over de hypocycloïde. Het volgend jaar werd hij benoemd tot
directeur der rijks hoogere burgerschool te Alkmaar, welke betrekking hij in 1873
verwisselde met die van directeur der H.B.S. met 5 jar. cursus te 's Gravenhage. In
1877 werd van Aken benoemd tot inspecteur van 't lager onderwijs in de prov.
Zuid-Holland, tegelijk met zijn lateren ambtgenoot bij 't m.o., Dr. W.B.J. van Eyk.
Ten gevolge van de nieuwe wet op 't l.o. van 1878 traden beiden weldra als zoodanig
af en zag van Aken zich in 1880 tot schoolopziener van 't nieuw gevormde district
's Gravenhage benoemd. Drie jaar later volgde hij Dr. D.J. Steyn Parvé als inspecteur
van 't m.o. voor de prov. Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drente
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op, welke betrekking hij tot zijn dood heeft waargenomen. Van de verdere ambten
en betrekkingen door van Aken bekleed, noemen wij nog die van president der
Commissie voor de school voor volwassenen
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te 's Gravenhage en die van curator van 't gymnasium in diezelfde stad, terwijl hij
in 1885 gedelegeerd commissaris der nederl. Regeering was bij de internationale
tentoonstelling te Antwerpen,
Zuidema

[Aken, Anthonis van]
AKEN (Anthonis v a n ), glasschilder te 's Grav. die daar tusschen 1632 en 1648
herhaaldelijk hoofdman en deken van het gild was. In 1613 had hij voor rekening
van de goudsche regeering een geschilderd glas geleverd. Hij was de meester van
Pieter Swertsenburg.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 51; IV, 34; V passim.
Moes

[Aken, Cornelis Claesz. van]
AKEN (Cornelis Claesz. v a n ), goudsmid te Leiden in het midden der 16de eeuw,
die een belangrijke verzameling romeinsche en andere oudheden bezat, uit den
omtrek der stad afkomstig.
Zie: H a d r . J u n i u s , Batavia c. 10.
Blok

[Aken, Gerardus Servatius van]
AKEN (Gerardus Servatius v a n ), zoon van Michaël Willem (kol. 51), ged. 26 Sept.
1693 te Maastricht, overl. 1772. Hij was gehuwd met A n n e H e n r i e t t e P a u w e l
v a n R a m m i n g e n e n Z a r i s m i n g e n , uit een aanzienlijke duitsche familie,
waarvan leden als krijgsoversten te Maastricht zijn geweest. Hij volgde zijn vader
als bibliothecaris op in 1742 en als provisor van het St. Catharina-gasthuis in zijn
geboortestad. Hoewel licentiaat in de beide rechten bekleedde hij geen ambten in
den magistraat.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Catalogus Maastricht (Maastr. 1888-94) I, 124.
Flament

[Aken, Gillis van]
AKEN (Gillis v a n ), geb. ± 1500, onthoofd 10 Juli 1557, aanvankelijk naar zijn
geboorteplaats G i l l i s v a n R a t h e i m (R o t h e i m ) genoemd, ook wel H e e r
G h i e l i s , was omstreeks 1525 kapelaan te Hoingen. Sinds 1531 ving zijn zwervend
leven als anabaptistisch prediker in Limburg aan. De munstersche beweging verkreeg
ook hem onder haar volgelingen en bij een bende onder aanvoering van Jacob van
Ossenbruch werd hij 28 Febr. 1534 te Dusseldorp gevangen genomen. In vrijheid
gesteld ging hij weder voort met zijn prediking in het Zuiden des lands, totdat hij in
1542 door Menno tot oudste werd aangesteld. Sinds dien tijd een der hoofdpersonen
der anabaptisten trad hij méér op den voorgrond, nam hij deel aan verschillende
belangrijke oudsten-bijeenkomsten en reisde nu een groot deel van Nederland en
Duitschland af. Hij moet zeer velen hebben gedoopt, omdat geen enkele oudste
zoo dikwijls door martelaars als hun dooper wordt erkend. Ruim 20 martelaars
noemden hem. In 1554 werd hij op een convent in 't land van Mecklenburg schuldig
bevonden aan overspel, maar op zijn berouw door Menno en de zijnen weder
aangenomen, iets wat later geregeld aan de mennisten niet geheel ten onrechte
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verweten werd. Bij de scheuring in 1555 ontstaan over de ‘mijding’ schijnt hij door
zijn onverzoenlijke houding de Waterlanders tot de scheiding te hebben genoopt.
In 1557 werd hij bij een prediking op S. Willeboortsveld bij Antwerpen
gevangengenomen. Uit angst voor den dood herriep hij zijn gevoelens, bood zelfs
aan in de plaatsen, waar hij had gepredikt, het R.K. geloof te propageeren, maar
ontkwam door deze herroeping alleen aan den brandstapel. 10 Juli 1557 werd hij
onthoofd en zijn rechterhand afgehouwen en op een rad geplaatst. Zijn zoon G i l l i s
werd leeraar te Amsterdam. Zijn achterkleinzoon was de bekende Galenus
Abrahamsz. de Haan.
Vgl.: K. V o s , Gillis van Aken in Tijdspiegel Aug. 1905.
Vos

[Aken, Jan van]
AKEN (Jan v a n ), was een verdienstelijk teekenaar en etser, die omtrent het midden
der
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17e eeuw vermoedelijk te Amsterdam geleefd en misschien 25 Maart 1661 daar
begraven is. Onder zijn etsen munten uit een reeks paardenstudies en eenige
reeksen landschappen, waarvan een naar teekeningen van Herman Saftleven.
Zie: H o u b r a k e n III, 183; B a r t s c h , Peintre-graveur I, 269; v. E y n d e n e n
v.d. W i l l i g e n I, 214; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Aken, Johan Andries van]
AKEN (Johan Andries v a n ), geb. 9 Jan. 1623 te Rivers bij Aken, overl. 11 Mei
1706 te Utrecht, zoon van F r a n s A n d r i e s en C a t h a r i n a W o e s t e n r a a d
en misschien achterkleinzoon van Gillis van Aken (kol. 50). Vroeg wees geworden
werd hij door zijn oom J e l i s d e G r a a f , droogscharensmid te Aken opgevoed.
Na te Leiden en Middelburg te hebben gewoond vestigde hij zich in 1645 te Utrecht,
waar hij 't volgend jaar M a r i a C o r n e l i s d . S c h u t huwde. Zij stierf in 1667,
waarop hij in 1668 hertrouwde met J o s i n a W i l l e wed. D e n y s d e N e k k e r ,
overl. 1703. Sinds 1653 was hij leeraar der doopsgezinden te Utrecht. Ruim een
halve eeuw predikte hij aldaar en genoot de achting zijner medeburgers. Dit blijkt
o.a. uit 't feit, dat in 1672 de utrechtsche magistraat hem naar Amsterdam zond om
aldaar ƒ 100.000 op te nemen als losgeld voor eenige gijzelaars, die door de
Franschen waren meegenomen. Van zijn rijkdom was hij zeer mild voor de armen
van allerhande religie. Zijn zoon F r a n s A n d r i e s was sinds 1674 zijn ambtgenoot
en bleef ruim 30 jaren in dienst der gemeente.
Vgl.: G. t e n C a t e , Iets over Johan Andries van Aken en zijn geslacht in Doopsg.
Bijdr. 1874, 77-84.
Vos

[Aken, Michaël Willem van]
AKEN (Michaël Willem v a n ), bibliothecaris en magistraat van luiksche zijde te
Maastricht, geb. aldaar 10 Mei 1671, overl. 25 Juli 1742 en gehuwd 19 Juli 1690
met zijn nicht E l i s a b e t h C l e r x . Hij vervulde in zijn vaderstad het ambt van
schepen, gezworen raad, burgemeester en pensionaris met eenige tusschenpoozen
van 1696 tot 1738. Tot bibliothecaris werd hij benoemd in 1707.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Catalogus Maastricht I, 123.
Flament

[Aken, Petrus van]
AKEN (Petrus v a n ), werd als afkomstig van Rotterdam in 1736 ingeschreven aan
de hoogeschool te Utrecht, studeerde o.a. onder Musschenbroek en promoveerde
er 28 Oct. 1736 op een dissertatie De coronis et parheliis (Traj. 1736), waarover
een gedicht van K. W e s t e r b a e n W z . bestaat.
de Waard

[Akerlaecken, Maria Margaretha van]
AKERLAECKEN (Maria Margaretha v a n ), geb. te Dordrecht Feb. 1605, waar en
wanneer overleden onbekend, dochter van Mr. Barthold van Akerlaecken en
Elisabeth van Ghesel, dichteres en geslachtrekenkundige. Zij stond in hooge gunst
bij Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg en zijne gemalin Louise Henriëtte
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van Oranje, van wie zij een jaargeld genoot, bij Willem Frederik van Nassau en
diens gemalin Albertina Agnes, en bij Johan Maurits van Nassau, stadhouder voor
den keurvorst van Brandenburg (Keur-Brandenburg) van Kleef en de Marksche
landen, wiens lof en leven zij bezong en die haar een groote vergulde bokaal met
rijksdaalders vereerde.
Van hare hand verscheen: Den Cleefschen Pegasus, inhoudende den loff van
hare keurvorstelijcke Doorluchtichheden. Mede Haere Hoogheyt Princesse van
Orangien. Mitsgaders een clachte over den Doodt van sijne Hoogheyt Wilhelmus
Prince van Oranien. Alsoock den Loff van Prince Johan Maurits enz. (Nieu-megen
1654); niet zonder historisch belang en
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buitengewoon zeldzaam; de poëzie is in haar verzen ver te zoeken. Wat
geslachtrekenkunde en wapenkunde aangaat, heeft zij de merkwaardigheden, door
haren vader verzameld, bewaard en uitgebreid. 29 Aug. 1654 kwamen de Staten
van Gelderland haar kabinet bezichtigen, welk bezoek zij in een vers herdacht.
Zij gaf niet alleen het heraldieke werk haars vaders in het licht, maar ook nog de
Vermeerderde Hoog Vorstelijcke Genealogie van Gelre, Cleve, Gulyck, Bergen en
Marck, door haer Vader met seer groote kosten ende sware studiën met haer wapens
en Coleuren tesamen gevoeght ende in een forme van eene Caert gestelt ofte een
Boeck.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Aant. betreffende drie Vaderlandsche Dichteressen uit de
XVII eeuw in Kunst- en Letterb. 1843, I, 290-93; d e z . Letter- en Oudheidk. Avondst.
152-53; K r a m m , Aanhangsel 2.
van Dalen

[Akerlaken, Jhr. Mr. Dirk van]
AKERLAKEN (Jhr. Mr. Dirk v a n ), zoon van den volgende en Marie van Stralen,
bekwaam rechtsgeleerde en volksvertegenwoordiger, 18 Dec. 1815 te Hoorn uit
een oud, aanzienlijk geslacht geb. en ald. overl. 18 Jan. 1892. Na te Leiden onder
Thorbecke, Tydeman e.a. gestudeerd te hebben en er in 1838 gepromoveerd te
zijn op een diss. De pactis licitis et illicitis in codice civili obviis, vestigde hij zich in
zijn geboorteplaats als advocaat en werd daar vervolgens rechter-plaatsvervanger
en president der arr.-rechtbank. Tevens was hij er lid van den gemeenteraad (sedert
1862) en wethouder (sedert 1881), afgevaardigde naar de Prov. Staten van
N.-Holland (van 1841-50 en van 1862-74), lid van de 2e Kamer der Stat.-Gen. voor
't hoofdkiesdistrict Hoorn (van Oct. 1850 tot Mei 1860 en van Sept. 1869 tot Sept.
1874) en lid van de 1e Kamer der Stat.-Gen. voor de prov. Noord-Holland (van Sept.
1874 tot zijn dood). In de politiek was hij trouw de beginselen van zijn leidschen
leermeester Thorbecke toegedaan en was een der bekendste liberale leiders, in
alle opzichten een man, van wien kracht en leiding uitging. Ook in het dijkbestuur
bekleedde van Akerlaken aanzienlijke betrekkingen: eerst was hij waarschap van
Drechterland, toen hoofdingeland van West-Friesland, daarna dijkgraaf van
Drechterland en eindelijk hoogheemraad van den Hondsbossche.
Van Akerlaken is twee keer gehuwd geweest: eerst, 29 Juli 1841, met C h r i s t .
J o h . d e V i c q , geb. te Hoorn 13 Juli 1820 en overl. te Oberhausen 7 Aug. 1860
en daarna, 8 Mei 1862, met jonkvr. J o h . G o d a r d i n a L a u r e n t i a v a n
D o o r n , geb. te Utrecht 23 Juli 1831. Uit het eerste huwelijk stamden negen
kinnderen, maar de zoons hiervan daalden vóór hun vader ten grave.
Zie: O.W. S t a r N u m a n in Levensber. Letterk. 1895, 403.
Zuidema

[Akerlaken, Jhr. Mr. Pieter van]
AKERLAKEN (Jhr. Mr. Pieter v a n ), werd geboren te Hoorn op 12 Aug. 1792, overl.
aldaar 20 Sept. 1862, zoon van D i r k v a n A. (schepen te Hoorn, geb. 13 Sept.
1753) en G e e r t r u i d e I m p e i t a t . Eerst was hij advocaat, daarna ontvanger der
gemeente Hoorn, waarbij hij al spoedig lid werd van de Staten van Holland (1827).
Van 1838-47 was hij lid der 2e Kamer, waar zijn adviezen volgens d e B o s c h
K e m p e r uitmuntten door scherpzinnigheid, al waren zij dan ook doortrokken van
streng conservatisme, welks krachtige handhaver hij in zijn disstrict was. Na eerst
voorzitter der 2e Kamer geweest te zijn, bedankte hij daarvoor toen hem het
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burgemeesterschap zijner geboorteplaats Hoorn aangeboden (1844) werd. In 1848
niet herkozen in de 2e Kamer, werd hij spoedig lid der 1e Kamer
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en daarna tot zijn dood opnieuw lid der Staten van N.-Holland.
Hij huwde te Hoorn op 23 Maart 1815 met M a r i a v a n S t r a l e n , ook aldaar
geboren 24 Jan. 1787 en gestorven aldaar 8 Aug. 1870. Zij was een dochter van
Mr. A b r a h a m en C a t h a r i n a J o h a n n a N i e u w s t a d t . Hij had twee zonen
Dirk (zie hiervoor) en Jhr. Mr. A b r a h a m , kantonrechter te Hoorn en een dochter
C a t h a r i n a J o h a n n a , gehuwd met Mr. H e n d r i k A n t h o n y C o r n e l i s
C h a i s v a n B u r e n , raadsheer in het Hof van Noord-Holland.
Breukelman

[Akersloot, Abraham]
AKERSLOOT (Abraham), geb. 25 Dec. 1687, overl. 23 Nov. 1748, diende als
kapitein ter zee van de admiraliteit van Amsterdam in de eerste helft van de 18e
eeuw en nam deel aan de zwakke pogingen van de verslapte regeering van de
Republiek, om den handel in de Middellandscheen Oostzee te beschermen. Hij was
kapitein van het schip ‘de Batavier’, deel uitmakende van een eskader van 3 schepen
onder schout bij nacht Matthias Bodaan, dat in 1717 naar Spanje ging tot convooi,
waarbij tevens de barbarijsche zeeroovers getuchtigd zouden worden. Evenwel
werd geen enkele zeeroover gezien, wel werd in den nacht van 23 op 24 Jan. 1718
door misverstand van twee spaansche schepen een scherp gevecht geleverd,
waarbij het schip van Akersloot het meeste leed. 10 Mei 1722 ging Akersloot weder
uit als kapitein van het schip ‘Diepenheim’, 42 stukken, 200 man, deel uitmakende
van het eskader van schout bij nacht Hendrik Grave met dezelfde bestemming. Hij
vermeesterde bij die expeditie op de hoogte van kaap Finisterre in vereeniging met
kapitein de Groot twee zeeroovers, een Algerijn van 18 stukken en 117 man, en
een Saleetijn van 14 stukken en 164 man. Ten slotte komt hij voor als kapitein van
het schip ‘Westerdijkshorn’ van 44 stukken en 200 man in het eskader van kapitein
Lynslager van 7 schepen bestemd om in de Oostzee bij den oorlog tusschen Zweden
en Rusland onzen handel te beschermen. Zijn anoniem geschilderd portret hangt
op het stadhuis te Haarlem.
Zie: d e J o n g e , N. Zeewezen IV, 115, 116, 121, 169.
Boldingh

[Akersloot, Cornelis]
AKERSLOOT (Cornelis), was in 1677 in het gild te Haarlem, waarvan hij in 1679
commissaris en in 1680 deken was, en is gestorven vóór 4 Mei 1688. Van zijn werk
zijn alleen eenige fraai geteekende landschappen bekend. Dr. van der Willigen te
Haarlem bezat zijn geteekend portret.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 67, 68; H o u b r a k e n III, 53.
Moes

[Akersloot, Jacob]
AKERSLOOT (Jacob), kwam in 1704 in het gild te 's Gravenhage. In oude
auctiecatalogi worden geteekende landschappen van hem vermeld.
Zie: O b r e e n 's Archief IV, 112, 160; K r a m m in voce.
Moes

[Akersloot, L.]
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AKERSLOOT (L.) was een wiskundige te 's Gravenhage, die een Intrestboecksken
tegen 3 ten 100 ('s Hage 1672) uitgaf.
de Waard

[Akersloot, Outgert Arisz.]
AKERSLOOT (Outgert Arisz.), zilversmid te Haarlem, was daar in 1631 commissaris
van het gild. Hij was de schoonvader van den graveur Cornelis van Kittensteyn en
waarschijnlijk de vader van Willem Outgertsz. Akersloot. Wellicht is hij Outgert A.
die als luitenant der Kloveniers in 1627 op een der schutterstukken van Frans Hals
in het museum te Haarlem is geschilderd.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 18; O b r e e n 's Archief I, 235, 291.
Moes

[Akersloot, Willem Outgertsz.]
AKERSLOOT (Willem Outgertsz.), waarschijnlijk de zoon van den voorg., is te
Haarlem geboren en werd een verdienstelijk plaatsnijder,
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wiens vroegst bekende prent, een gevangenneming van Christus, 1624 gedateerd
is. Voor S a m . A m p s i n g s Beschryvinge ende Lof van de stadt Haerlem van
1628 leverde hij eenige prenten en in hetzelfde jaar graveerde hij de portretten van
Frederik Hendrik en Amalia van Solms naar Adr. van de Venne. Zijn vrouw,
P i e t e r n e l l e J a n s d r . W i t g e s verliet hem omstreeks 1632, en twee jaar later
woonde hij te 's Gravenhage.
Zie: A m p s i n g , Beschryvinge ende Lof van Haerlem 373; O b r e e n 's Archief
V, 39; M e y e r , Künstlerlexikon I, 161.
Moes

[Akersloot van Houten, Andries Laurens]
AKERSLOOT VAN HOUTEN (Andries Laurens), geb. 8 Maart 1794 te Boornbergum
(Friesland), overl. 8 Oct. 1868 te 's Gravenhage, zoon van L a u r e n s en J o h a n n a
J a c o b a S t o l t s (ook S t o l z ). Hij kwam 27 Juni 1808 op de Kon. Mil. School te
Honsholredijk, werd adelborst bij de Lijfwacht te voet op 26 April 1810, ging als
‘vélite’ in franschen dienst over bij het 2e regiment Garde-Grenadiers, werd 8 April
1811 benoemd tot 2en luitenant, 21 Nov. 1812 tot 1en luitenant en maakte den
veldtocht van 1812 in Rusland en van 1813 in Pruisen mede; hij was tegenwoordig
bij het beleg van Spandau (1813). In 1814 in het vaderland teruggekeerd, ging hij
in nederlandschen dienst over (26 Juni). In 1814 was hij bij het beleg van Wezel, in
1815 nam hij deel aan den slag bij Waterloo. 12 April 1816 werd hij bevorderd tot
kapitein. In den veldtocht van 1830-1834 maakte hij deel uit van het mobiele leger
in België. Tweemaal werd hij gewond. 7 Dec. 1837 werd hij bevorderd tot majoor,
14 Juli 1845 tot luitenant-kolonel en in 1847 gepensionneerd met den rang van
kolonel. Hij was o.a. versierd met de M.W. Orde 4e kl.
Zie: Dagblad van 's Gravenhage, 20 Oct. 1868.
Eysten

[Akersloot van Houten, Gerard Hendrik]
AKERSLOOT VAN HOUTEN (Gerard Hendrik), broeder van den vorige, overl. 17
Nov. 1812. Hij diende als 2e luitenant bij het hollandsche garderegiment onder
majoor Tindal, maakte den tocht naar Rusland mede en sneuvelde bij Krasnoë.
Zie: S a b r o n , Gesch. van het 124e regiment, 87.
Eysten

[Akker, Joannes Antonius van den]
AKKER (Joannes Antonius v a n d e n ), geb. te Arnhem 18 Nov. 1825; gest. 30
Maart 1889 te Haarlem als pauselijk kamerheer, kanunnik-poenitencier, deken en
plebaan der [voormalige] kathedraal van Haarlem. Nog pastoor zijnde van het
Begijnhof te Amsterdam, beschreef hij de lotgevallen dier aloude stichting. Ook was
hij een begaafd kanselredenaar.
Geschriften: Lykreden op Mgr. Broere (Amst. 1861); Zalige dood en plegtige
begrafenis van Mgr. van Vree (Amst. 1861); Geschiedenis van het Begijnhof te
Amsterdam in de Katholiek 1866, II, 281. Voor zijn overige artikelen in de Katholiek
zie het alphab. register (1900) 239.
Hensen
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[Akkersdijk, Jacob]
AKKERSDIJK (Jacob), werd geboren te Rotterdam 12 Febr. 1815 als zoon van
J o r i s A k k e r s d i j k en J o h a n n a v a n L a d e s t e y n . Van 1852 tot zijn dood,
4 Jan. 1862, was hij leeraar in het handteekenen aan de Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen aldaar. Hij schilderde voornamelijk interieurs
en kermissen.
Zie: A l b . P l a s s c h a e r t , XIXde eeuwsche schilderkunst.
Wiersum

[Akkersloot, Adriaan]
AKKERSLOOT (Adriaan), scheepbevelhebber, wanneer geb. onbekend, gesneuveld
11 Juni 1676. Hij vergezelde Cornelis Tromp in 1676 naar Denemarken, alwaar
deze door den koning werd aangesteld tot Generaal-Admiraal en Rijksraad om de
deensche
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vloot aan te voeren in den oorlog tegen Zweden. Tromp nam het deensche schip
‘Christianus Quintus’ van 86 stukken en 670 man tot admiraalschip en benoemde
den nederlandschen kapitein Adriaan Akkersloot tot eersten en Isaak Teunisz. van
Anten tot tweeden kapitein, welke beide kapiteins groote bekwaamheid en ervaring
bezaten.
Akkersloot sneuvelde in den slag bij Oeland op 11 Juni 1676, waarbij de Zweden
een verpletterende nederlaag leden.
Zie over bijzonderheden: d e J o n g e , Nederl. Zeewezen II, 517-528.
Boldingh

[Albada, Bruno Lieuwes van]
ALBADA (Bruno Lieuwes v a n ), letterkundige en schrijver van leerboekjes, werd
geb. 11 Dec. (volgens doopakte der Nederl. Herv. kerk gedoopt 12 Dec.) 1792 te
Maastricht, waar zijn vader in garnizoen lag, overl. 27 Jan. 1876 te Workum. Zijn
vader heette L i e u w e B r u n o v. A l b a d a , zijn moeder J e t s k e P o o r t , beide
van Harlingen. Weinige weken na zijn geboorte met zijn ouders te Leeuwarden
gekomen, doorliep hij de latijnsche scholen aldaar en studeerde daarna te Groningen
in de godgeleerdheid van 1811 tot 1814, maar werd, wegens gebrek aan uitzichten
op eene predikantsplaats, onderwijzer, in 1816 hoofd der school te Oudebiltzijl en
in 1828 te Workum waar hij in 1860 gepensionneerd werd en overleed. Hij was te
Lieve Vrouwe-parochie gehuwd met I J t j e Z i j l s t r a , geb. te Oudebiltzijl 14 Jan.
1802, overl. te Workum in 1879.
Hij schreef eene menigte ook door het schoolbestuur gewaardeerde, leerboekjes
en, in het Archief voor Nederl. Taalk. van A. d e J a g e r , IV, 62-65, eene Bijdrage
tot den bildtschen tongval. 1875 kwam te Groningen van hem uit: Uit de oude en
nieuwe doos. Herinneringen uit de school en het leven van een 80-jarigen
oud-hoofdonderwijzer. Ernst en luim.
Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biographisch woordenboek in
voce.
Flament

[Alberda, Jacob Jansz.]
ALBERDA (Jacob Jansz.), verdienstelijk onderwijzer, in 1803 geb. en 3 Febr. 1863
te Amsterdam overl. Na zijn opleiding aan de haarlemsche kweekschool ontvangen
te hebben, werd hij achtereenvolgens onderwijzer te Loenen op de Veluwe,
Grootebroek, Breukelen en Amsterdam, waar hij van 1841-46
directeur-hoofdonderwijzer van het Blindeninstituut was. Tevens gaf hij les aan een
bijzondere handelsschool van die stad. Hij huwde te Breukelen 22 Juli 1827
C o r n e l i a M a r i a d e G r o o t , die 15 Mei 1876 te Amsterdam overleed. Hij
schreef: De blindgeborene in de maatschappij. Opmerkingen en wenken (1849);
Het blinde kind. Handleiding voor Ouders en Onderwijzers (1850); Schets der
handelsgeschiedenis (1861, 3 dln.) en Onderhoudende gebeurtenissen uit de
geschiedenis van Noorwegen. Uit het deensch van P.A. M u n c h (1850). Voorts
was hij mederedacteur van de Algem. Encyclopedie voor handel, scheepvaart,
nijverh. en landbovw (1858 e.v.)
Zuidema

[Albert, Albrecht]
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ALBERT (A l b r e c h t ), graaf van N a s s a u - W e i l b u r g - S a a r b r ü c k , geb. 26
Dec. 1537, overl. te Ottweiler 11 Nov. 1593, zoon van Philips III, graaf van
Nassau-Weilburg, geh. 5 Sept. 1550 met A n n a , zuster van prins Willem I van
Oranje, diende 1568 als ruiteroverste in het leger van dezen laatste bij den inval in
Brabant en bleef met hem en graaf Jan in betrekking staan.
Over hem: G r o e n , Archives III, 291, 345; IV, 172 enz.
Blok

[Albert, Albrecht]
ALBERT (A l b r e c h t ), graaf van N a s s a u - D i l l e n b u r g , zoon van George,
graaf van Nassau-Dillenburg, geb. 1 Nov. 1596, overl. 16 Juni 1626. Hij diende
onder prins Maurits en
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Frederik Hendrik en sneuvelde bij Quakenbrück als ruiteroverste tegen Tilly.
Blok

[Alberthoma, Albertus (1)]
ALBERTHOMA (Albertus) (1), zoon van A l b e r t u s T h o m a e (1600-20 Apr.
1660), pred. te Ludjegast (6 Juni 1625) en Groningen (1635-1660), en van A f r e l i a
v. T e d d e n h u i z e n ; geb. 23 Nov. 1644, predikant te Appingedam, Emden, 17
Dec. 1693 te Groningen, waar hij 2 Nov. 1720 overleed. Hij had een zoon S i c c o
G e r h a r d , pred. te Lettelbert en deze wederom een zoon A l b e r t u s geb. 1726,
pred. te Lettelbert 1752, te N.-Pekela 1754, te Groningen 1770, waar hij 1801 stierf:
de laatste der predikanten Alberthoma.
Zie: Boekzaal 1739, II, 699-704; Gron. Volksalm. 1910, 59.
Knappert

[Alberthoma, Albertus (2)]
ALBERTHOMA (Albertus) (2), zoon van Petrus (kol. 56) geb. te Groningen 25 Dec.
1687, gest. ald. 11 Mei 1758. Student te Groningen en te Leiden geweest, werd hij
1713 predikant te Midwolde en de Leek, in 1728 te Emden, in 1733 te Leeuwarden;
6 Oct. 1737 werd hij te Groningen bevestigd door ds. Tjassens, nadat tegen het
beroep door de Voetianen heftig was geprotesteerd, ‘welker onbesuisdheid de
Borgemeester en Raad met twee placaten hebben ingebonden’. De andere partij
begroette hem met te grooter blijdschap, en die vreugde uitte zich, naar de mode
des tijds, in menigen lierzang. Hij was gehuwd met A l e g u n d a I b e r i , van wier
pen ons stichtelijke lectuur en een bruiloftszang op het huwelijk van prof. Daniël
Gerdes overgebleven is. Uit het huwelijk van onzen Albertus was o.a. eene dochter
A n n a C h r i s t i n a geboren, die 17 Mei 1744 huwde met J o h . P e t r u s
D r i e s s e n , jur. dr., een zoon van den bekenden hoogleeraar Ant. Driessen. Albertus
werd begraven in de A-kerk in het koor, waar ook zijne vrouw reeds rustte. 19 Mei
hield ds. Wieringa de lijkpredikatie ‘onder vele beweginge’.
Zie: Boekzaal 1758, I, 608 vlg., Gron. Volksalm. 1910, 51, 64.
Knappert

[Alberthoma, Engelbertus]
ALBERTHOMA (Engelbertus), oudste zoon van A l b e r t u s T h o m a e , broeder
van Albertus (1), werd in 1655 pred. te Mensingawier, in 1661 te Appingedam, waar
hij 15 Oct. 1671 overleed. Hij was gehuwd met A n n a C h r i s t o f o r i en nam den
naam Alberthoma aan. Uit dit huwelijk zijn bekend: A l b e r t u s , in 1685 pred. te
Lingen, waar hij 1687 overleed; J o a n n e s , chirurgijn te Appingedam, die een zoon
had E n g e l b e r t u s , pred. te Marum; G e r h a r d u s , geb. 30 Aug. 1669, 19 April
1698 pred. te Appingedam, waar hij 17 Oct. 1779 overleed, gehuwd met G.C.
B a l d r i n g a uit welk huwelijk werd geboren B e r e n d i n a , later echtgenoote van
J.C. B r u c h e r u s , pred. te Emden.
Literatuur zie bij Albertus (1).
Knappert

[Alberthoma, Petrus]
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ALBERTHOMA (Petrus), zoon van A l b e r t u s T h o m a e , broeder van Albertus
(1), pred. te Termunte, 24 Nov. 1678 te Groningen, waar hij 10 Mei 1711 overleed.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a K e u c h e n i u s en had als zonen Robertus,
die volgt, Albertus (2) en P e t r u s , die de rechtsgeleerde loopbaan koos.
Literatuur zie bij Albertus (1).
Knappert

[Alberthoma, Robertus]
ALBERTHOMA (Robertus), geb. te Groningen 10 Nov. (o.st.) 1690, gest. aldaar
12 Jan. 1772. Zoon van den voorgaande en Margaretha Keuchenius, leerling der
latijnsche school en der academie zijner vaderstad, in 1712 student te Leiden, deed
15 Dec. 1715 zijne in trede als predikant te Eelde, werd 9 Febr. 1721 door ds.
Lambertus Bieruma bevestigd als predikant bij de Hervormden van Groningen,
ambt, dat hij tot 21 Nov. 1769 heeft bekleed, toen hij zijn ‘demissie (kreeg) van volle
consistorie, praes. D. Jansonius,
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met veel hartelijkheid’. Hij werd bij die gelegenheid ‘eenparig, hartgrondig en
nadrukkelijk’ bedankt voor ‘zijne onvermoeide pogingen, langdurigen, noestigen,
deftigen en getrouwen dienst’, gelijk ‘Zijn W. Eerw. (door tal van andere gaven en
eigenschappen) ons en de gemeente tot groot voordeel niet alleen, maar ook tot
eere, sierraad en luister hebbe verstrekt’. Hier is meer dan ijdele lof: Alberthoma is
in zijnen kring van beteekenis en geliefd geweest. 10 Nov. 1720 trouwde hij zijn
nichtje B a l t i n a A d r i a n a A l b e r t h o m a , de dochter van A l b e r t u s Alberthoma
(den zoon van Thomas, die volgt), vollen neef van onzen Robertus en nu ook zijn
schoonvader. Bij deze Baltina (zij ging hem den tweeden Kerstdag 1766 vóór in
den dood) had Robertus twee dochters. De oudste C h r i s t i n a B a l t i n a , stierf
14 Juli 1752, in haar 23e jaar en de bedroefde vader teekent op dien dag aan: ‘De
Heere bereide ons alle tot het duistere en stilzwijgende graf’. De jongste,
M a r g a r e t h a G e e r t r u i d , werd de echtgenoote van Paulus Chevallier, sinds
8 Sept. 1752 hoogleeraar in de godgeleerdheid te Groningen.
Onze Robertus nu heeft, behalve de na te noemen gedrukte werken,
‘aanteekeningen’ in handschrift nagelaten, die onlangs zijn uitgegeven door zijnen
achter-achterkleinzoon, den heer J.W. C h e v a l l i e r te Brummen. Ze beginnen 9
Februari 1721, den dag van R's intrede te Groningen en eindigen 11 Januari 1770,
kort na zijn emeritaat, geven een aantal bijzonderheden voor het kerkelijk en
maatschappelijk leven dier dagen (strijd tegen het tooneel; huwelijksvoltrekking in
de vroegpredikatie; evenredige beroeping van predikanten van de oude en nieuwe
studie, Voetianen en Coccejanen; begrafenis bij fakkellicht enz.), terwijl ze bovendien
ons in staat stellen een aantal data uit de geschiedenis van dit waardig geslacht
van groningsche nazireeërs te verbeteren of bij te voegen.
3

Hij schreef: Lere der Waarheit, die naar de godzaligheid is (Gron. 1729; 1734 ;
8

2

1770 ); Onderwijzingliederen van des Heeren wegen (Gron. 1730; 1754 );
Leerredenen (Gron. 1730); Eliza de profeet gezalfd met Elias geest (25 leerredenen)
(Gron. 1741); Groningens derde jubeljaar (Gron. 1744); Mengeldichten (Gron.
2

1754 ); Korte Aanteijkeningen van de aenmerkenwaardigste zaaken in mijn dienst
te Groningen voorgevallen, uitg. door J.W. C h e v a l l i e r in Gron. Volksalm. 1910,
25-88.
Zie: Boekzaal 1739, II, 699-704; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest.
Vaderland I, 70 vlg.
Knappert

[Alberthoma, Thomas]
ALBERTHOMA (Thomas), zoon van A l b e r t u s T h o m a e , broeder van Albertus
(1), geb. 1631, pred. te Eezinge in 1655, in 1662 te Groningen, waar hij 31 Juli 1680
overleed. Hij huwde M e d i n a v a n 't L a e r , die 29 Juli 1633 overleed. Over een
geschrift van hem, De Richter in 't Paradijs, zie J.C. A d e l u n g , Gel. Lexicon in
voce. Zijn zoon was A l b e r t u s , pred. te Vianen, Deventer en Leiden, waar hij 1723
overleed. Diens dochter was (behalve B a l t i n a A d r i a n a , gehuwd met ds. Rob.
A.) M e d i n a C a t h a r i n a , gehuwd met med. dr. P i e t e r S a n d r a ; zij overleed
als weduwe 14 Oct. 1752.
Literatuur zie bij Albertus (1).
Knappert

[Alberti, Ericus Fredericus]
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ALBERTI (Ericus Fredericus) geb. 1723 te Emmerik, overl. te Amsterdam 1788. Hij
studeerde theologie te Halle en werd 18 Febr. 1746 pred. bij de luth. gem. te
Zierikzee; Febr. 1747 trok hij naar Dordrecht, dat hij 10 April 1768 met Amsterdam
verwisselde. In 1780 deed hij hier met zijn ambtgenoot J. Klap verschijnen eene in
menig
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opzicht verbeterde uitgave van den Luth. Bijbel, welke uitgave in 1832 te Dordrecht
werd herdrukt en nog tijden lang als de Bijbel der ‘Herstelden’ werd aangezien,
terwijl de herziene uitgave van 1823 die was der ‘Evangelischen.’ Bij de opkomende
moeilijkheden in de amsterdamsche gemeente behoorde hij tot de partij des behouds.
In 1788 - na zijn dood - verschenen van hem bij de Wed. David Weege: Leerredenen
opentlijk gehouden te Amsterdam 22 en 25 Nov. 1767, om te voorkomen dat een
bij L. Groenewoud verschenen Proefpredicatie, die op zijn naam, doch zonder
medeweten der zijnen was uitgegeven, tegen hem en zijn aanhangers kon worden
uitgespeeld. Zijn in 1769 door Jac. Buys geschilderd portret is door Jac. Houbraken
gegraveerd.
Pont

[Alberti, Johannes]
ALBERTI (Johannes), geb. te Assen 6 Maart 1698, gest. te Leiden, 13 Augustus
1762. De latere leidsche hoogleeraar in de godgeleerdheid was de zoon van ‘den’
molenaar, in den eenigen korenmolen, die het toen nog onaanzienlijk vlek bezat,
aan het eind van de tegenwoordige Nieuwe Huizen. Hij werd ter studie gezonden
naar de franeker hoogeschool, waar hij als theoloog werd ingeschreven. ‘Als
theoloog’ - minder, omdat hij roeping had voor de godgeleerdheid (hij is altijd meer
philoloog en literator dan theoloog geweest en ook zijn godsdienstig leven miste de
diepte en den gloed van religieuzer naturen), dan wel, omdat hij, als onbemiddeld
jongeling voortgeholpen, werd geacht die studie van zelf te moeten kiezen. Onder
zijne maecenaten moet misschien gerekend worden die friesche edelman Burmania,
die, gehuwd met eene drentsche freule, in 1719 lid van den Loffelijken Etstoel werd
en met een latijnsch klinkdicht begroet. Alberti heeft toen in een hollandsch sonnet,
uit naam van Drente, daarop geantwoord, sprekende van ‘Burmania wiens naam
mijn Staten-Rij kan cieren. Hij die Apolloos kerck door zijn geleertheyd sticht ...’
Aberti vond te Franeker nog Campegius Vitringa, Albertus Schultens, den jongen
Campegius Vitringa, Ruardus Andala, eindelijk Tiberius Hemsterhuis. Onder de
studenten moet Alberti Harm Venema hebben gekend. Geen wonder, dat Alberti
onder zulke invloeden de philoloog-theoloog werd, wien het vooral om
onbevooroordeeld onderzoek te doen was. 26 Febr. 1721 werd hij predikant in
Hoogwoud en hier gaf hij in 1725 die Observationes philologicae in sacros N.F.
libros, die Wyttenbach later (in zijn Vita Ruhnkenii 160, ed. Bergman) zoo prijzen
zou om de kennis van het grieksch, welke er uit sprak. Doch de lof was allerminst
onverdeeld en, om zijn naam als geleerde te handhaven, gaf hij twee jaar later in
Biblioth. Bremens. VIII fasc. 1 zijn Observationum criticarum in Hesychium specimen
en in Mus. Brem. I, i zijn Annotationum phil. in N.F. ex Philone Judaeo collectarum
specimen. Hij was toen al predikant te Krommenie (sinds 22 Aug. 1726), nadat hij
nog te Hoogwoud was gehuwd, 30 Juli 1721, met K a t h a r i n a v a n R a v e s t e i n ,
geb. 12 April 1697, dochter van mr. P a u l u s v.R. en C a t h a r i n a v a n d e
K a p e l l e . Van Krommenie ging Alberti naar Haarlem (1728); uit zijnen
haarlemschen tijd dagteekent zijn Glossarium graecum in sacros N.T. libros (1735),
dat nog in 1858 een nieuwe uitgave beleefde. Welwillend en geestig man, geleerd
en ijverig, was hij te Haarlem gezien en bemind en een haarlemsch dichter heeft
zelfs zijne verhuizing bezongen, n.l.: P. M e r k m a n , Op de klaagende boomen van
de Krogt als de heer Alberti vandaar in de St. Jansstraat verhuisd was. Het gaat in
dezen trant: ‘Weet gij niet/ wat ons ongelijks geschiet/ wat ons trooste-
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looze boomen/ onheils over is gekomen?’ ... Verg. G a r r e r , Een Haarl. dichter
(1910) 20.
In 1740 volgde zijne benoeming als hoogleeraar te Leiden in de vacature-Taco
Hajo van den Honert en 5 October inaugureerde hij met ‘Oratio inauguralis de
theologiae et critices connubio, merkwaardige rede, waarin de onmisbaarheid der
taalkunde voor de godgeleerdheid werd betoogd, omdat kennis van de (grieksche)
taal moest brengen tot een zuiver philologische behandeling van het N.T., eene
methode, die voeren moest tot ondermijning van het schriftgezag. De preciese
gereformeerden hebben Alberti dan ook altijd gewantrouwd. Toen in het proces-van
der Os te Zwolle de theologische faculteit te Leiden, toen bestaande uit Joh. Esgers,
Joh. van den Honert, B. de Moor en Joh. Alberti, het haar gevraagd advies gegeven
had (1751), werd zij van rechtzinnige zijde fel aangevallen door niemand feller dan
door de beide ‘primitieve kalvinisten, echte oude voetianen’, Nic. Holtius en A.
Comrie, die hun Examen van het ontwerp van tolerantie... in 't licht gaven (het
ontwerp bestond slechts in hunne verbeelding!) in dialoogvorm, waarin Alberti
voorkwam als Euruodius of de breede weg, J.J. Schultens als Pantanechomenos
of alverdragend! Alberti, doodelijk bang voor theologisch getwist, deed er een
verstandig zwijgen toe; Schultens heeft herhaaldelijk geantwoord op dit ‘liegen,
lasteren en schelden, waarmee zij een kabale des oproers uit den afgrond der hel
trachtten te doen opdonderen in de kerk, die Vitringa en Lampe moest muilbanden,
opdat Coccejus dalen en Voetius rijzen mocht’. S e p p , Joh. Stinstra, II 51 en
S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche hoogeschool II, T. & B. 205 betreuren het
beiden, dat J.J. Schultens niet de polemiek heeft geschuwd om zich met de
wetenschap bezig te houden - iets wat altijd te betreuren valt.
Als rector magnificus sprak Alberti 8 Febr. 1749 eene Oratio pro poësi theologis
utili uit, door velen met uitbundig gejuich ontvangen, door den remonstrantschen
predikant Nozeman (meest bekend uit den ‘socratischen oorlog’ met Petrus Hofstede)
vertaald en door den reeds genoemden Merkman berijmd. Hachelijk onderwerp
voor den man, van wien zelfs zijne vrienden getuigen moesten, dat hem eene zekere
ruwheid was bijgebleven, ‘door bevalliger letteroefeningen nooit zóózeer
weggevaagd, dat men een spoor van boerschheid niet zou hebben kunnen
onderkennen’. W i t s e n G e y s b e e k zegt stekelig, dat de oratie zeker daartoe
dienen moest, om de godgeleerden van het nut der dichtkunst te overtuigen ter
verbetering van hunnen erbarmelijken predikstijl (Biogr. Anthol. Crit. woordenb. IV,
413). Niet in staat een oordeel te vellen over 's mans latijn, mogen wij dit getuigen,
dat de oratie een pleidooi voert voor beschaving, goeden smaak, dichterlijk gevoel
als voor den theoloog onmisbaar, pleidooi zeker noch onnoodig, noch
ongerechtvaardigd. Eigenaardig voor den tijd, waarin Alberti's na te noemen biograaf
de Wal schreef (1845) is, dat deze het in zijn held als iets bijzonders prijst, dat hij
ergens een regel van Vondel aanhaalt! En eigenaardig voor den tijd van Alberti
zelven, dat hij een der weinigen was, die toen noorsche mythologie beoefenden, al
deed hij dat uit de Historia Daniae van S a x o G r a m m a t i c u s († 1208).
Vereerend voor Alberti is zijne vriendschap met Ruhnkenius. W y t t e n b a c h
zegt daarvan in zijn reeds aangehaald Vita Ruhnkenii 162: ‘daar is gewoonlijk geen
grooter tweedracht en oneenigheid denkbaar dan tusschen hen, die in de
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beoefening derzelfde wetenschappen eene verschillende richting volgen. Maar niet
alzoo deze twee, en nooit trof men nauwer vriendschap aan’. Alberti stierf 13 Aug.
1762, na jaren lang geleden te hebben aan eene gedeeltelijke verlamming, een
groot geleerde, met reden beroemd, meer dan hij zelf zich bewust was een wegbaner
voor de nieuwere critiek, zachtzinnig van gemoed en beminnelijk in den omgang.
Ruhnkénius zegt van hem: ‘theologus non ex illis σϰυϑϱωποις qualis tu quotidie
vides sed hilaris, affabilis, gratiarum plenus et qui interdum sese ad doctas
venustasque veterum nequitias demittit’ (R u h n k e n i i Opuscula II, 779). En nog
eens deze diep gevoelde woorden in zijn Praefatio in Timaeum: ‘Joannem Alberti
cui multis nominibus tantum debeo quantum ab homine deberi homini plurimum
potest’ (Opuscula II, 674), woorden, waar uit de Wal en Sepp beiden opmaken, dat
de vertrouwde omgang met Alberti een zegen is geweest voor het godsdienstig
leven van Ruhnkenius.
Zijn 1742 door Fr. Decker geschilderd portret is in de Senaatskamer te Leiden;
Jac. Houbraken heeft het in plaat gebracht.
Hij schreef: Observationes philologicae in S.N.T. libros (L.B. 1725); Periculum
criticum (L.B. 1727); Observationum criticarum in Hesychium specimen (Brem.
1727); Annotationum philolog. in N.T. ex Philone Judaeo coll. specimen (ald. 1727);
Glossarium graecum in S.N.F. libros (L.B. 1735); Oratio inauguralis de theologiae
et critices connubio (L.B. 1740); Hesychii lexicon graecum (L.B. 1746-66); Oratio
pro poësi theologis utili (L.B. 1749).
Zie: J. d e W a l in Drentsche Volksalmanak 1844, 182-208; 1845, 3-27 (in dit
vervolg een portret van Alberti) en nog 1838, 139-142; G e r d e s , Miscell. Gron. I,
773; S e p p , Joh. Stinstra II, 45 vlg.; W y t t e n b a c h , Vita Ruhnkenii ed. B e r g m a n ;
H o l t i u s e n C o m r i e , Examen van het ontwerp van tolerantie (Amst. 1753-1759)
sparsim; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I,
72-82.
Knappert

[Alberti, Joannes Echarius Carolus]
ALBERTI (Joannes Echarius Carolus), schilder geb. te Maastricht, gedoopt in de
parochie van St. Martinus te Wijk, 20 Juni 1777, waar zijn vader A r n o l d J o s u a
J o a n n e s , i.u. lic., een Italiaan, advocaat was, zooals uit zijn opgave aan een
schilder die hem te Rome en Parijs gekend had blijkt. Zijn moeder was M a r i a
C a t h a r i n a V o g e l s , uit Luik geboortig. Hij woonde als jongeling te Amsterdam,
oefende zich daar als leerling in de kunst, en behaalde in 1805 en 1806 den gouden
eere-penning bij de Maatschappij Felix Meritis. Hij vertrok onder de regeering van
koning Lodewijk Napoleon als leerling naar Parijs en Rome en zond in 1808 naar
de tentoonstelling te Amsterdam als proeven van zijn vorderingen twee studies van
kampvechters en in 1810 drie schilderijen: Ecce Homo, naar Guido Reni, Cleopatra
door Proculus weerhouden zich te doorsteken, en het Lichaam van Christus in den
schoot van Maria naar van Dyck. Hoewel hij te Rome zeer ijverig was in het bezoek
der academie, werden zijne vorderingen zeer belemmerd door het beoefenen van
meerdere kunstvakken, het een na het ander. Naar Parijs teruggekeerd deed hij
daar ook aan teekenen op steen en zou eenige jaren vóór 1852 overleden zijn.
Zie: L o u i s B o n a p a r t e , Documens Historiques et Réflexions sur le
Gouvernement de la Hollande (Gand) II, 24.
Flament

[Albertina Agnes, gedoopt: Albertine Agnis]
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ALBERTINA AGNES (gedoopt: Albertine Agnis) gravin, later prinses van N a s s a u ,
geb. te 's Gravenhage 9 April 1634, overl. te Oranjewoud 24 Mei
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1696 en aldaar begraven 5 Juli, dochter van prins Frederik Hendrik van Oranje en
Amalia, gravin van Solms-Braunfels, huwde 2 Mei 1652 met Willem Frederik, graaf
van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland enz. Na den dood van haren gemaal
(31 Oct. 1664) werd zij voogdes over haren zoon Hendrik Casimir II tot zijne
meerderjarigheid in 1677. Zij was in Friesland zeer gezien en deed (1672-73) met
prins Johan Maurits veel moeite om het Noorden te verdedigen tegen de
Munsterschen, voor welk doel zij hare kostbaarheden verkocht en verpandde. Zij
voedde haren zoon streng en zorgvuldig op, wees hem steeds op zijn grooten neef,
Willem III, en deed later met hare zeer met haar verbonden zuster Catharina
Henriëtte van Anhalt haar best om de telkens verstoorde eensgezindheid tusschen
de beide neven te verbeteren. Zij heeft haren vroeggestorven zoon (overl. 16 Maart
1696) en hare dochter Amelia, gehuwd met hertog Johan Wilhelm van
Saksen-Eisenach, overl. te Altenkirchen 16 Febr. 1695, nog overleefd. Na haar
aftreden als voogdes leefde zij op Oranienstein in Nassau en op Oranjewoud. Zij
was een zeer verstandige en godsdienstig gestemde vrouw. Van de verschillende
schilders die haar portret geschilderd hebben, dient vooral Gerard van Honthorst
genoemd te worden. Corn. Vincker heeft een door hem geschilderd in plaat gebracht.
Hare brieven vooral bij G r o e n , Archives, 2e Série, V, 238-296, en bij v a n
S y p e s t e y n , Geschiedk. Bijdragen III ('s Gravenh. 1865); vgl. D.G. v a n E p e n ,
De Ridderschap van Holland (ms.); E.W. M o e s , Iconogr. Bat. III.
Blok

[Alberts, Gerrit]
ALBERTS (Gerrit), portretschilder, die van 1690 af tot in het midden der 18e eeuw
te Nijmegen werkzaam was.
Zie: H o e t , Aanmerkingen op v a n G o o l 83; y. E i j n d e n e n v.d. W i l l i g e n
I, 272.
Moes

[Albertsz, Jan]
ALBERTSZ. (Jan), plaatsnijder, die omstreeks 1611 geboren is en in 1636 als
gehuwd te Amsterdam voorkomt. Een prent naar Hendr. Goltzius, de kleine Johannes
met het lam, is wellicht door hem gesneden.
Zie: O b r e e n 's Archief VII, 247; Oud- Holland III, 58; M e y e r , Künstlerlexikon
I, 185.
Moes

[Alblas, Willem van]
ALBLAS (Willem v a n ), zoon van J a n v a n A l b l a s en M a r i a H a l l i n c k ,
ambachtsheer van de Mijl, Dubbeldam en St. Anthoniepolder, schepen van Dordrecht
1484, burgemeester 1494 en 1502. Hij werd in laatstgenoemd jaar door een priester,
S i m o n v a n d e r D o e s , op straat nabij het St. Jacobs-gasthuis doodgestoken,
uit wraak dat de burgemeester hem, naar de dader meende en voorgaf, een
rechtsgeding had doen verliezen en zulks bij de nieuwe behandeling voor het Hof
wederom trachtte te doen. Deze moord had ten gevolge, dat sedert Burgemeesteren
en Schouten van Dordrecht op straat door drie hellebardiers werden vergezeld,
welk gebruik eerst in 1674 werd afgeschaft. Willem van Alblas was getrouwd met
M a r i a v a n D r e n c k w a e r t , 's heeren W i l l e m s dochter, en liet bij zijn dood

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

twaalf kinderen na, n.l. 5 zonen: M r . C o r n e l i s , deken ter Groote kerk, gest. 22
Dec. 1540; W i l l e m , acht 1530, schepen 1544; J a n , gest. 1541, burgemeester;
A d r i a e n en M r . F r a n s , kanunnik ter Groote kerk; en 7 dochters, waarvan 3
non werden in het St. Aechtenklooster te Delft, 1 in het Clarissenklooster te
Hoogstraten, en 3 in het huwelijk traden.
Zie: B a l e n Beschr. van Dordr. 805, 920-21; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.
II, 531.
van Dalen
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[Albrecht, Albert]
ALBRECHT (A l b e r t ) III, hertog v a n S a k s e n , bijgenaamd de Kloekmoedige,
minder dikwijls de Roland, de rechterarm van het Rijk, jongste zoon van Frederik
II, den Zachtmoedige, keurvorst van Saksen, en van Margaretha van Oostenrijk,
zuster van keizer Frederik III, geb. 27 Juli 1443, op het slot te Grimma, twee jaar
na zijn broeder Ernst en de zevende van negen kinderen, gest. 12 Sept. 1500 te
Emden, heeft in Duitschland en in de Nederlanden eene groote rol gespeeld.
Ofschoon we van zijne jeugd weinig weten, blijkt toch voldoende, dat eene sterke
neiging tot tournooien en andere ridderspelen hem onderscheidde, waarbij hij reeds
vroegtijdig bewijzen van lichaamskracht en moed gaf.
Zoo heeft hem deze periode voorbereid voor zijn later krijgsmansleven, gewijd
aan keizer en rijk. Uit dien tijd is de zoogenaamde ‘prinsenroof’. Een edelman uit
Meissen, Kuntz von Kauffung of Kauffungen, had met zijn voormaligen heer,
keurvorst Frederik, aan wiens hof hij maarschalk was geweest, twist gekregen over
het bezit van verschillende goederen in Meiszen. Om verschillende redenen eene
partijdige uitspraak van het ingestelde scheidsgerecht vreezende, besloot Kuntz,
die inmiddels naar Bohemen was uitgeweken, zijne toevlucht te nemen tot eene
handgreep. Gebruik makende van de afwezigheid van den keurvorst, wist hij met
een paar handlangers tot het verblijf der beide jonge prinsen Ernst en Albrecht, in
het slot Altenburg, door te dringen en hen weg te voeren in de richting naar Boheme
(7/8 Juli 1455) Zijn toeleg om den twaalfjarigen Albrecht naar zijn slot Eisenberg als
gijzelaar over te brengen, mislukte echter, doordien onderweg de jonge prins, terwijl
zijn schaker met de sporen in het struikgewas verward raakte, een houthakker kon
waarschuwen, die, met eenige toegesnelde makkers, Kuntz en zijn schildknaap bij
Elterlein gevangennam, alleen op de bede van Albrecht gespaard. Ook Ernst is
elders bevrijd. In overlevering en in lied is de herinnering van deze gebeurtenis
bewaard gebleven (zie o.a. Wunderhorn 198). Enkele jaren later, 1464, huwde
Albrecht met Sidonia of Zedena, dochter van George Podiebrad, koning van Boheme,
waardoor men een einde hoopte te zien gemaakt aan de verwikkelingen tusschen
dit land en Saksen. In hetzelfde jaar overleed Frederik de Zachtmoedige en
overeenkomstig zijn wensch, aanvaardden Ernst en Albrecht gezamenlijk de
regeering, totdat de jongste den leeftijd van twintig jaren zou hebben bereikt. Om
hunne landen in leen te ontvangen uit handen van den keizer, hun oom Frederik
III, begaven zij zich naar diens hof, waar zij luisterrijk werden ontvangen. Vooral
Albrecht heeft daar langen tijd vertoefd, in welke omstandigheid men de oorzaak
gezocht heeft van zijne aanhankelijkheid aan het huis Oostenrijk, waarop echter
het keizerschap meer dan de persoon des keizers invloed geoefend heeft.
In dezen tijd vroeg George Podiebrad, hun boheemsche verwant, hunne hulp
tegen zijn ongehoorzamen leenman von Plauen. Diens land werd veroverd en in
leen gegeven aan de beide broeders. De familie von Plauen bleef zich echter
verzetten, totdat Hendrik de jongere te hunnen behoeve van alle aanspraken afstand
deed (1482).
Na den dood van koning George (1471) viel Albrecht, die zelf een oogenblik hoop
op de opvolging gekoesterd had, de taak ten deel als scheidsrechter te moeten
optreden onder de verschillende pretendenten, hiertoe door een deel der Bohemers
uitgenoodigd. Met den machtigste dier pretendenten, Matthias van Hongarije, sloot
Albrecht eene
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overeenkomst (20 Juni 1471), krachtens welke de hertog afzag van de boheemsche
koningskroon en de Hongaar, zoo hij er in mocht slagen haar op zijn voornaamsten
tegenstander, Wladislas van Polen te winnen, hem begiftiging met zijne boheemsche
leenen toezegde. Doch belangstellend bleven beide broeders den wedijver tusschen
Polen en Hongarije betreffende Boheme gadeslaan, waarvan de uitslag voor het
naburige Saksen geene onverschillige zaak was. Want tusschen de beide genoemde
mededingers kwam het weldra tot een oorlog, die eindigde met een wapenstilstand
voor eenige jaren (1475). Dit resultaat was te danken aan de bemoeiingen der
saksische hertogen, die wederom als scheidsrechters waren opgetreden, zoowel
uit eigen belang als op verzoek van den keizer, die alle krachten noodig had tegen
den ‘wilden Turk’ zoowel als tegen Karel v. Bourgondië. Deze laatste vooral, die
zijne landen tot een koninkrijk wenschte te zien verheven, nam de aandacht van
den keizer in beslag.
De samenkomst te Trier, over deze zaken te houden, werd evenwel plotseling
afgebroken, eigenlijk nog vóórdat zij gehouden was - iets, waaraan Lodewijk XI, 's
hertogen doodsvijand, niet vreemd was. Verwoed ving Karel den krijg aan en sloeg
het beleg om de stad Neuss. Nu kwam het duitsche rijk in beweging en eene
legermacht trok zich onder den Brandenburger Albrecht Achilles aan de andere
zijde van den Rijn samen. Albrecht van Saksen, de onderhandelingen met Matthias
aan zijn broeder overlatend, leidde de Saksen en voerde de groote hoofdbanier des
rijks. Bij de meeste gevechten in de buurt der belegerde vesting waren zij
tegenwoordig en hun hertog onderscheidde zich daarbij zeer, zoowel in het door
hem genomen Lintz als bij een overval van het rijksleger, die afgeslagen werd. Kort
daarop werd het beleg opgebroken; door pauselijke bemiddeling kwam weldra de
vrede tot stand, die een einde maakte aan Albrechts eersten werkelijken veldtocht.
Voor het eerst ook heeft de hertog te kampen gehad met geldelijke moeilijkheden,
daar de keizer draalde met hem zijne voorschotten terug te betalen.
Lange rust gunde zich hertog Albrecht niet na zijn terugkeer. Een jaar later, 1476,
bracht hij een reeds lang gekoesterd plan ten uitvoer: een bedevaartstocht naar het
Heilige Land, dien hij in datzelfde jaar, met een aanzienlijk gevolg, over Italië, gelukkig
volbracht.
In 1479 kregen de broeders Quedlinburg in erfvoogdij, welk sticht zij tot rede
gebracht hadden na een verzet tegen de abdis, hunne zuster. Van meer belang
was, hetgeen Albrecht in de boheemsche successiekwestie deed. Zelfs gelukte het
ten gevolge van zijne scheidsrechterlijke bemoeiingen de partijen te Olmütz tot eene
vredelievende schikking te brengen; de keizer echter, den tijdsomstandigheden ten
spijt, dreef, door zijn optreden, den Hongaar opnieuw in het oorlogsveld, die weldra
tot Weenen doordrong.
In deze benarde omstandigheden stelde Frederik III hertog Albrecht aan tot
rijksveldheer, hetgeen op den duur het eenige middel bleek om den krachtigen
Hongaar in zijn zegetocht te stuiten. Dat de dappere Saksenhertog het echter niet
verder kon brengen dan tot een wapenstilstand, waarbij de zaak onderworpen werd
aan de uitspraak van den Paus, was het gevolg van de schrielheid van den Keizer,
waardoor Albrecht gebrek had aan manschappen en geld, waardoor hij zelfs
voorschot op voorschot moest stapelen.
Van loon voor zijne verdiensten was dan ook heelemaal geen sprake bij den
gierigen Frederik, en, met schulden beladen, wendde de veldheer
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zich vergeefs om afbetaling tot zijn vorst, ook nog op den Rijksdag; het vooruitzicht
op Gulik en Berg kon nauwelijks als een loon gelden, want sinds 1483 had Albrecht
zulks eerder als eene vergelding dan als een geschenk te beschouwen, en bovendien
is het nimmer in vervulling gegaan. Ook in zijn privaat leven ontbrak het, juist in
dezen tijd, hertog Albrecht niet aan moeilijkheden. Nadat reeds sinds 1482 de goede
verstandhouding tusschen hem en zijn broeder, wellicht door de intrigues van Hugo
von Schleinitz, blijkbaar verminderd was, kwam ten slotte te Leipzig de befaamde
verdeeling der saksische landen tot stand, waarvan Albrecht voor zich Meissen
koos (26 Aug. 1485). Het verdriet hierover schijnt den dood van Ernst verhaast te
hebben, die het volgend jaar plaats had, kort nadat hij met zijn broeder nog de
verkiezing van Maximiliaan tot Roomsch-koning te Frankfort en diens kroning te
Aken had bijgewoond. Ondanks de weinig erkentelijke houding des keizers, was
Albrecht, aan zijne neiging tot militaire daden gehoor gevend, onmiddellijk bereid
het zwaard te trekken voor zijn heer, toen Maximiliaan in het oproerige Brugge was
gevangen gezet (1488). Hiermee begint het nederlandsche en niet het minst
belangrijke deel van Albrechts loopbaan, die, zich niet zonder succes, zij het met
geringe middelen, stellende tegenover de Vlamingen onder Philips van Kleef en
hunne bondgenooten (onder wie ook de fransche benden onder den heer
d'Esquerdes), na Maximiliaans spoedig gevolgd vertrek uit de Nederlanden, tot
algemeen stadhouder in die landen aangesteld werd. Zelf had hij zijn 17-jarigen
zoon Georg, gesteund door den kanselier Sigismund Pflug en andere raden, als
regent van zijne saksische landen achtergelaten. Al werd de hertog gesteund door
de hollandsche Kabeljauwschen, de oude aanhangers der bourgondische dynastie,
de waalsche Henegouwers en de duitsche landsknechten, die nog gebleven waren,
jaren lang moest hij na 1488 nog kampen om de guerrilla te beteugelen, die overal
het hoofd opstak, in Vlaanderen en Brabant, in Holland en Zeeland, waar hij den
hoekschen aanvoerder Frans van Brederode, in Utrecht, waar hij Jan van Montfoort,
in het Luiksche, waar hij Robert van der Marck tegenover zich vond. Maar bijgestaan
door zijne dappere onderbevelhebbers, graaf Engelbert van Nassau en Wilwolt van
Schaumburg, won hij langzaam, maar zeker, terrein. Van Rijssel en Middelburg wist
hij zich te verzekerren, Damme was dra veroverd. In de buurt van Brussel werd
hevig gevochten met de vlaamschfransche benden van Philips van Kleef, die diep
in Brabant was doorgedrongen en te Leuven stond. Pogingen om te onderhandelen
tusschen beide aanvoerders liepen op niets uit; de wapenen moesten beslissen.
Zegevierend wendde Albrecht zich tegen zijn vijand, die gedwongen werd het
beleg van St. Truijen op te breken. Doch hier, als vroeger in Hongarije, deed zich
weer een geduchte vijand voelen: de moeilijkheid van uitbetaling der soldij en
Albrecht's private kassen waren uitgeput, zijne troepen op het punt van muiterij en
de bekwame Philips van Kleef, die zich evenwel Aerschot nog zag ontvallen, gereed
om daarvan partij te trekken. De laatste sloot alvast een verbond met Robert van
der Marck, wiens broeder Willem, de ‘woeste ever der Ardennen’ op bevel van
Maximiliaan in 1485 was onthoofd. Maar de Luikenaars hebben het ten slotte toch
anders ingezien en in 1492 besloten eene onzijdige houding tusschen de
oorlogvoerende partijen aan te nemen.
Vóórdat dit jaar was aangebroken, had Albrecht hoe langer hoe meer de
bovenhand gekregen, on-
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danks zijne geldelijke moeilijkheden, waarvoor zijn volk zich door plunderen en
brandschatten zocht schadeloos te stellen. Tienen en Gemappe vielen, maar de
onderhandelingen, tusschen het Rijk en Karel VIII of in diens naam Anna van Beaujeu
begonnen, leidden in 1489 nog tot vrede, waarop Vlaanderen, van zijn franschen
bondgenoot beroofd, wel bukken moest. Doch deze vrede, die, vooral wat aangaat
het huwelijk van Margaretha met den franschen dauphin, dien van Atrecht (1482)
bevestigde, bevredigde daarom Vlaanderen noch Brabant. De Brabanders legden
weldra het hoofd in den schoot, toen ze ook nog door de pest bezocht werden, die
vooral in Brussel hevig woedde. Weldra moesten de Vlamingen hun voorbeeld
volgen en kon Albrecht zijn intocht houden in Brugge. Doch vóórdat Gent voorgoed
ten onder was gebracht, waren ook hunne steunpunten in Holland en Zeeland
bezweken. Rotterdam, door Frans van Brederode, den schrik van land en zee,
overvallen, ging weer over en toen deze zelf, op de Maas verslagen, in Dordrecht
in krijgsgevangenschap aan zijne wonden was bezweken, hadden ook Montfoort
en Woerden het niet lang meer uitgehouden.
Wat er daarop nog van de Hoekschen over was, die zich ook in verbinding hadden
gesteld onder Jan van Naaldwijk met het, over Maximiliaans muntbesnoeiingen en
haardsteegelden verbitterde, in 1491 zelfs tot Leiden doordringende, Kaas- en
Broodvolk van Kennemerland en West-Friesland, wat nog van hen onder de wapenen
was, verzamelde zich te Sluis, welke versterkte plaats eerst na eene hardnekkige
verdediging door Philips van Kleef aan Albrecht overgegeven werd, waarmede deze
eindelijk den opstand gedempt kon achten. Eene korte afwezigheid was hem slechts
vergund geweest, waarin hij zijne zoons bezocht, terwijl hij trouwens onverpoosd
blijken gaf van zijn voortdurende belangstelling voor zijn volk en voor het rijk, vooral
in den hervatten strijd met Matthias, thans geleid door Maximiliaan.
Het stadhouderschap van Albrecht, spoedig naar de Nederlanden teruggekeerd,
werd steeds weer verlengd, daar zijn heer niet alleen door genoemde
beslommeringen in het Oosten in beslag was genomen, maar ook weer door nieuwe
in het Westen, waar Karel VIII hem de dubbele beleediging had aangedaan de sinds
1491 bij procuratie met den Roomsch-koning gehuwde erfhertogin Anna van
Bretagne tot echtgenoote te nemen en tevens diens dochter Margaretha, sinds 1482
met hem verloofd en aan het fransche hof opgevoed, terug te zenden.
In den vernieuwden strijd, die om het een en ander aanstaand was, scheen ook
Albrecht weer te zullen worden betrokken, doch hij zond eene afdeeling
krijgsknechten onder Hugo van Leisnig, die in samenwerking met Hendrik VII van
Engeland tegen de Franschen moest opereeren. Immers de hertog zelf werd door
nieuwe moeilijkheden in de Nederlanden teruggehouden, die voortkwamen uit de
dreigende terugkomst uit fransche gevangenschap naar zijne geldersche erflanden
van Karel van Egmond, in wien voortaan de fransche regeering een vooruitgeschoven
voorpost of steunpilaar in de Nederlanden hoopte te vinden tegen Habsburg.
Albrecht, intusschen wegens zijne verdiensten in de orde van het Gulden Vlies
opgenomen, wendde zich weldra tegen Karel, die reeds was vooruitgedrongen en
zich eveneens met het Kaasen Broodvolk in betrekking had gesteld. Dit verzet werd
echter spoedig onderdrukt terwijl de vrede van Senlis de verhouding met Frankrijk
weer hersteld had en Maximiliaan eraan kon denken zijn zoon
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Philips de regeering in de Nederlanden toe te vertrouwen, daar hij, na den dood
van zijn vader (19 Aug. 1493), dezen was opgevolgd. De vorst kwam naar de
Nederlanden en Albrecht kon hem zijn beide kinderen te gemoet zenden; eene
dezer, 's keizers dochter en hare gelijknamige grootmoeder, de hertogin-weduwe
van Bourgondië, mochten den hertog nu er toe bewegen zich den baard te laten
afnemen, dien hij gezworen had zich niet te scheren vóór de bedwinging der
Nederlanden. Bij hen allen bleef Albrecht in hooge gunst; hij trad ook voor hen op
in de zaak van den valschen Perkin Warbeck, die hem 30.000 goudguldens beloofde,
als hij Engeland gewonnen had, totdat het bedrog duidelijk werd en de beweging
door Hendrik VII werd onderdrukt.
Intusschen was in 1494 reeds Philips gehuldigd, maar Albrecht bleef in dienst
hoewel het jaar daarop met Karel van Gelre een wapenstilstand gesloten werd. Op
den rijksdag te Worms werd n.l. de hertog benoemd tot opperste veldheer des Rijks;
getroffen door zware verliezen bij een grooten brand in Dresden, stelde hij, door de
ervaring geleerd, voorwaarden en wilde de aanneming van die betrekking niet
afhankelijk gemaakt zien van den duur van den sinds kort uitgebroken oorlog in
Italië.
De hertog, die in dien tijd ook het oog gericht had op zijne zaken in Saksen, waar
hij het huwelijk van zijn zoon George met Barbara bijwoonde (1496), wendde zich
nu opnieuw tegen de Gelderschen, welke tegenstanders hij achtereenvolgens uit
Leerdam en het sterke Batenburg terugwierp. In hetzelfde jaar hernieuwde Albrecht
reeds vroeger gedane (1497) pogingen om zijn invloed in Friesland bevestigd te
krijgen, welk gewest verscheurd werd door de bloedige twisten der Schieringers en
Vetkoopers.
Keizerlijke gezanten hadden al herhaaldelijk getracht, doch zonder veel resultaat,
hieraan een einde te maken, en met hen nu gelijk met de hoofden der eerstgenoemde
partij - de Vetkoopers hielden het met Groningen - intrigeerden nu vorsten als Edzard
van Oost-Friesland en Albrecht van Saksen, ten bate van hun eigen invloed en
belangen. Deze laatste toch had de onkosten, voortspruitend uit de onderdrukking
der woelingen in de Nederlanden, betaald met eigen voorschotten en derhalve van
Maximiliaan eene schuld te vorderen, die in 1494 ruim 300.000 goudguldens bedroeg.
Groote moeilijkheden waren hiervan het gevolg, ook voor diens zoon Philips; eerst
de friesche onlusten hebben de dynastie daaruit gered.
Maar niet lang duurde de rust, die Albrecht geenszins behaagde. Nimmer was
het zijne bedoeling geweest voorgoed het hem aangeboden potestaatschap af te
slaan, waarmee in 1493, toen de keizer reeds met den Sakser dreigde, Juw Dekama
bekleed was. En ongetwijfeld heeft Albrecht de hand gehad in de herlevende twisten,
uitgebroken ten gevolge van den terugkeer van den naar Zwolle uitgeweken
Vetkooper Tjerk Walta; versche duitsche benden verhoogden de verwarring in het
friesche land, tot leedvermaak der Groningers, die op de overgave van Westergoo
rekenden, maar de heimelijke bedoelingen van den hertog niet doorzagen. Inderdaad
gaf Westergoo den voortdurenden strijd op, doch anders dan zij verwacht hadden.
Zijn afgevaardigden boden Albrecht, die zich te Medemblik bevond, de heerschappij
aan. Hierop had deze slechts gewacht en hij zond nu zijn getrouwen Wilwolt van
Schaumburg om, in samenwerking met Fox, met de Friezen te onderhandelen onder
den druk
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der overal stroopende krijgsbenden. En het einde was, dat Albrecht van Saksen
‘onder de suprematie van den Keizer’ werd verheven tot ‘rechten erfachtigen heere’.
Doch hierbij bleef het niet. Toen de benden van Fox verwoestend Oostergoo
binnendrongen, Dokkum veroverden en zelfs Groningen bedreigden, moest de
trotsche stad hare rechten in Oostergoo opgeven, dat nu evenals Westergoo met
uitzondering van het groningschgezinde Leeuwarden, op dezelfde voorwaarden als
dat kwartier, den hertog als landheer erkende. En de Groningers mochten nog blijde
zijn den aftocht der woeste troepen van Fox te kunnen afkoopen (1498).
Nu gold het deze resultaten vast te leggen door de goedkeuring zoowel van het
hof te Weenen als dat te Brussel, waar Albrecht zelf trachtte die te verkrijgen in den
vorm van eene bevestiging van zijne heerschappij in Friesland.
Maximiliaan, verheugd zijn schuldeischer kwijt te raken, stelde hem reeds bij eene
oorkonde van 20 Juli 1498, uitgevaardigd te Freiburg, aan tot erfelijk Gubernator
en Potestaat van Friesland, d.w.z. in het land van Oostergoo, Westergoo,
Zevenwolden, het Groninger gebied en verder bij de Ditmarschen, Strandfriezen
en Warsten, ten O. van den Wezermond woonachtig. Voor 100.000 goudguldens,
Maximiliaans aandeel in de schuld, zou het land ten allen tijde door hem of zijne
erven kunnen worden teruggekocht. De Friezen moesten het gewone jaarlijksche
tribuut opbrengen.
Bij dit alles was weinig rekening gehouden met de rechten van den graaf van
Holland op Friesland en Philips kwam hiervoor op, doch liet zich ten slotte door zijn
vader vinden bij eene oorkonde van 18 Maart 1499 (Brussel). Hierbij liet hij Friesland
den saksischen hertog over, die hem Philips aandeel in de schuld, 250.000
goudguldens schonk en zich verplichtte het land den aartshertog weer uit te leveren.
wanneer deze hem de genoemde som teruggaf, de ƒ 100.000 betaalde, bedongen
in de oorkonde van 20 Juli 1498, en zich ook verstaan had met hem over andere
zaken, die de onderwerping meebracht, waaronder misschien ook wel strijdkwesties
betreffende Ameland en Terschelling.
Dit alles is bevestigd in eene goedkeuringsacte van Maximiliaan van 27 Maart
1499. Hiermede was Albrecht getreden in de oude rechten van de graven van
Holland en kwam het er op aan het nieuwe bezit te bevestigen, dat als eigen gebied
bestemd was voor zijn jongsten zoon Hendrik. Dit geschiedde door onderhandelingen
met Edzard van Oost-Friesland, met succes, voorloopig althans; op dezelfde wijze
trachtte men het klaar te spelen met Groningen, echter zonder resultaat, ondanks
de bemoeiingen van den bisschop van Utrecht. 19 Juli landde Albrecht zelf met zijn
zoon Hendrik te Harlingen en ontving in de voornaamste plaatsen de hulde, ook in
Leeuwarden, dat, zelfs na eene zware nederlaag zijner zevenwoldsche
bondgenooten, ten tweeden male opgestaan, bedwongen was, terwijl Stellingwerf
zich nog een tijdlang verzette. Intusschen begon men bestuur en toestanden, vooral
op rechtsgebied, te regelen, in menig opzicht ten zegen van het zoo zwaar bezochte
land. Als hoogste regeeringscollege en opperste gerecht werd aangewezen een
elftal van door Albrecht benoemde Raden, wier president den titel kreeg van
kanselier. Een ontvanger-generaal, tevens muntmeester, bestuurde de financiën
en de grietmannen zouden hunne aanstelling van den Potestaat ontvangen. Deze
bleef niet lang, doch liet zijn zoon Hendrik achter, die echter week voor den opstand,
April 1500 uitgebarsten, uit woede over de
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zware ongewone schattingen en aangestookt door de oude Vetkooperpartij.
Misschien wekte zulks de heimelijke vreugde op van aartshertog Philips, over wiens
tegenwerking reeds eerder bij Maximiliaan geklaagd was door Albrecht, die nu ijlings
in Saksen nieuwe troepen wierf om daarmee, van uit Oost-Friesland, met graaf
Edzard, die ten nadeele der Groningers in troebel water zocht te visschen, in
Friesland binnen te dringen. Tegen hen waren de Groningers en Friezen niet bestand,
die verslagen werden, waarop Hendrik, in Franeker belegerd, ontzet werd, den
ketting ten spijt, waarmede de Friezen hem hadden willen binden.
Hun land werd nu getuchtigd en ook Stellingwerf tot huldiging gedwongen. Vast
besloten om thans voorgoed een einde aan allen tegenstand te maken, sloeg
Albrecht het beleg om Groningen zelf, dat zich evenwel krachtig verdedigde. Verraad
schuilde er in het leger van den Sakser, die in den laatsten tijd lichamelijk verzwakt
was en daarom de poging van den utrechtschen bisschop op prijs stelde om tot een
wapenstilstand te komen. Toen deze werkelijk tot stand kwam, zond Maximiliaan
George van Thun om de strijdende partijen tot vrede te manen en zich te belasten
met het bestuur in de Ommelanden, waaromtrent het Rijks-Kamergericht zou
beslissen, wie er regeeren zou: Groningen of hertog Albrecht.
Deze begaf zich nu uit de omgeving der stad naar Emden in ziekelijken toestand,
die weldra verergerde en 12 Sept. 1500 zijn dood ten gevolge had, nadat hij de
volledige onderwerping van de Zevenwolden aan Wilwolt van Schaumburg had
opgedragen en burggraaf Hugo van Leisnig als stadhouder van Friesland had
aangesteld.
Van zijn geschilderde portretten is een anoniem vlaamsch werk in het museum
te Dresden voor ons wel het meest interessant, daar het waarschijnlijk geschilderd
is, toen hij in 1491 te Mechelen vertoefde om het Gulden Vlies in ontvangst te nemen.
Het hart van den overledene, die bij testament van 18 Febr. 1499 zijn oudsten
zoon George als bestuurder van zijne erflanden en zijn jongsten Hendrik voor
Friesland had aangewezen, werd in de groote kerk te Emden bijgezet, zijn overschot
naar Meiszen overgebracht en in den dom begraven. Behalve de genoemde zonen
liet Albrecht van Saksen nog een derden zoon na, Frederik, sinds 1498 Grootmeester
der Duitsche Orde en nog eene dochter Katharina, eerst met Siegmund van
Oostenrijk gehuwd, na diens dood hertrouwd met Erik van Brunswijk. Vier kinderen
waren in vroege jeugd overleden.
Zijne gemalin Sidonia overleefde hem nog tien jaren. De belangen van Keizer en
Rijk steeds hoog houdend, heeft Albrecht zijn eigene niet vergeten; gierigheid wordt
hem zelfs daarbij aangewreven, maar zelfs zijne tegenstanders hebben de
kloekmoedigheid van ‘Albrecht der Beherzte’ en zijn ongemeen beleid erkend; voor
Friesland inzonderheid heeft het saksische bestuur, door hem er gevestigd, vele
goede vruchten afgeworpen.
Behalve de algemeene werken en bronnen van den tijd zie men:
A. B o j e m u s , Vita Alberti Animosi (Lips. 1568); id. c. notis C.S. S c h u r z f l e i s c h
(Witteb. 1676 en 1698); F.A.v. L a n g e n n , Herzog Albrecht der Beherzte
Stammvater des königlichen Hauses Sachsen (Leipz. 1838); D i e t z s c h , Leben
Herzog Alb. des Beherzten (Grimma 1843); A n k r i n g a in Vrije Fries IV (1846)
379-397; O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Gubernator
Friesl. (Leipz. 1892); en vgl. nog: H. U l m a n n , Kaiser Maximi-
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lian I (zie register); J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag en Friesche Vrijheid (Diss.
Gron. 1907) 14 vlg.
Kooperberg

[Albregt, Johannes Hermanus]
ALBREGT (Johannes Hermanus), tooneelspeler, geb. 28 Nov. 1829, overl. 22 Juli
1879 te Amsterdam. Zijn ouders, ambulante tooneelspelers, lieten hem reeds als
vierjarig knaapje een rolletje vervullen in ‘De Leeuwenridders of het geraamte’. Tien
jaar later speelde hij zijn eerste werkelijke rol, n.l. de titelrol in ‘De Parijsche
straatjongen’, bij het reizende tooneelgezelschap van Hempel. In 1850 kreeg hij
een engagement aan den amsterdamschen Stads-schouwburg, waar M. Westerman
en J. Ed. de Vries directeuren waren. In Juni 1852 huwde hij de stiefdochter van de
Vries, n.l. Wilhelmina J.R. Engelman (die volgt). Hij bleef onder de directie van de
Vries - Westerman was in 1852 overleden - eerst tot 1859 in den Stads-schouwburg,
daarna korten tijd in Frascati te Amsterdam, en vervolgens te Rotterdam tot 1867.
Toen nam hij samen met D.H.N. van Ollefen de directie over en voerde die tot 1876,
tevens van 1874-1876 den amsterdamschen Stads-schouwburg bespelend. Van
1876 tot 1879 had hij een engagement bij Het Nederlandsch Tooneel te Amsterdam,
maar ontevreden over het daar gevoerde beheer scheidde hij zich in 1879 met van
Ollefen, Moor en Veltman af; zij vormden een nieuw gezelschap en het bespelen
van den Stads-schouwburg werd hun voor drie jaren gegund, maar vóór dat het
daartoe kwam, overleed Albregt.
Hij was een buitengewoon begaafd acteur in het komische genre, niet alleen als
‘bas comique’, maar vooral ook als ‘haut comique’. Zijn schitterendste creaties waren
Harpagon in ‘De vrek’, Vosmeer de Spie in ‘Gysbrecht van Aemstel’, Benoiton in
‘De familie Benoiton’ en de titelrol in ‘Janus Tulp’.
Zijn door H.A. Sangster geschilderd portret is in het rijksmuseum te Amsterdam.
Als de St-Heremite in ‘Jonge dames van St-Cyr’ heeft E.W. Taurel hem naar een
teekening van Ch. Rochussen gegraveerd.
Van de vijf kinderen, gesproten uit het huwelijk met Wilhelmina Engelman, heeft
alleen de jongste, J o h a n n a , gehuwd met den opera-zanger H e n r i D o n s , sinds
1894 korten tijd als ‘ingenue’ tooneelgespeeld.
Zie mijn Tooneelherinneringen 203 vlg.
Mendes da Costa

[Albregt-Engelman, Wilhelmina Johanna Reiniera]
ALBREGT-ENGELMAN (Wilhelmina Johanna Reiniera), tooneelspeelster, geb. 17
Jan. 1834 te Amsterdam en aldaar overleden 15 Febr. 1902. Zij was de dochter van
R e i n i e r E n g e l m a n , tooneelspeler en directeur van den amsterdamschen
Stads-schouwburg, en van Maria Francisca Bia, een beroemde actrice, die na den
dood van Engelman hertrouwde met J. Ed. de Vries.
Reeds op haar 5e jaar speelde zij kinderrolletjes, en op haar 10e begon zij geld
te verdienen. Niettemin zorgden haar ouders voor een goede opvoeding, en na den
dood van haar vader in 1845, zond haar moeder haar naar een kostschool te Helvoirt.
In 1848 kreeg zij een vast engagement aan den Stads-schouwburg onder de
directie van haar tweeden vader J. Ed. de Vries en M. Westerman, waar zij in 1850
Johannes Hermanus Albregt (zie hierboven) kennen leerde, met wien zij in Juni
1852 in het huwelijk trad. Over hun kinderen zie hierboven. Tot op den dood van
Albregt, 22 Juli 1879, zijn beide echtgenooten, die elkander hoogelijk waardeerden
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1859 aan den Stads-schouwburg, toen een korte poos in Frascati
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in de Nes, daarna te Rotterdam, alles, tot 1867, onder de directie van J. Ed. de
Vries. Toen werd Albregt zelf directeur van 1867 tot 1876 te Rotterdam en tevens
van 1874 tot 1876 te Amsterdam. Daarna waren beiden drie jaar lang bij Het
Nederlandsch Tooneel te Amsterdam geëngageerd. In het najaar van 1879 kwam
mevr. de wed. Albregt-Engelman bij de directie van Ollefen, Moor en Veltman, te
Amsterdam, in 1882 bij W. van Zuylen, te Rotterdam, in 1883 bij A. van Lier en in
1894 bij G. Prot, te Amsterdam.
Oorspronkelijk speelde zij in hoofdzaak soubrette-rollen, b.v. Dorine in ‘De
Huichelaar (Tartuffe)’, maar zij had geen mooi figuur en zóó is het gekomen, dat zij
spoedig begreep haar kracht te moeten zoeken in het komische genre, wat haar
dan ook bij uitstek is gelukt. Reeds vóór haar 40e jaar speelde zij op onverbeterlijke
en hoogst natuurlijke wijze de zoogenaamde ‘karikaturen’, maar tevens muntte zij
uit in karakter-rollen en als ‘oude dienstbode’. Zij was bij het publiek zeer geliefd,
en haar 50-jarig jubileum in het voorjaar van 1898 was een ware triomftocht door
het halve land.
Haar schitterendste rollen uit dat latere tijdperk waren: de Markiezin de Rio-Zarès
in ‘Dora’, Mevr. Cotterets in ‘Dames en Heeren van Pont-Arcy’, Betje in ‘Janus Tulp’,
Betje in ‘Uitgaan’, Brechtje in ‘De amsterdamsche jongen’, en Ouwe Sientje in een
stukje van dien naam, voor haar geschreven door J u s t u s v a n M a u r i k .
In een necrologie in de Amsterdamsche Courant van 21 Febr. 1902 staat haar
door van Geldorp op steen geteekend portret. Als Dorine in: ‘De Huichelaar’ heeft
C. Ed. Taurel haar naar een teekening van Ch. Rochussen gegraveerd.
Twee van haar zusters hebben zeer korten tijd tooneelgespeeld. De oudste,
M a r i a E n g e l m a n , had veel talent, maar heeft de planken vaarwel gezegd om
te trouwen met W.C. d e W i t . De jongste, A d r i a n a E n g e l m a n , had weinig
talent, en huwde met C a r l S ö h l k e , die als korist bij de Duitsche opera met Jean
Pfläging te Rotterdam was gekomen en later aan het Paleis voor Volksvlijt verbonden
werd, waar zijn stief-schoonvader J. Ed. de Vries directeur was. Na diens dood (25
Sept. 1875) volgde hij hem in de directie op, samen met den heer Willink; deze
laatste overleed echter spoedig en toen bleef Söhlke alleen directeur tot 1889.
Daarna vertrok hij naar Duitschland, waar hij overleden is. De zoon van hem en
Adriana Engelman, J a n S ö h l k e , heeft korten tijd (1879-1881) onbeteekenende
rolletjes gespeeld bij Het Nederlandsch Tooneel, en is reeds vóór 1900 overleden.
Over Mevr. Albregt-Engelman zie men voorts: J.H. R ö s s i n g in de
o

o

Amsterdammer, Weekblad voor Nederland 1898 n . 1073 en 1902 n . 1287;
G i o v a n n i (Mr. J. K a l f f J r . ) in Algemeen Handelsblad van 16 Febr. 1902, en
mijn Tooneel-herinneringen 210 vlg.
Mendes da Costa

[Aldewereld, Herman van]
ALDEWERELD (Herman v a n ), schilder te Amsterdam, die daar 1628/29 geboren
is, er 30 Aug. 1662, wonend in de Heerenstraat, met F i e t j e J a n s ondertrouwde
en er 17 Juli 1669 in de Nieuwe Kerk begraven werd. Hij schilderde in navolging
van de school van Caravaggio stukken als ‘een uitgelaten gezelschap’ (1651) in het
museum te Schwerin. Ook komen in particulier bezit door hem geschilderde portretten
voor.
Zie: Oud-Holland III, 58; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in
voce.
Moes
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[Aleid, van Gelre (1)]
ALEID v a n G e l r e (1), dochter van Otto I en Richardis, dochter van Otto hertog
van Beieren,
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werd in of kort na 1197 de eerste vrouw van Willem van Holland, toenmaals graaf
van Friesland en broeder van graaf Dirk VII, waarmede zij te Stavoren huwde. Het
romantisch verhaal over haar huwelijk bij den P r o c u r a t o r moge een kern van
waarheid hebben, zeker is het jaar 1206, waarop hij dit plaatst, onjuist; het Chronicon
Egmundanum noemt het jaar 1197 of 1198 en in een stuk van 1200 komt Willem
als schoonzoon van den graaf van Gelre voor. Het huwelijk had geen invloed op de
politiek: Willem's schoonvader hield zich in den Loonschen oorlog onzijdig; ook zijne
vrouw schijnt geen rol gespeeld te hebben. Zij overleed 12 Febr. 1218 en werd te
Rijnsburg in de abdijkerk, waar haar grafsteen nog te zien is, begraven. Willem
hertrouwde met M a r i a v a n B r a b a n t . Zijne kinderen, allen uit het huwelijk met
Aleid, waren: Floris IV, Otto, bisschop van Utrecht, Willem III, voogd over zijn neef
Willem II, R i c h a r d i s , die de abdij Koningsveld stichtte, en A d a , abdis van
Rijnsburg.
o

Zie: Oorkondenboek van H. en Z.; S l o e t , Oork. van Gelre n . 397; de Ann. Egm.
en het Chron. Egm., beiden op het jaar 1197, en W i l h e l m u s P r o c u r a t o r (uitg.
P i j n a c k e r H o r d i j k ) XIX-XX en 1-4.
Obreen

[Aleid, van Gelre (2)]
ALEID v a n G e l r e (2), dochter van graaf Otto II uit diens tweede huwelijk met
Philippe, dochter van Simon van Dammartin, heer van Ponthieu en Montreuil. Zij
werd in 1260 ten huwelijk beloofd aan Dirk, oudsten zoon van Dirk, zoon van Dirk
V, graaf van Kleef. Het huwelijk werd voltrokken, doch het juiste jaar is niet te
bepalen; Aleid's echtgenoot volgde in 1275, als Dirk VII, zijn vader Dirk VI op en
overleed op 28 Sept. 1305; Aleid was reeds veel vroeger gestorven en haar
o

echtgenoot hertrouwde met Margaretha van Kyburg. Aleid liet na: 1 . een zoon
O t t o , welke zijn vader als graaf opvolgde en in 1310 of 1311 zonder nazaten stierf;
hij werd opgevolgd door zijn halven broeder Dirk VIII, die gehuwd was met
o

Margaretha, dochter van Reinald I van Gelre; 2 . I r m g a r d verloofd aan Adolf van
der Mark.
V a n S p a e n (Inl. II, 227) noemt haar E r m g a r d ; deze vergissing, waarop
o

reeds S l o e t (noot op Oork. n . 835) gewezen heeft, is wel ontstaan uit de oudere
kleefsche kronieken, waarin de genealogie der 13e eeuwsche graven van Kleef
zeer verward is voorgesteld, zoo o.a. in de eind-14e eeuwsche Cronica comitum et
principum de Clivis, uitg. in S e i b e r t z , Quellen zur westfälischen Gesch. II, 113
en vlg. (Arnsb. 1859/61).
Zie: S l o e t , Oork. v. Gelre, nos. 835 en 1061; L a c o m b l e t , Urk. f.d. Gesch.
des Niederrheins (Düsseld. 1840-48) in de voorrede van deel II.
Obreen

[Aleid, van Holland (1)]
ALEID v a n H o l l a n d (1), dochter van graaf Dirk VII en Aleid van Kleef, en derhalve
zuster van Ada. Zij was ten huwelijk beloofd aan H e n d r i k , oudsten zoon van Otto
I van Gelre en Richardis van Beieren (1197), maar hij overleed op nog jeugdigen
leeftijd kort daarna en werd te Rijnsburg begraven. Aleid zelf overleed waarschijnlijk
ook zeer jong.
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Zie: Annales Egmundani en Chronicon Egmundanum, beiden op het jaar 1197.
- De poging van H u y d e c o p e r (uitg. van Stoke I, 473) om haar bestaan te
ontkennen is weerlegd door K l u i t (Hist. crit. I, 165, noot 98).
Obreen

[Aleid, van Holland (2)]
ALEID v a n H o l l a n d (2), dochter van Otto, den broeder van Floris IV, van
1235-1249 bisschop van Utrecht. Zij huwde met B o u d e w i j n v a n N o o r d w i j k ,
wien graaf Floris V in 1270 de koren- en smaltienden onder Zoetermeer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

72
verpandde ter verzekering van 200 pond holl. huwelijksgoed door den graaf aan
zijne nicht Aleid verzekerd. Boudewijn was in de omgeving van Noordwijk zeer
gegoed en kreeg in 1273 het ambacht de Boekhorst bij Noordwijk in leen; zijne
ouders en kinderen zijn onzeker.
o

Zie: Oorkondenb. van H. en Z. vooral II n . 194.
Obreen

[Aleid, van Holland (3)]
ALEID v a n H o l l a n d (3), dochter van graaf Floris IV en Machteld van Brabant,
huwde (1246) Jan van Avesnes, zoon van gravin Margaretha van Vlaanderen uit
haar eerste huwelijk met Bouchard van Avesnes. Nadat Aleid's echtgenoot op 24
December 1257 overleden was, woonde zij met hare vijf kinderen in Holland, in
welk gewest zij vele bezittingen had. Na den dood van haren broeder Floris, den
voogd van Floris V (26 Maart 1258), was zij het, die hem in de voogdij opvolgde en
de opvoeding van den 4-jarigen graaf ter hand nam. Gedurende haar voogdijschap
was het land in twee partijen gedeeld, waarvoor Aleid als slachtoffer moest vallen;
de hollandsche edelen riepen graaf Otto II van Gelre als voogd uit en Aleid, hoewel
ondersteund door den zeeuwschen adel, moest voor hem wijken (begin 1263). Zij
wijdde zich verder grootendeels aan de opvoeding van hare kinderen en haar neef
en aan eene nieuwe stichting, wier heil haar zeer aan het hart lag; Aleid bezat
namelijk een kasteel, het huis te Riviere geheeten, gelegen bij den toen onlangs
gelegden dam aan den mond van de Schie; zij had in het plaatsje, dat zich hier
gevormd had een kerk gesticht en vergrootte door aankoopen haar grondbezit in
die buurt: het was het begin van Schiedam. Haar neef Floris, die sedert 1266 zelf
de teugels van het bewind in handen had, steunde haar hierin door er markten in
te stellen (1270) en tolvrijheid te verleenen (1273), terwijl in 1275 Schiedam stedelijke
rechten kreeg. Eenige jaren later werd Aleid betrokken in de twisten tusschen Floris
V en haren zoon Floris van Henegouwen, welke laatste zich verschillende rechten
toegeëigend had; in 1281 werd de vrede echter weder hersteld. Zij overleed tusschen
1 Maart en 9 April 1284 en werd begraven bij haren man, op het koor der
Dominicaner-kerk te Valenciennes.
Hare zoons waren: Jan, die in 1299 als Jan II graaf van Holland en Zeeland werd,
F l o r i s v a n H e n e g o u w e n , B o u c h a r d , proost van St. Marie te Utrecht en
later bisschop van Metz, Guy, later elect van Utrecht, en W i l l e m , bisschop van
Kamerijk (1286-1296.)
Zie: O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 11 en vlg. en 26 en vlg.
Obreen

[Aleid, van Kleef]
ALEID v a n K l e e f , echtgenoote van graaf Dirk VII, reeds met dezen gehuwd als
hij aan de regeering komt (1190), overl. na 1237, begr. te Rijnsburg; waarschijnlijk
dochter van graaf Dirk IV van Kleef en van Aleid van Brabant. Zij was een zeer
heerschzuchtige vrouw, die gedurende het leven en na den dood van haren gemaal
grooten invloed had. In 1195, wanneer Dirk VII in Zeeland de Vlamingen bestrijdt,
leidt zij den krijg in Kennemerland tegen haren zwager Willem van Holland; van
Egmond uit als steunpunt verdedigt zij het land ‘miro ingenio singula amministrans’,
sluit een verbond met de Friezen van Niedorp en verslaat Willem bij Alkmaar, waarop
de vrede gesloten wordt.
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Als haar man te Dordrecht stervende is (Oct. 1203) en zijn broeder Willem wil
laten overkomen om over de voogdij zijner dochter Ada te spreken, weet zij dit te
verhinderen en zendt boden naar den graaf van Loon om dezen met haar dochter
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Ada te doen huwen en aldus te verhoeden, dat de regeering aan Dirk's broeder
Willem komt en haar invloed verminderd zou worden. Deze toeleg gelukt haar, en
nog voor de begrafenis van graaf Dirk wordt te Dordrecht dit huwelijk gesloten met
toestemming van vorsten en edelen, als: den bisschop van Utrecht, den graaf van
Gelre, Rutger van Meerhem, Hugo van Voorne, Dirk van Altena, Simon, Ysbrand
en Jan van Haarlem, Willem van Teylingen, Wouter en Folpert van Leda, Arnoud
en Hendrik van Rijswijk. Anderen, als Floris, de domproost, en Otto van Bentheim
Ada's ooms, Philips van Wassenaer, Albert Banjaert, de burggraaf van Leiden en
Jan van Rijswijk, blijven Willem, Dirk's broeder, trouw, terwijl o.a. Wouter van
Egmond, Willem van Teylingen en Simon van Haarlem eerst later Willem's partij
kiezen; door deze tweedracht ontstaat de zoogenaamde Loonsche oorlog, waaraan
Aleid krachtdadig deelneemt (zie art: Ada kol. 17); na de nederlaag van den graaf
van Loon treedt zij niet meer op den voorgrond, en zoekt hare bezigheid in vrome
werken. Zij was de moeder van twee dochters: Ada (kol. 17) en Aleid (1) (kol. 71).
Zie: Annales Egmundani en Chronicon Egmundanum.
Obreen

[Aleid]
ALEID, conversin in het klooster Bronope bij Kampen. Zij behoort tot die zusters,
welke de windesheimsche congregatie een gunstigen naam op het gebied der
kloosterhervorming hebben gegeven. Met twee nonnen, T e c l a en I d a , bracht zij
van 1462-65 op gelukkige wijze de reformatie tot stand van het klooster Mariënberg
bij Helmstadt.
Zie de berichten bij B u s c h , de Reformatione Monasteriorum (uitg. van G r u b e ,
Halle 1886) 619 vv.
Kühler

[Aleidis]
ALEIDIS wordt door sommigen opgegeven als abdis der vorstelijke Rijksabdij Thorn
bij Roermond en zou geleefd hebben omstreeks 1136.
Zie: J. H a b e t s , de Archieven van het Kapittel der Hoogadellijke Rijksabdij Thorn
I ('s Grav. 1889) LVIII en de bronnen daar aangehaald.
Flament

[Alenson, Hans]
ALENSON (Hans), geb. omstreeks 1550 waarschijnlijk in Vlaanderen, overl. na
1630, was oudste bij de waterlandsche doopsgezinden te Delft en vervolgens
gedurende 20 jaar te Haarlem. Hij behoorde onder de onderteekenaars van het
besluit van 12 leeraren (8 Sept. 1626) te Amsterdam, gesteld door Rippert Eenkes,
waarin het socinianisme werd verloochend. Twee jaar later, Sept. 1628, kwam hij
te Medemblik in moeilijkheid, toen een aldaar gehouden preek was aangehoord
door twee calvinistische predikanten. In 1630 gaf hij uit: Tegen-Bericht op de
voorreden vant groote Martelaer Boeck der Doopsghesinde (Hoorn 1626). In dit
werkje, thans herdrukt, komen een aantal historische bijzonderheden, ons van elders
onbekend, over martelaars en over Menno voor, zoodat het van groot belang voor
de geschiedenis der mennisten kan worden geacht.
Chr. de Passe heeft zijn portret in koper gesneden.
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Vgl. S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschied. der Mennoniten (Amst. 1745) III, 129
vv.; Doopsg. Bijdr. 1865, 19; Bibliotheca Reform. Neerl. ('s Grav. 1910) VII, 139
enz.
Vos

[Alensoon, Jan]
ALENSOON (Jan) geb. te Leiden en ged. 3 Aug. 1651, overl. aldaar en begr. 17
Juni 1680, zoon van den karmosijn-verver J a n A l e n s o o n , geb. Zwolle 14 Nov.
1602, overl. Leiden 4 Jan. 1691, en diens tweede vrouw (gehuwd 22 Nov. 1644)
C a t h a r i n a Y p e l a e r , geb. te Amsterdam, overl. Leiden 22 Sept. 1680, dochter
van A b r a h a m
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J a s p e r s z en S a r a O l t h u y s e n . Hij was in de zaken van zijn vader opgenomen,
toen in 1672 de Franschen op de Rijnstreek lostrokken. Bij een der toen onder
leiding van Carel Heidanus en Carel Crusius opgerichte burgerwachtkorpsen, werd
hij als vendrig ingedeeld en wel met een luitenant, 5 sergeants en 124 soldaten bij
het korps van kapitein Andries van Groenendijck. Zij hadden tot taak de Gouwsluis
buiten Alfen te bewaken. Het korps, uitgerukt op 11 Juli 1672, werd den 28en naar
Leiden teruggeroepen. Alle deelnemers, evenals die der andere burger- en
studenten-korpsen, ontvingen extra gage, de aanvoerders geschenken. Alensoon
weigerde zijn loon, zeggende, dat zulke burgerplicht in nood, niet behoefde te worden
gesalarieerd. Volgens de overlevering hebben Burgemeesters van Leiden hem toen
een gouden penning vereerd, aan de voorzijde versierd met een gezicht in
vogelvlucht op Gouwsluis, en daarboven een engeltje houdende de wapenen van
Leiden, den Prins, en Holland, terwijl onderaan de data 7/11 1672 7/28 voorkomen
en aan de keerzijde, binnen het randschrift: ‘Penning voor gagie van J. Alensoon
vendrigh onder Capit. Andries van Groenendijck, het vers:
‘Soo loont Gouwsluis met gout
Voor Burgertrouw en wagten
Tot welstant en behout
Gevaers gewaek veel nagten’.

Van de schenking is evenwel niets te vinden in de thesauriers- of
burgemeesterdagboeken van dien tijd. De vendrig heeft zich weer in de ververij
zijns vaders teruggetrokken, is 13 Nov. 1674 gehuwd te Leiden met S a r a v a n
d e V e l d e , dr. van D a n i e l S a m u e l s z . en B a r b a r a M o s t a a r d , geb.
Leiden 10 Sept. 1654, overl. en aldaar begr. 13 Maart 1682. Hunne kinderen stierven
nog vóór de moeder. Zijn broeder C a s p a r A l e n s o n is de stamvader geworden
van een vermogend 18e eeuwsch leidsch koopmansgeslacht. Diens zoon
A b r a h a m heeft er regeeringsambten bekleed.
Zie: A. S e v e r i n u s , Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering
en ontzet der stad Leiden (5e druk 1674) 149 en 150.
Bijleveld

[Alewyn, A.]
ALEWYN (A.) schilderde in 1701 een voorstelling van het admiraalzeilen op het IJ,
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Moes

[Alexander, Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas
Michiel]
ALEXANDER (W i l l e m A l e x a n d e r F r e d e r i k C o n s t a n t i j n N i c o l a a s
M i c h i e l ), p r i n s d e r N e d e r l a n d e n , geb. te Soestdijk 2 Aug. 1818, overl.
op Madeira 20 Febr. 1848, tweede zoon van Willem, prins van Oranje, later koning
Willem II, en Anna Paulowna, koningin der Nederlanden. Hij studeerde te Leiden,
daar ingeschreven 3 Dec. 1835, diende vervolgens bij de cavalerie, ten slotte als
generaalmajoor. Er is ernstig sprake geweest van een huwelijk tusschen hem en
prinses, later koningin, Victoria van Engeland. Hij bleef echter ongehuwd, leed sedert
omstreeks 1847 aan een teringachtige kwaal en zocht te vergeefs genezing op
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Madeira, vanwaar zijn lijk naar het vaderland werd overgevoerd en 21 April 1848
te Delft bijgezet.
Over zijn portretten en andere herinneringen hem betreffende, zie men den
o

Catalogus der Oranje Nassau-Tentoonstelling te Amsterdam 1898, n . 1249-1256.
Zie: H. Z e e m a n , Hulde aan de nagedachtenis van Alexander, prins der
Nederlanden (Amst. 1848).
Blok

[Alexander, Willem Alexander Karel Hendrik Frederik]
ALEXANDER (W i l l e m A l e x a n d e r K a r e l H e n d r i k F r e d e r i k ), p r i n s
d e r N e d e r l a n d e n , geb. te 's Gravenhage 25 Aug. 1851, overl. aldaar 21 Juni
1884, jongste zoon van
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Willem III, koning der Nederlanden, en Sophia Frederika Mathilda, koningin der
Nederlanden. Hij studeerde te Leiden, daar ingeschreven 1 Oct. 1870, en volgde
bij den dood zijns broeders Willem (11 Juni 1879) dezen, dien hij zeer liefhad en
tegen aanvallen in de pers verdedigde, als Prins van Oranje op, in 1881 zijn
gestorven oudoom, prins Frederik, als grootmeester-nationaal der Orde van
Vrijmetselaren. Hij bleef ongehuwd; reeds vroeg ziekelijk, werd hij door de
sterfgevallen in zijn Huis zeer getroffen en verviel in toenemende kwijning, waaraan
hij overleed.
Over zijne portretten en andere herinneringen hem betreffende, zie men den
o

Catalogus der Oranje Nassau-Tent. te Amsterdam 1898, n . 1287-1293.
Van hem: Brief van 17 Sept. 1879 in het Vaderland van 23 Sept. 1879;
A l e x a n d e r , Nadere toelichting (Leiden 1879); A l e x a n d e r , Een vermoedelijk
slotwoord (Leiden 1879); daarover nog behalve in de dagbladpers: E e n
O r a n j e k l a n t , De brief van prins Alexander (Rott. 1879),
Blok

[Alexander, Frederik Sigmund]
ALEXANDER (Frederik Sigmund), geneeskundige, geb. te Nijmegen, 15 Febr.1787,
overl. te Amsterdam 4 Apr. 1844, zoon van S i g i s m u n d , chirurgijn-majoor aan
het militaire hospitaal, ingericht op het huis Honselaarsdijk. In 1809 tot doctor in de
geneeskunde gepromoveerd te Leiden, verbond hij zich aan het leger, waar zijn
groote bekwaamheid al spoedig de aandacht trok, zoodat hij eerlang, met den rang
van chirurgijn-majoor aan de artillerie- en genieschool te Delft werd aangesteld. De
utrechtsche universiteit benoemde hem in 1824 tot doctor chirurgiae honoris causa.
Vier jaren later werd hij terzelfder stede aan het hoofd geplaatst van het Groot
Rijks-hospitaal en benoemd tot honorair hoogleeraar aan de utrechtsche universiteit.
Daarop volgde de aanstelling tot eersten officier van gezondheid 1e klasse. In 1843
nam hij zijn ontslag uit bovengenoemde betrekkingen, waarna hij benoemd werd
tot hoogleeraar aan de klinische geneeskundige school te Amsterdam, alsmede
hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre. Reeds in 1844 viel hij als slachtoffer eener
boosaardige typhus. Hij was gehuwd met M.P. D o m p e l i n g , die 29 Mei 1873,
oud 82 jaar, te Oosterbeek overleed.
Zie: H. B o u m a n , Oratio, et instituta ... comparans et memoriam celebrans ...
dicta 3 Apr. 1845 (Trai a.R. 1845) 35; een bibliografie aldaar 75.
van Schevichaven

[Alkens, Johan Martin]
ALKENS (J o h a n M a r t i n ), geboren in 1748, overleden te Amsterdam 30 Nov.
1828, schilderde het portret van den in 1787 overleden dichter Johan Christiaan
Mohr, dat door Th. Koning in plaat gebracht is.
Moes

[Allamand, Jean Nicolas Sébastien]
ALLAMAND (Jean Nicolas Sébastien), geb. te Lausanne 18 Sept. 1713, gest. te
Leiden 2 Mrt. 1787, studeerde in zijn vaderstad in de theologie en werd er toegelaten
tot den predikdienst. Niet lang na den dood van Boerhaave naar Holland gekomen,
werd hij daar huisonderwijzer bij verschillende families en 2 Sept. 1740 te Leiden
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ingeschreven als stud. jur. Hier vertrouwde 's Gravenzande hem de opvoeding zijner
beide zonen toe; in de omgeving van Newton's vereerder ontwikkelde zich A.'s
aanleg voor de beoefening der natuurkunde, waartoe hij ook zelf een aantal
hulpmiddelen verzamelde; hun wederkeerige achting kan blijken uit het feit, dat na
's Gravenzande's overlijden op 28 Febr. 1741, A. uitvoerder was van zijn laatsten
wil en sinds 1742 verschillende geschriften van zijn leermeester voor den herdruk
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bewerkte. In 1745 kwam A. met Nic. Heineken in aanmerking voor prof. phil. te
Deventer, terwijl wellicht door de beschrijving zijner met Musschenbroek te Leiden
in 1746 gedane electrische proeven, o.a. met de pas uitgevondene ‘leidsche flesch’,
waarover A. ook met Nollet te Parijs correspondeerde, de aandacht van zijn
landgenoot Koenig te Franeker op hem werd gevestigd om du Bois op te volgen.
Aanbevolen o.a. met de Joncourt, met wien A. weldra eene vertaling van het boek
Job publiceerde, werd hij daar 3 Mrt. 1747 aangesteld tot prof. phil. en er 3 Apr.
1748 honoris causa tot phil. dr. bevorderd. Nog vóór het houden zijner inaugureele
rede werd A. echter 1 Febr. 1749 benoemd tot de voordeeliger betrekking van prof.
math. et phil. te Leiden, waar hij 30 Mei d.a.v. zijn intrede hield met een rede de
Vero philosopho (Lugd. Bat. 1749), grootendeels tot lof van zijn leermeester 's
Gravenzande. Daar het onderwijs in de mathesis, astronomie en physica uitstekend
werd gegeven door Joh. Lulofs en Musschenbroek, bepaalde hij zich reeds terstond
tot het onderwijzen der natuurlijke historie, de eerste hier te lande, die daarin
afzonderlijke lessen gaf; in het bijzonder doceerde hij de zoölogie. Aanvankelijk ten
gevolge van een geschenk aan de hoogeschool van mineraliën en andere
voorwerpen, waarvan in 1751 aan A. de rangschikking en beschrijving werd
opgedragen, werd hij door dit kabinet, dat meer en meer uitbreiding verkreeg en
hulpmiddelen bood bij zijn onderwijs, de grondlegger van het leidsche museum.
Ook na 1753, toen le Francq van Berkhey met de materiëele zorg werd belast, bleef
aan A. het wetenschappelijk toezicht toevertrouwd. Een tijdgenoot noemde hem
‘einen der gegenwärtig berühmtesten Philosophen’. Vóór en in 1756 gaf A. ook
lessen in de philosophia theoretica en bewerkte tot handleiding een van 's
Gravenzande's geschriften. Zijne verzameling natuurkundige instrumenten, afkomstig
van 's Gravenzande, schatte hij op 11 of 12000 guldens en was grooter dan die van
Musschenbroek; vóór diens dood op 19 Sept. 1761 gaf hij dan ook wel colleges in
de physica experimentalis, hoewel hij eerst na dat tijdstip als hoogleeraar daarin
werd aangesteld. Ten behoeve van die in de zoölogie bewerkte hij op doelmatige
wijze de rangschikking van Brisson, een bewerking door dezen zelf zeer
gewaardeerd. Rector is A. geweest in 1760, toen hij 8 Febr. sprak de Philosophia
recentiore; bij het tweede eeuwfeest der academie in 1775 hield hij een, ook
gedrukte, toespraak bij de ‘promotie met de kap’ van Ant. van der Heim tot dr. phil.
Bij het klimmen der jaren werd hem in 1773 le Francq van Berkhey als lector
toegevoegd; ook toen bracht hij nog hulde aan de nagedachtenis van 's Gravenzande
door de uitgave van diens verspreide of onuitgegeven geschriften, voorzien van
een levensbeschrijving. Met behulp der collectie van den stadhouder, onder bestuur
van Vosmaer, verrijkte hij een nieuwe uitgave van d e B u f f o n 's Histoire naturelle
met aanteekeningen en bijvoegsels. Intusschen had hij in 1784 zijn emeritaat
verworven. Sinds de oprichting in 1754 was hij lid geweest van de Holl. Maatschappij
van Wetenschappen te Haarlem; in 1755 was hij dat ook van de Royal Society te
Londen. Zijne afbeelding bevindt zich geschilderd door J. Palthe (1751) in de
Senaatskamer te Leiden; in plaat gebracht is zijn portret door J.G. Prestel.
Overeenkomstig zijn uitersten wil werden zijne natuurkundige instrumenten en
voorwerpen door zijne weduwe, M a g d a l e n a C r o m m e l i n , aan de universiteit
overgedragen. Indien F r e d e r i k A., geb. te Lau-
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sanne ± 1735, 23 Oct. 1749 als stud. en nogmaals 15 Nov. 1793 als med. dr. te
Leiden ingeschreven, een zoon van hem is, is dat vermoedelijk uit een eerste
huwelijk.
Ongedrukte briefwisseling van A. berust op de leidsche un. bibl. o.a. met J.S.
Bernard te Amsterdam en Prosper Marchand, na wiens overlijden in 1756 A. de
uitgave van de Dictionnaire historique (la Haye 1758-59) voortzette. Als brief zijn
gedrukt de oorspronkelijke geschriften over de uitvinding der leidsche flesch in de
Histoire de l'académie des sciences pour l'année 1746 (Par. 1747); een Mém.
contenant diverses expériences d'électricité in de Blbl. Brittannique XXIV (la Haye
1747) 406-437 (vertaald Leiden 1748); over de aardbeving van 1755 in de
Nederlanden in de Transactions of the Royal Society XLIX: 1 (1756) 379 en XLIX:
2 (1757) 512, 545. Met Musschenbroek en A. Eden gaf hij een afkeurend advies in
de Gedrukte stukken over de watermachine van L. de Genneté (Leiden 1754),
schreef voorts een Diss. sur les bouteilles de Bologne (Medical Transactions ns.
477, art. 3) en verschillende opstellen in de Verhandelingen der Holl. Maatsch. van
Wetenschappen I (1754) 489 vv., II (1755) 93 vv., 372 vv., 380 vv. Daarbij sluiten
zich aan zijn uitgave van A.D. B r i s s o n , Regnum animale (L.B. 1762) en diens
Ornithologia (L.B. 1763, 2 vols); de 3e uitgaven van 's G r a v e n z a n d e 's Phil.
Newtonianae institutiones (L.B. 1744, herdr. ib. 1766), en Introductio ad phil.
metaphysicam et logicam continens (L.B. 1756), diens Oeuvres philosophiques et
mathématiques (Amst. 1774, 2 vols), benevens wat van hem voorkomt in dl. IV en
V van het supplement tot B u f f o n 's Hist. naturelle (Amst. 1778 en 1785). Hij
vertaalde gedeeltelijk Le livre de Job traduit du latin de M. S c h u l t e n s (Leid. 1748),
voorts B o e r h a a v e 's Eléments de chimie (Amst. 1752, 2 vols.), O l i v e r , Diss.
sur les comètes (1777) en eenige kleinere geschriften op natuur-historisch gebied.
De catalogus van de verkooping zijner boeken (Leiden 1791) is in de bibliotheek
der Vereeniging v.d. boekhandel te Amsterdam.
Zie: Algem. Konst- en Letterbode I (1788) 13; de monografie van S u r i n g a r in
het Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde II; 3 (Amst. 1867) 65-84, aangevuld door
B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II (Leeuw. 1881) 504-7 met de daar aangegeven
bronnen en Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXI (1910) 464-5, 479, 486, 489.
de Waard

[Allamont, Eugenius Albertus d']
ALLAMONT (Eugenius Albertus d'), vijfde bisschop van Roermond, geb. 1609 te
Brussel uit het huwelijk van Jean d'Allamont, gouverneur van Montmédy, en Agnes
van Merode, dochter van Jan, graaf van Merode-Waroux, overl. te Madrid 28 Aug.
1673. Deze prelaat voerde nog de volgende titels: graaf van Brandeville, baron van
Buzij, heer van Allamont, Malandry, Ansart en Blagny. Hij ontving het h. doopsel uit
handen van den kardinaal Alphonsus de Cueva, terwijl de aartshertogen Albert en
Isabella zijne doopborgen waren. Zijne studiën maakte hij achtereenvolgens te
Luxemburg, Trier, Mainz en Leuven, waarna hij dienst nam in de legers van
aartshertog Leopold van Oostenrijk, den slag van Sens tegen de Franschen in 1648
bijwoonde en gevangen-genomen werd. Na zijne vrijheid herkregen te hebben trad
hij in kerkelijke bediening en werd 28 Jan. 1653 coadjutor van zijn oom Arnold van
Merode-Waroux, kanunnik der kathedraal van Luik en werd als zoodanig in 1654
priester gewijd. Toen hij zich in 1657 te Montmédy bevond, ter bijwoning van de
bruiloft van zijn broeder Jean d'Alla-
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mont, luitenant der duitsche garden en gouverneur aldaar, werd de stad door de
Franschen ingesloten, bij welk beleg zijn broeder sneuvelde, in zijn laatste
oogenblikken door Eugenius bijgestaan, die zich zeer verdienstelijk maakte met het
verplegen van zieken en gewonden en den soldaten moed insprak. Het was
waarschijnlijk uit erkentelijkheid, dat de spaansche regeering hem in 1659 den
bisschopszetel van Roermond aanbood, waarvan hij 11 Juni van dat jaar door
tusschenkomst van den vicariscapitularis van Oeveren bezit nam, terwijl hij 28 aan
het hoofd van talrijke edellieden zijn intrede te Roermond deed. 24 Aug. daarna
werd hem in de kathedraal te Mechelen door zijn ambtsvoorganger te Roermond,
den Maastrichtenaar Andreas Creusen, toen aartsbisschop aldaar, de
bisschopswijding toegediend, Met toestemming van paus Alexander VII bracht hij
11 April 1661 zijn zetel en kapittel van de kerk van den H. Geest naar de parochiekerk
van St. Christoffel over. Nadat 's Hertogenbosch 29 September 1629 in handen der
Staatschen was gevallen en deze zich ook van de geheele Meierij hadden meester
gemaakt, zoodat dientengevolge, wijl er geen bisschop meer mocht verblijf houden,
het regelmatig bestuur van het bisdom onmogelijk was, benoemde paus Alexander
VII hem in 1664 tot vicaris-generaal van dat bisdom, wijl hij bij de regeering der
Vereenigde Provinciën in groot aanzien stond. Dit bleek wel hieruit, dat de
Staten-Generaal hem eene sauvegarde verleenden om de steden Grave, Nijmegen,
die tot zijn bisdom Roermond behoorden, en het platteland persoonlijk te bezoeken
en hem toestonden om te 's Hertogenbosch zijne bisschoppelijke bediening uit te
oefenen. Toen hij eens te 's Gravenhage vertoefde, kwam de prinses wed. van
Oranje, Amalia van Solms, met den lateren stadhouder Willem III, haar kleinzoon,
hem verwelkomen.
Bij den hevigen brand te Roermond 31 Mei 1665, waardoor 1100 huizen, het
bisschoppelijk paleis, het Souverein Hof van Spaansch Gelderland en de meeste
kloosters in de asch werden gelegd, redde hij met levensgevaar de pauselijke bullen
van de oprichting des bisdoms, terwijl de overige archieven een prooi der vlammen
werden. Tot groot leedwezen zijner kudde werd hij bij brieven van 1 Febr. 1666 door
den koning van Spanje, Karel II, of liever namens dezen die nog slechts 5 jaren oud
was, door de Koningin-Moeder tot bisschop van Gent benoemd, alwaar hij 28 October
van dat jaar werd ingehuldigd. In 1673 ondernam hij eene reis naar Spanje, na
tevoren aan den deken en kapittel van het bisdom Roermond een getuigschrift
aangaande zijn bestuur van het bisdom te hebben gevraagd. Hij keerde van deze
reis niet terug, maar stierf te Madrid. Hij werd begraven in de kapel van het gasthuis
van St. Andreas ‘de la nacion flamenga’ in de Calle san Marco, door Charles d'Anvers
gebouwd. Toen dit gesticht in 1866, wegens de verbreeding der straat, werd
afgebroken, werd zijn graf weggeruimd. Ook in de St. Bavokerk te Gent is een door
Jean Delcour gebeeldhouwd grafmonument met zijn beeltenis.
Vóór zijn vertrek naar Madrid had de bisschop een uitvoerig verslag in het
spaansch voor den Koning en de Koningin-Moeder over den toestand van den
katholieken godsdienst in de Nederlanden te boek gesteld, waarvan het handschrift
(minuut) deel uitmaakt van het bisschoppelijk archief te Roermond. Het is getiteld:
Puntos importantisimos por la religion y estado eclesiastico que han movido Eugenio
Alberto d'Allamont

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

79

obispo de Gante. Zijn portret in olieverf wordt te Roermond in 't bisschoppelijk paleis
bewaard. Wellicht is dit het door Berth. Flemalle geschilderde origineel, dat door
Mich. Natalis in koper gesneden is.
Zijn zinspreuk was: ‘patiens esto’.
Zie: J. H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van
de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. II. Het oude bisdom
Roermond 1559 tot 1801. (Roerm. 1890) 494-501 en de bronnen daar aangehaald.
Flament

[Allard, Abraham]
ALLARD (Abraham), waarschijnlijk een broeder van Carel en een zoon van H u g o
A l l a r d , was een plaatsnijder, die vooral bekend is door zijn aandeel in het groote
topographische prentwerk: Naaukeurige afbeeldingen der voornaamste sterke
steden en vestingen in Spanjen, Vrankrijk, Italien, Savoyen, Duytsland en de
Nederlanden. In koper gesneden van C a r e l en A b r a h a m A l l a r d uitgegeven
door P i e t e r v a n d e r A a te Leiden, en die in den spaanschen successie-oorlog
tal van spot- en zinneprenten heeft gesneden; de laatst gedateerde is een zinneprent
op den 26 Juli 1714 met Spanje gesloten vrede, waarop zijn woning in de Beursstraat
bij den Dam is aangegeven.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 65; F. M u l l e r , De Nederlandsche
geschiedenis in platen, register; M e y e r , Künstlerlexikon I, 330.
Moes

[Allard, Carel]
ALLARD (Carel), plaatsnijder en uitgever, gedoopt te Amsterdam 19 Jan. 1648,
zoon van den uitgever H u g o A l l a r d en M a r i a d e G o y e r , ondertrouwde 14
Juli 1673 met L u c i a v a n D o o r e s l a e r en 9 Juli 1683 met C o r n e l i a v a n
B u r e n . Terwijl op vele door hem uitgegeven prenten geen graveursnaam voorkomt,
is hij op de Quaakers Vergadering naar Egbert van Heemskerk bepaald als de
vervaardiger genoemd. In 1683 verzocht hij om een privilege op door hem uitgegeven
prenten. Nog in 1706 komt hij als uitgever voor.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 65, 66; Oud-Holland III, 58; O b r e e n 's
Archief VII, 149, 150; M e y e r , Künstlerlexikon I, 330.
Moes

[Allard, Hugo]
ALLARD (Hugo), wellicht ook een broeder van Abraham en Carel A., heeft een
door Carel A. uitgegeven ets gemaakt, voorstellende de vlucht van koning Jacobus
na den slag aan de Boyne, 1690.
Zie: M e y e r , Künstlerlexikon I, 331.
Moes

[Allastius, Johannes]
ALLASTIUS (Johannes), ook A l a r s t i u s en A l l a r s t i u s genoemd, overl. 1653,
was sedert 1613 predikant te Lopik, sedert 1619 te Montfoort. In 1618, 12-23 Oct.,
woonde hij de Synode der contra-remonstranten in het Kapittelhuis ten Dom te
Utrecht bij, terwijl in diezelfde dagen de remonstranten in het St. Catharina-convent
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aldaar vergaderden. Met Godefridus Udemans, predikant te Zierikzee, die, bij gebrek
aan contra-remonstrantsche predikanten van de stad Utrecht, ‘op het versoeck des
kerckenraets, met authorisatie van de Staeten en de vroetschap van Utrecht’ de
gemeente der Consistorialen vertegenwoordigde, werd hij door de Synode
afgevaardigd naar de Staten om o.a. op de hoogte te komen van de besluiten der
remonstrantsche vergadering, ten einde zich daarnaar te kunnen regelen. Ook werd
hij gekozen om bij ziekte of verhindering der afgevaardigden naar de Nationale
Synode te Dordrecht in hunne plaats op te treden, hetgeen evenwel niet noodig is
geweest. Ook de Synode te Utrecht, gehouden van 10 Aug. tot 1 Sept. 1619 is door
hem bijgewoond, zonder dat ons iets blijkt over het
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aandeel, dat hij in de werkzaamheden nam. Hij werd te Montfoort emeritus in 1652
en stierf in 1653
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI, 345, 356, 358, 407; Kerkelijk Handboek
1910, Bijl., 159 v.
Knipscheer

[Almeloveen, Jan van]
ALMELOVEEN (Jan v a n ), zoon van den gelijknamigen predikant te Mijdrecht en
M a r i a J a n s s o n i a , een dochter van den bekenden arnhemschen uitgever Jan
Jansz., is omstreeks 1652 geboren. Hij heeft drie reeksen van landschapjes geëtst,
waarvan een twaalftal dorpsgezichten naar Herman Saftleven bevatten; een dezer
prenten is 1683 gedateerd. In zwartekunst heeft hij, na diens in 1678 voorgevallen
overlijden, zijns vaders portret uit zijn geheugen gesneden. Utrecht was vermoedelijk
zijn woonplaats.
Zie: B a r t s c h , Peintre-graveur I, 287-304; W e i g e l , Suppl. 37-39; M e y e r ,
Künstlerlexikon l, 516, 517.
Moes

[Alofs, Joannes]
ALOFS (Joannes), dominicaan, volgens den kloosternaam: C e s l a u s ; geb. te
Hoensbroeck, overl. 4 Febr. 1780; hij ontving het ordekleed te Sittard 30 Aug. 1729.
Naar het studiehuis te Antwerpen gezonden, werd hij 10 Aug. 1735, met dispensatie
in den leeftijd, priester gewijd. Vervolgens onderwees hij twee jaren te Leuven en
één jaar te Sittard de wijsbegeerte, werd toen aan het roermondsch seminarie
professor in de H. Schrift, zes jaren later in de godgeleerdheid, onderregent en
examinator synodalis. Tijdens zijn regentschap schonk hem de generaal der Orde
den graad van magister theologiae. Hij bestuurde het seminarie tot Aug. 1764, en
trok toen naar Leuven om de studiën te leiden. Hij was prior te Sittard van 23 Juni
1768 tot 5 Mei 1770 toen hij tot provinciaal der nederduitsche provincie werd
gekozen. In Mrt. 1775 wederom met het prioraat van Sittard belast, stierf hij op
68-jarigen leeftijd.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d in de Maasgouw 1888 ns. 26.
G.A. Meijer

[Aloud, Oloud van Ierseke]
ALOUD (O l o u d ) v a n I e r s e k e , gest. 1299; zeeuwsch edelman, behoorende
tot de partij van Wolfert van Borsselen; hij was sedert 1298 baljuw van Zuid-Holland.
Bij de oneenigheden in 1299 over het bezitten van stille waarheid door den baljuw
en het daarop gevolgde beleg van Dordrecht, werd Aloud, die het slot Crayensteyn
te Over-Sliedrecht bezet had, door de dordtsche poorters gevangen genomen, en
met zijne twee broeders, waarvan er een geestelijke was, zijn schildknaap en zijn
scherprechter bij aankomst in de stad doodgeslagen. Hoewel graaf Jan II aan de
Dordtenaars dezen doodslag reeds 12 Sept. 1300 vergaf, kwam de verzoening met
de magen eerst in 1307 tot stand. Uit de stukken te dier zake nog overgebleven,
blijkt, dat Aloud twee zoons naliet, J a n en V r i e s e , dat de verslagen knaap en de
scherprechter M e e u s B o d en D r o e g h e D o e d e k i n e heetten, dat als
zoengeld wegens den moord op Aloud en zijn broeders door de stad moest betaald
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worden 1080 £ zwarte tournoysen, voor Meeus 90 £ en voor Droeghe 25 £ benevens
100 £ als voorzoen.
Zie: M e l i s S t o k e , Rymkroniek, uitg. B r i l l VI vs. 949; F r u i n , Verspr. Geschr.
VI, 306; VIII, 168, 176; Regestenlijst van het Gem. arch. te Dordrecht.
van Dalen

[Alpertus]
ALPERTUS, naar het klooster, van St. Symphorianus te Metz, waarin hij geleefd
moet hebben, M e t t e n s i s genoemd, leefde in het eerste gedeelte der 11e eeuw.
Vermoedelijk is hij afkomstig uit het bisdom Utrecht, vertoefde hij een korten tijd in
het klooster te Metz en keerde hij naar het Utrechtsche terug, waar hij eenigen tijd
woonde in het klooster van Ansfried bij Amersfoort, dat,
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later naar Utrecht verplaatst, den naam S. Paulusabdij behield. Alpertus wordt dan
ook wel m o n a c h u s U l t r a j e c t i n u s S. P a u l i gegenoemd. Een broeder van
Alpertus was I m m o , diaconus in Worms, die later in dienst van keizer Koenraad
II trad en ± 1036 bisschop van Arezzo geworden schijnt te zijn. Een tweede broeder
van Alpertus schijnt in of bij Tiel gewoond te hebben.
o

Alpertus is bekend als schrijver van twee verhandelingen: 1 . De episcopis
Mettensibus libellus ad Constantinum abbatem 978-984, cum contin. - 1017; deze
verhandeling is alleen in fragment over; het is twijfelachtig, of Alpertus haar wel
o

geheel geschreven heeft; 2 . De diversitate temporum ad Burchardum Wormat.
episc. libri II, 1002-1018. Dit laatste werkje is door Alpertus geschreven tusschen 5
Juni 1021 en 13 Juli 1024 en van beteekenis voor de geschiedenis van de streken
om Nijmegen, Kleef, Tiel en Utrecht; voor de geschiedenis van Holland is het een
belangrijke bijdrage tot de kennis der gebeurtenissen van het jaar 1018.
Beide bovengenoemde werkjes zijn uitgegeven: in Mon. Germ. Hist., SS. IV,
697-700, 700-723; in het oorspr. en in duitsche vertaling door A. D e d e r i c h
(Munster 1859); fototypisch naar het bestaande hs. door C. P i j n a c k e r H o r d i j k
in Codices Graeci et Latini, Supplementum V (Leiden 1908).
Over Alpertus en zijn geschriften vgl. C. P i j n a c k e r H o r d i j k in de inleiding
op bovengenoemde uitgave.
Poelman

[Alphen, Antonius van]
ALPHEN (Antonius v a n ), geb. te Boxtel 16 Mei 1748, overl. te Schijndel 1 Mei
1831. Hij genoot zijne eerste opleiding aan het Hollandsch Collegie te Leuven en
nam bij de vergelijkende examina (18 Aug. 1767) de achtste plaats in onder 140
mededingers in de wijsbegeerte. Van voormeld Collegie ging van Alphen naar de
‘Scola Major theologiae’ te Leuven en vandaar op de hoogeschool over. Hier verkreeg
hij het licentiaat in de godgeleerdheid, 17 Aug. 1774, zooals blijkt uit het diploma
der promotie, dat in het Bisschopp. Archief te 's Hertogenbosch berust.
Onmiddellijk na zijne promotie trad van Alphen als leeraar op in het Collegie van
Driutius te Leuven. Andreas Aerts, die van 1763-90 het vicariaat van den Bosch
bestuurde, riep echter van Alphen uit Leuven terug en stelde hem tot kapelaan te
Boxtel aan (1777). Vijf jaren later (27 Sept. 1782) werd hij door zijn vicarius A. Aerts
tot coadjutor van het vicariaat voorgedragen en door paus Pius VI als zoodanig
benoemd. Het recht van opvolging was hem tegelijkertijd verleend. Den 9 April 1782
verkreeg hij de kapellanie en in 1787 de pastorie van Schijndel, welker bediening
hij van 1787 tot 1831 waarnam.
Vicarius van Alphen woonde te Schijndel in een zeer eenvoudig huis, dat aan de
r.k. Schuurkerk aan den Heikant verbonden was. Wel hadden de katholieken in
1811 de oude parochiekerk van den H. Servatius teruggekregen, maar de
hervormden bleven toch de oude r.k. pastorie bij de voormelde kerk bewonen. 13
Aug. 1790, toen vicarius Aerts in de oude pastorie te Schijndel overleed, ging het
bestuur van het vicariaat geheel op van Alphen over. Hij nam tot wapenspreuk: ‘per
cruces trophaea’.
A. van Alphen was een waardig en voorzichtig man. Zijne wijze voorzichtigheid
kwam vooral uit ten jare 1798, toen vele oude roomsche kerken aan de katholieken
in Brabant werden teruggeschonken. Ook wist hij in goede verstandhouding te
blijven met de wisselende regeeringen tijdens zijn kerkbestuur. Met beleid regelde
hij de
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competenties en toelagen aan de geestelijkheid en richtte in 1798 te 's
Hertogenbosch een seminarie ter opleiding van geestelijken op. Sedert de opheffing
der universiteit van Leuven door de Franschen, was een seminarie voor 't vicariaat
eene levenskwestie geworden.
Tijdens het bestuur van van Alphen was de toestand der r.k. Kerk in Noord-Brabant
zeer bedroevend. Vooreerst had koning Lodewijk Napoleon 16 Mrt. 1810, daartoe
door zijn keizerlijken broeder gedwongen, de Meijerij van 's Hertogenbosch aan
Napoleon afgestaan en vervolgens maakten de fransche ambtenaren het den
katholieken zeer lastig.
Met hinderlijke nauwgezetheid volgden die ambtenaren alle voorschriften des
keizers op, die toen op zeer gespannen voet met de r.k. Kerk en den paus stond.
Van Alphen stoorde zich echter in 't geheel niet aan de dwingelandij en vervulde
gewetensvol de moeilijke taak van geestelijk bestuurder van de kerk in de Meijerij
van den Bosch e.a. 14 April 1810 liet Napoleon hem gevangen nemen, omdat hij
geweigerd had, kerkelijke gebeden uit te schrijven voor zijne onderhoorigen, om
Gods' zegen over het door Napoleon voorgenomen tweede huwelijk (dat voor de
kerk onwettig en ongeldig was) af te bidden.
Nu van Alphen gevangen genomen was, had de keizer de handen vrij, verhief op
eigen gezag het vicariaat tot een bisdom en benoemde M.F. van de Camp tot
‘bisschop van den Bosch’. Daar echter de paus beslist weigerde aan van de Camp
de canonieke institutie te verleenen, koelde Napoleon zijne woede aan van Alphen.
Nadat deze van April tot December 1810 te Vincennes gevangen gehouden was,
vervoerde een fransch escorte hem 21 Dec. van laatstgemeld jaar naar Mechelen.
Nadat hij vandaar naar Antwerpen was overgebracht, beproefde de keizer hem te
bewegen, zijne geestelijke macht aan M.F. van de Camp over te dragen. Daar echter
van Alphen met beslistheid deze inmenging in de zaak des pausen afsloeg, werd
hij in 't laatst van 1810 wederom te Vincennes opgesloten, waar hij tot 20 Dec. 1813
bleef.
Intusschen spoedde het rijk van Napoleon ten einde. Zoodra hij viel, stortte ook
de zetel van den door hem ingedrongen bisschop ineen en verliet deze, nog vóórdat
de legers der verbonden mogendheden den Bosch genaderd waren, den
geusurpeerden zetel (15 Dec. 1813). Met onbeschrijfelijken jubel werd de vrijgelaten
van Alphen te Schijndel weder ingehaald (24 April 1814). De paus keurde het gedrag
van van Alphen in alle opzichten goed en liet hem door zijn secretaris Pacca een
geschreven bewijs van zijn hoogste tevredenheid ter hand stellen. Na deze troebele
dagen begon van Alphen wederom met alle zorg zich aan het heil der toekomstige
geestelijkheid te wijden. In 1815 kocht hij het landgoed ‘Veebeek’, onder Berlicum,
om daar een seminarium te stichten. In 1817 verplaatste hij deze inrichting naar S.
Michiels-Gestel, waar hij het landgoed ‘Beekvliet’ had aangekocht. Wel mocht de
waardige vicarius zijn seminarie hier spoedig tot bloei zien komen, maar toch moest
hij weder - gelijk te Vincennes - het ingrijpen der wereldlijke macht in de kerkelijke
administratie van het seminarie betreuren. Willem I, koning der Nederlanden, sloot
14 Juni 1825 het seminarie, welks deuren zelfs in September 1825 verzegeld werden.
Deze toestand van het reeds in 1821 en 1823 vergroote seminarie bleef tot 2
November 1829 duren. Het concordaat, dat de paus met Willem I in 1827 gesloten
had, veranderde niets.
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Door de algemeene ontevredenheid der katholieken in België gedwongen, moest
Willem I eindelijk zwichten voor hunne klachten en liet de seminaries wederom
ontsluiten. Van Alphen verheugde zich slechts matig in deze wending van zaken,
daar de uitvoering van het concordaat, dat Willem I met 't oog op de katholieken
der Zuidelijke Nederlanden had moeten aangaan, voor Noord-Brabant slechts
gedeeltelijk plaats had. De vastberaden en energieke vicarius, 83 jaar oud geworden,
stierf den 1. Mei 1831 te Schijndel, na meer dan 40 jaren het vicariaat van 's
Hertogenbosch bestuurd te hebben. 5 Mei d.a.v. had de begrafenis plaats, bij welke
gelegenheid de latere bisschop van Haarlem, G.P. Wilmer, de lijkrede hield.
Vgl.: A. v a n G i l s , Katholyk Meyerysch Memorieboek ('s Bosch 1819) 124-129;
J.A. C o p p e n s , Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch I, 201,
202, 299-304; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch II, 74-78, 158-161, 201, 202; Jaarboekje voor R.K.E. III, 283.
Smits

[Alphen, Cornelis van]
ALPHEN (Cornelis v a n ), ged. 30 Mei 1713 te Rotterdam, begr. aldaar 27 Sept.
1766; zoon van J a n v a n A l p h e n , chirurgijn te Rotterdam en A e f j e d e B r e e ;
hij werd 21 Nov. 1737 in het chirurgijnsgilde te Rotterdam opgenomen en trouwde
te Delft 5 April 1739 met A l e t t a K e t e l a n u s . Van hem is alleen bekend:
Zilveren bruiloftzang voor mijnen zeer waarden en hoog geachten broeder
A r n o l d u s K a l f en mijne zeer geliefde en welgeeërde zuster M a r i a v a n
A l p h e n op hun zilvren bruilofte, binnen Rotterdam. MDCCLVI.
Wiersum

[Alphen, Daniël van (1)]
ALPHEN (Daniël v a n ) (1), geb. te Leidschendam 29 Jan. 1651, overl. te Leiden
10 Juli 1733, zoon van D a n i ë l S y m o n s z . v a n A l p h e n (secretaris van
Leidschendam c.a. vervolgens secretaris der weeskamer, veertigraad, schepen en
burgemeester van Leiden, gedoopt aldaar 14 April 1623 en overl. aldaar 31 Juli
1673) uit diens 2e huwelijk (14 Dec. 1649) met T a n n e k e n D e r a m o u t i u s ,
geb. Leiden en ged. 2 Sept. 1621, overl. aldaar 14 Maart 1677, dochter van Ds.
J o h a n n e s en S a r a M a e s .
Evenals zijn vader en grootvader en zoovele leden van zijn geslacht studeerde
hij te Leiden (ing. 13 Febr. 1668), promoveerde er 22 Febr. 1675 op een diss. de
Hereditatis petitione, en werd hij al spoedig toegelaten tot de lagere ambten der
stadsregeering om, nog geen 30 jaar oud, de hoogere te bereiken als veertigraad
18 Aug. 1681; hij werd schepen 26 Juli 1683, rekenmeester 7 Aug. 1684,
burgemeester 23 Dec. 1709 en bekleedde deze twee laatste posten meer dan eens.
Van 1 Mei 1712-1 Mei 1715 werd hij als vertegenwoordiger der stad Leiden
gecommitteerd ter Staten-Generaal. In 1706 werd hem door de stad een bokaal en
schotel van gedreven zilver, met een latijnsch gedicht versierd, aangeboden, toen
hij zijn 25-jarig lidmaatschap der vroedschap herdacht en tevens eerste schepen
was. Bij zijne tijdgenooten stond hij in hoog aanzien om zijn bekwaamheid als regent,
doch niet minder door zijne kundigheden. Hij was bij al zijne bedieningen een ijverig
rechtsgeleerde, letter- en geschiedkundige. Al zijn er geene gedrukte werken van
hem bekend, zijn arbeid heeft toch vruchten gedragen, want niet het minst door de
vele aanteekeningen, copieën en, naar het schijnt, ook beschouwingen over Leiden
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en de regeering dier stad, door hem bijeengebracht, werd zijn gelijknamige kleinzoon
(die volgt) in staat gesteld, het werk van F. van
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Mieris aan te vullen en te voleinden. De laatste vijftien jaren van zijn lang leven heeft
hij zich uitsluitend aan zijne studiën gewijd, en had in de regeering slechts zijn post
van 40-raad behouden, dien hij tot zijn dood bleef bekleeden. Hij was een echte
regent en man van zijn tijd, doch niet overdeftig en hoog als zoo velen zijner
ambtgenooten. Doch twee der bekende regentengebreken kleefden ook hem aan,
geldgierigheid en nepotisme. Het is hem zeer goed gelukt al zijne mannelijke en
vrouwelijke verwanten, die slechts in aanmerking konden komen, vette postjes te
bezorgen in het huishouden zijner stad. Zijn invloed was zoo groot, dat hij in Leiden
alles naar zijne hand zette; keuren noch traditie waren voor hem daarin een bezwaar.
Vandaar dan ook, dat hij wel eens in pamfletten en spotgedichten heftig is
aangevallen en uitgemaakt voor al wat slecht was. Uit zijn op 6 Dec. 1678 te Leiden
gesloten huwelijk met G e e r t r u i d a v a n d e r M a e r s c h e , geb. te Leiden 7
Nov. 1655, overl. aldaar 23 Feb. 1736, dr. van den griffier mr. P i e t e r en
G e e r t r u i d C o r n e l i s d r . v a n D o r p , sproten meerdere kinderen, waarvan
slechts twee zoons, D a n i ë l en P i e t e r , nakomelingschap hadden, die echter
thans ook is uitgestorven.
Naar hs. gegevens op het gemeente-archief te Leiden.
Bijleveld

[Alphen, Daniël van (2)]
ALPHEN (Daniël v a n ) (2), geb. te Leiden 7 Nov. 1713, overl. aldaar 16 Juli 1797,
zoon van mr. D a n i ë l v a n A. en S a r a v a n B a n c h e m , kleinzoon van den
vorige, promoveerde te Leiden (ing. 17 Juli 1727) in de rechten 17 Dec. 1735, was
1734 commissaris van huwelijksche zaken, 1742-49 raad, 1747 weesmeester, 1748
schepen, 1749 griffier der stad Leiden; als zoodanig nam hij 9 Nov. 1778 zijn ontslag.
Nog was hij heer van Achttienhoven en den Bosch. Hij hield zich vooral met juridische
en historische studiën bezig. Hij gaf uit: Het Recht der Overheden over kerkelijke
Persoonen en zaaken in Twee Verhandelingen voorgesteld en verdedigd (Leiden
1755; de eerste verhandeling is een herdruk van Het Predikampt en 't Recht der
kerke bepaald naar de Regelen van Gods Woord, en de gronden van onze
Reformatie van L a m b e r t v a n V e l t h u y s e n ; de tweede is van v.A zelf;
vermeerderde herdr. Leiden 1756). Maar zijn voornaamste arbeid is de voortzetting
van F r a n s v a n M i e r i s ' Beschryving der Stadt Leyden na diens dood. Het
eerste deel daarvan, geheel door de hand van v.M., verscheen Leiden 1762. Van
Alphen voltooide dl. II (Leiden 1770), dat met behulp van zijns grootvaders
aanteekeningen voor de helft ongeveer door hem is bewerkt, en gaf vervolgens dl.
III (Leiden 1784) uit. Aan een vierde deel heeft hij gewerkt en het ook herhaaldelijk
beloofd. Vgl. K o k , Vaderlandsch Woordenboek in voce van Alphen, door hem zelf
bewerkt. Hij was een der oprichters, lid 5 Dec. 1766 en 1767-74 voorzitter van de
Maatsch. der Ned. Letterkunde.
Zie: J.W. t e W a t e r i n Hand. Letterk. 1797, 2 vlg.
Brugmans

[Alphen, Jhr. Daniël François van]
ALPHEN (Jhr. Daniël François v a n ), geb. te Utrecht 30 Aug. 1774, overl. te
Voorschoten 16 Oct. 1840, zoon van Mr. Hieronymus van Alphen (3) (kol. 88) en
Johanna Maria van Goens. Na eenigen tijd te Leiden in de rechten gestudeerd te
hebben (ing. 17 Juni 1789), maakte hij met de commissie, die in 1791 naar Indië
ging, een reis daarheen en wel met het voornemen de studie later weer op te vatten.
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Eerst was hij cadet bij de marine, daarna in 1793 tweede luitenant, bleef in dienst
tot 1796, toen hij, evenals alle zeeofficieren, die oranjegezind waren, afgezet werd.
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In 1797 ging hij in dienst van het indisch-hollandsch gouvernement over, werd later
o.a. resident van Soerabaya. In deze laatste betrekking bracht hij in 1807 er veel
toe bij, om Soerabaya en de vloot, die bestemd was naar de Molukken, tegen
vernieling te bewaren nadat men zich bedrogen zag door het gedrag van kolonel
Cowell, die, in strijd met het volkenrecht, den zoon van den engelschen admiraal
Pellews als parlementair gezonden, krijgsgevangen had gemaakt, ten gevolge
waarvan de engelsche vloot alles verwoest zou hebben, indien het burgerlijk bestuur
niet door verstandige middelen den dreigenden storm had afgeweerd. Van Alphen
verliet 1808 Java, werd door de Engelschen gevangen genomen en begaf zich naar
N.-Amerika, waar hij eenigen tijd bleef. In het vaderland teruggekomen, zette hij
zich metterwoon in Gelderland neer en beraamde heimelijk met de engelsche
regeering plannen om Java aan Nederland terug te bezorgen, ging zelfs ervoor naar
Londen. In 1815 werd hij tot lid der 2e Kamer gekozen, wat hij tot zijn dood bleef;
zijn redevoeringen (vgl. o.a. de B o s c h K e m p e r , Staatkundige geschiedenis tot
1830 en Gesch. na 1830) deden hem kennen als een man van hooge geestesgaven
en schitterend door welsprekendheid. Hij had zich in 1815 te Stadwijk bij Voorschoten
gevestigd, was daarna raad en burgemeester van Leiden, tevens hoogheemraad
van Rijnland en lid der Maatschappij der Ned. Letterkunde.
o

Hij was gehuwd: 1 . in 1798 te Soerabaya met J e a n n e G u i l l e m i n e d e
V i g n o n d'A v r i n c o u r t , geb. te Maastricht 8 Febr. 1774, overl. op de terugreis
o

van Batavia naar Nederland in Mei 1809; 2 . te Doorwerth op 15 Febr. 1810, met
L o u i s e R u d o l p h i n e J u l i e d e V i g n o n d'A v r i n c o u r t , geb. te Maastricht
22 Sept. 1785, overl. te Bonn op 17 Januari 1869, beide dochters van mr. W i l l e m
D a n i ë l , burgemeester van Maastricht, en E l i z a b e t h C a t h a r i n a C o s s a .
Hij had in het geheel achttien kinderen, waaronder zeven zoons. Bij K.B. van 16
Sept. 1815 werd van Alphen in den nederlandschen adelstand verheven met het
praedicaat van ‘jonkheer’. Een zijner zoons heeft zijn portret geteekend, dat door
L. Springer op steen is gebracht.
Hij schreef: Iets over Armoede en het gebrek aan arbeid, in betrekking tot
huishoud- en staatkunde (Leid. 1820); Redevoering over het ontwerp van wet der
geldleening ten behoeve van de overzeesche bezittingen enz. (Leid. 1826).
Zie: S i e g e n b e e k in Handel. Letterk. 1841, 16; Hand. en Geschr. Ind. Gen. II
(1855) 41.
Breukelman

[Alphen, Frederik Herman Pieter van]
ALPHEN (Frederik Herman Pieter v a n ), verdienstelijk zeeofficier, geb. te Rotterdam
18 Febr. 1830 uit een koopmansgeslacht en aldaar overl. 11 Apr. 1909, zoon van
J a n v a n A l p h e n G i j s b e r t u s z n . , en van E l i s a b e t h J o h a n n a
W i l h e l m i n a B i c k e r C a a r t e n , werd 1 Oct. 1844 adelborst aan het Kon. Inst.
voor de Marine te Medemblik, dat hij 1 Oct. 1848 verliet als adelborst 1e kl., waarop
hij spoedig naar O.-I. vertrok. Hij maakte in 1849 de expeditie tegen Bali mede. Hij
bezat veel persoonlijken moed, waarvan hij o.a. blijk gaf in 1853 bij het beteugelen
van een oproer aan boord van een engelsch koopvaardijschip op de reede van
Batavia. In 1854 in Nederland teruggekeerd, legde hij weldra examen af voor luitenant
2e kl. en vertrok spoedig weer nar O.-I., waar hij in Apr. 1857 eene landingsdivisie
aanvoerde op de N. kust van het eil. Flores tot het opzoeken en vernietigen
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eener gewapende schuilplaats van Magindanaosche zeeroovers. Bij de bestorming
daarvan werd hij door een geweerschot in den linkerschouder gewond, doch na
verbonden te zijn, nam hij het bevel weer op zich en verwoestte die schuilplaats.
Daarvoor werd hij 3 Dec. 1857 benoemd tot ridder 4e kl. der Mil. Willemsorde. Later
werd hem in Sept. 1859 eene eeresabel uitgereikt tot belooning van zijn moedig en
beleidvol gedrag bij de expeditie tegen kampong Sariban op Sepora en werd hij in
Febr. 1861 ter zake zijner verrichtingen bij de expeditie in de Z. en O. afd. van
Borneo bij dagorder eervol vermeld. In 1860 was hij weer in Nederland teruggekeerd
en deed toen examen voor luit. 1e kl. Daarna diende hij van 1861-1863
achtereenvolgens in de Middell. Zee, en op het eskader onder kapt. t. zee Fabius
op de kust van N.-Amerika en in de W.-I. gedurende den oorlog tusschen de
Noordelijke en de Zuidelijke Staten van N.-Amerika en was hij tegenwoordig bij eene
vlootdemonstratie tegen Venezuela. In 1867 a.b. van Zr. Ms. transportschip ‘Java’
op de tehuisreis van O.-I., werd gedurende stormweer de kommandant Modderman
door een val van de trap plotseling gedood. Van Alphen, eerste officier, nam toen
dadelijk het kommando op zich en bracht onder moeielijke omstandigheden het
schip weer veilig in Nederland. Alsnu werd hem 16 Aug. 1867 de waarneming
opgedragen van inspecteur over den marine-stoomvaartdienst. Nadat hij van 1 Mei
1872-30 Apr. 1873 als kommandant van Zr. Ms. Ramschip ‘Buffel’ gevaren had,
werd hij weer gedetacheerd a.h. marinedepartement in den Haag als inspecteur
over den stoomvaartdienst, welke betrekking hij bleef bekleeden tot 17 Jan. '81,
toen hij op verzoek daarvan eervol werd ontheven Hij schreef gedurende dien tijd
een boek, getiteld: Bijdrage tot de kennis van scheepsstoomwerktuigen, met atlas
(Rott. 1871). In 1876 werd hij bevorderd tot kapt. ter zee en in Aug. '77 benoemde
Z.M. hem tot adjudant in buitengewonen dienst. In Aug. '81 werd hem het bevel
opgedragen van eene divisie van 3 schepen tot oefening en vlagvertoon in den
N.-Atl. Oceaan en in de Middell, zee. Hoewel die schepen van stoomvermogen
waren voorzien, werd een groot gedeelte der reis zeilende doorgebracht. 4 Aug.
1882 was hij weer ter reede van Texel terug. 31 Aug. 1882 werd hij eervol ontheven
als divisie-kommandant en met 1 Mei 1883 bevorderd tot schout-bij-nacht. Spoedig
daarop werd hem de betrekking opgedragen van kommandant der zeemacht en
chef v.h. Dep. van Marine in O.-I., die hij 31 Mei 1883 aanvaardde. Wegens ziekte
moest hij die betrekking reeds in Mei 1885 opgeven, waar-op hij in Juli van dat jaar
in Holland terugkeerde en 1 Maart 1886 op zijn verzoek op pensioen werd gesteld.
Na zijne pensionneering vestigde hij zich in zijn geboortestad Rotterdam. In 1890
werd hij gekozen tot lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal en nam daar een
ijverig aandeel in de publieke zaak, vooral in marineaangelegenheden. Hij bekleedde
dit lidmaatschap tot 28 April 1904, waarna hij zich wegens hoogen leeftijd niet meer
verkiesbaar stelde. In 1893 werd hij bevorderd tot viceadmiraal titulair, in 1902 door
H.M. de Koningin benoemd tot adjudant in buitengewonen dienst. Hij bleef ongehuwd.
Geraadpleegde bronnen zijn: Register v.h. Marinedepartement; N. Rotterd. Cour.
v. 16 April 1853; Nederl. Staatscour. v. 2-3 Aug. 1857; Jaarboek v.d. Kon. Ned.
Zeemacht 1881/82 (Reisrapporten 177 e.v.); Wie is dat? (Amst. 1902) i.v.
Hoos
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[Alphen, Herman van]
ALPHEN (Herman v a n ), geb. 22 Juli 1712 te Hanau, aldaar gest. 25 Jan. 1767.
Hij was de zoon van Hendrick Simonsz. van Alphen, koopman en burgemeester
van Hanau, den broeder van den utrechtschen hoogleeraar Hieronymus (1) (kol.
87). Hij was predikant te Ottoland (1739), te Asperen (1741) te Montfoort (1742).
Daar bereikte hem 1755 de benoeming tot hoogleeraar in de godgeleerdheid aan
de Doorluchte School zijner geboortestad, in welk jaar hij inaugureerde met eene
Oratio de haereditate mundi terraeque piis N. Testamenti promissa. Zijne vrouw,
M a r i a (met wie hij 28 Octob. 1748 te Leiden was gehuwd) was een dochter van
den hoogleeraar v a n M u s s c h e n b r o e k .
Hij schreef verder: Ontleedende verklaring v.h. 8ste Hoofdstuk der Spreuken
Salomons (Leid. 1750).
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderland I, 97; G l a s i u s ,
Godgel. Nederl. I, 29 vlg.; Nieuw kerkel. Handboek 1910, Bijl., 160.
Knappert

[Alphen, Hieronymus Simonsz. van (1)]
ALPHEN (Hieronymus Simonsz. v a n ) (1), geb. 18 Mei 1665, gest. 7 November
1742. Geboren uit welgestelde ouders te Hanau, studeerde hij te Leiden onder
Spanheim en Wittichius, te Franeker onder van der Waayen, Röell en Vitringa en
werd daarna predikant te Warmond (1687), te Zutphen (1691), te Amsterdam (1693).
In Utrecht riep men hem als hoogleeraar in de godgeleerdheid en 25 Febr. 1715
aanvaardde hij het ambt, waaraan ook het predikantsambt (d.w.z. ‘op den halven
beurte’ met François Burman den zoon) verbonden was. Het is van Alphen, die met
zijnen ambtgenoot Lampe de bekende beurzen stichtte voor hongaarsche en duitsche
studenten aan de utr. hoogeschool. Hij is driemaal gehuwd geweest: met J u d i t h
v a n d e r M a e r s c h e n (1692-1696), met M a r t i n a B i l e r (1698-1719), met
C o r n e l i a v a n d e r T o c h t (1721-1730).
Hij schreef: Specimina analytica in epistolas Pauli quinque, ratione ordinis temporis,
quo scriptae sunt priores; Specimen analyticum in Epist. Pauli ad Ephesios;
Verklaring over het lied van Mozes en over Ps. 21, 47, 111 en 112 (Amst. 1735),
Daniël IX (Amst. 1716), 1 en 2 Corinthiërs (Utr. 1732, 2 dln.) en 1 Petrus (Amst.
1734, 2 dln.); Oeconomia catechesis Palestinae; Tabulae analyticae exhibentes ea
quae ad methodum concionandi spectant; Lijkrede op G. Anslaar (Amst. 1694).
Geschilderd door J.G. Colasius, hangt zijn portret in de senaatskamer te Utrecht.
Een ander heeft Jac. Houbraken gegraveerd naar een schilderij van J.M. Quinkhard.
Zie: A. D r a k e n b o r c h , Oratio funebris in obitum H.S. van Alphen (Traj. ad Rh.
1743); Resolutiën v.d. vroedschap v. Utrecht uitg. d. L u c i e M i e d e m a in Werken
Hist. Gen. Utr. 1900; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderl. I, 94
vlg.
Knappert

[Alphen, Hieronymus van (2)]
ALPHEN (Hieronymus v a n ) (2), geb. 7 Mei 1700, gest. 22 April 1758. Hij was een
zoon van den voorg, uit diens tweede huwelijk met Martina Biler. Predikant te
Nieuw-Loosdrecht, te Leeuwarden (1726-1733) en te Amsterdam (1733-emer. 1757),
heeft hij zich toegelegd op ijverige studie vooral op het gebied der hebreeuwsche
oudheden. Te Leeuwarden trad hij, 25 Mei 1727, in 't huwelijk met J u d i t h A n n a
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H u b e r , de kleindochter van den franeker jurist Ulricus Huber. Te Amsterdam was
in 1736 Zinzendorf met vrouw en oudste dochter tijdelijk komen wonen en hield er
zijn conventikels, niet (zegt hij in een vliegend blaadje van 2 April van
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dat jaar) ‘à tenir des assemblées publiques’, maar slechts in dier voege, dat hij had
‘permis à quelques amis d'assister aux devotions particulières dans son domestique’.
Tot die vrienden behoorde ook ds. van Alphen en dat deed den Hernhutters geen
goed. Hij had n.l. op zijn vorige standplaats Leeuwarden de achting genoten van
Marie Louise, die hem nog bovendien niet vreemd was, omdat zijn vader als
hoogleeraar te Utrecht onder zijne leerlingen ook Willem Karel Hendrik Friso had
geteld, den lateren Willem IV. Toen hij nu den graaf herhaaldelijk hoorde, mompelde
men alras, dat von Zinzendorf als geheim orangist bezig was de stadhouderlooze
regeering te belagen. Het was weder ds. van Alphen, die, toen von Z. Amsterdam
had moeten verlaten, in naam der prinses-weduwe van Friesland den graaf grond
toewees bij IJselstein met het huis Heerendijk.
Hij schreef: De terra Chadrach et Damasco, ejus quiete ad locum Zach. IX,
dissertatio (Utr. 1723); Verklaringen over het 24ste en 25ste capittel van Mattheus
(Leeuw. 1734, 2 dln.); Ontledende verklaring over de Spreuken; korte schets der
godgeleerdheid (Utr. 1748).
Zie: S e p p , Joh. Stinstra II, 189-192; G l a s i u s , Godg. Nederl. I, 28 vlg.;
V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderl. I, 96.
Knappert

[Alphen, Hiëronymus van (3)]
ALPHEN (Hiëronymus v a n ) (3), de eerste onzer kinderdichters, werd 8 Aug. 1746
te Gouda geb. (ged. 12) en overl. 2 Apr. 1803 in den Haag. Zijn vader was Mr.
J o h a n , zoon van Hieronymus (1), (geh. met W i l h e l m i n a L u c i a v a n
A l p h e n , die na zijn dood hertrouwde met Mr. T.A. B o d d e n s ). Hij verloor dezen
reeds als kind van vier jaar, zoodat zijn opvoeding bijna geheel aan de zorgen zijner
moeder was overgelaten. Reeds op zijn 17de jaar bezocht hij de hoogeschool te
Utrecht, waar hij in de letteren en de rechten ging studeeren, verwisselde deze 6
Juli 1767 met de leidsche, doch promoveerde te Utrecht 1 Nov. 1768 op een diss.
de Javoleno Prisco Icto. tot Mr. in de rechten. Achtereenvolgens werd hij
procureur-generaal bij het Hof van Utrecht, pensionnaris van Leiden en
thesaurier-generaal der Unie. Als aanhanger van het Oranjehuis legde v.A. in 1795,
bij de komst der Franschen, laatstgenoemd ambt neder en ging ambteloos in den
Haag wonen. Nadat hij reeds eenige verhandelingen en andere werken geschreven
had, zagen van 1778-81 van zijne hand het licht: Kleine gedigten voor kinderen (3
stukjes met plaatjes), die zeer gunstig ontvangen, bij herhaling herdrukt en in drie
talen vertaald werden. De schrijver had dit blijkbaar niet verwacht, althans in het
voorbericht schreef hij: ‘De maker weet zeer wel, dat hij als dichter hiermee weinig
roem behalen zal, doch zulks was ook zijn oogmerk niet. Hij bedoelde slechts eenige
nuttige waarheden zóó in rijm voor te dragen, dat zij de k i n d e r l i j k e
v a t b a a r h e i d n i e t t e b o v e n g a a n ’. En daaraan haperde vóór hem bijna
alles. Inderdaad heeft van Alphen door die ‘Kleine gedigten’ de kinderen van heel
Nederland voor meer dan 100 jaren aan zich verplicht. 1783 volgden van den
schrijver dier gedichten: Mengelingen in proza en poëzij; daarna Gedigten voor
Elise, en weer iets later de drie beroemd geworden cantaten: De Doggersbank, De
Starrenhemel en De hoop der Zaligheid. In 1786 werd van Alphens Verhandeling
over de voortreffelijkheid der burgerlijke wetgeving van Mozes boven die van Solon
en Lycurgus door Teylers Genootschap met goud bekroond, nadat een andere
verhandeling Over de kenmerken
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van waar en valsch vernuft, reeds in 1782 door de Maatsch. d. Ned. Letterkunde
met een zilveren medaille bekroond was. Vermaard is ook van Alphens vertaling
en bewerking van R i e d e l 's Theorie der schoone kunsten en wetenschappen
(1780, 2 dln.). Nog andere werken van zijne hand zijn: De gronden mijner
geloofsbelijdenis opengelegd voor mijne kinderen (1786; 2de dr. 1793); De ware
volksverligting (1793); Kleine bijdragen tot bevordering van wetenschap en deugd
(1796); De Christelijke Spectator (1799); Predikt het Evangelium allen creaturen,
een Staatsmaxime in het Rijk van Waarheid en Deugd (2de dr. 1803) en Proeve
van liederen en gezangen voor de Openbare Godsdienst (1802), waarvan er
sommige opgenomen zijn in de Evang. gezangen der ned. herv. Kerk. Doch verreweg
zijn grootsten roem heeft v.A. aan zijn, in tal van uitgaven sedert 1778 verschenen,
kindergedichten te danken. Zijn bekende versjes: ‘Het kinderlijk geluk’, ‘Alexis’,
‘Welkomstgroet van Klaartje’, ‘Mijn hondje’, ‘De haas’, ‘De pruimeboom’ e.a. behooren
tot het beste wat ooit voor kinderen geschreven werd.
Zijn portret bestaat als een fraaie anonieme zwartekunstprent.
o
Van Alphen was gehuwd: 1 . 13 April 1772 met J o h a n n a M a r i a v a n
o
G o e n s (overl. 13 Aug. 1775); 2 . 10 Mei 1781 met C a t h a r i n a G e e r t r u y d
v a n V a l k e n b u r g , die met haar dochter W i l h e l m i n a bij de ramp van Leiden,
1807, omkwam. Een zoon, J a n T h o m a s W i l l e m , 29 Jan. 1773 te Utrecht
geb., promov. 20 Oct. 1792 te Leiden op een diss. de Differentia inter aediles plebis
et curules Romanorum; hij was gehuwd 13 Juni 1797 met A g a t h a W i l h e l m i n a
Pauw.
Van Alphens dichtwerken zijn gezamenlijk uitgegeven en van een levensbericht
voorzien door Mr. J.I.D. N e p v e u (1838, 3 dln.; nieuwe uitg. 1871).
Over den dichter v.A. bestaat een studie van J. C l a r i s s e , Over Hieronymus
van Alphen als dichter en kinderdichter (1836) en een nieuwere van mej. A.C.S.
d e K o e , van Alphen's literair-aesthetische theorieën (Diss. Utr. 1910); zie verder
P e t i t , Repertorium. Over zijn Kindergedichten werd geschreven door d e
G é n e s t e t (‘Over Kinderpoëzie’, als Aanhangsel te vinden in zijn Dichtwerken,
uitg. van C.P. T i e l e ); door B e e t s (‘Over kinderboeken’ in Verscheidenheden,
meest op letterk. gebied) en door H. P o m e s , Over van Alphen's kindergedichtjes
(Acad. proefschrift, Leiden 1908).
Zuidema

[Alphen, Isaac van]
ALPHEN (Isaac v a n ), geb. te Hanau in 1715 of 1716, overl. 9 Sept. 1788. Hij werd
29 Oct. 1739 te Rotterdam als poorter geëed. In 1750 vinden wij hem daar in de
regeering als schepen; vroedschap was hij van 1756-1787. In die periode bekleedde
hij nog verschillende andere stedelijke ambten, o.a. was hij baljuw der stad van
1761-1763, meermalen gedeputeerde ter dagvaart, burgemeester herhaaldelijk
tusschen 1775 en 1785, lid van het college der admiraliteit van de Maas van
1756-1788, baljuw van Schieland van 1767-1772. Ook behoorde hij van 1769-1788
tot de maecenaten van het Bat. Gen. Hij huwde 30 Aug. 1741 met E l i s a b e t h
Cossart.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. II, 156.
Wiersum

[Alphen, Johannes van (1)]
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ALPHEN (Johannes v a n ) (1), geb. te Leiden omstreeks 1611, werd er 11 Nov.
1629 als student bij de literarische faculteit ingeschreven en trad er in 1644 in het
gild. Wellicht is hij de teekenaar, naar wiens 1648 gedateerde teekening Pieter
Nolpe een gezicht op Munster gegraveerd heeft.
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Zie: Album Studios. L.B. 223; O b r e e n 's Archief V, 178, 180.
Moes

[Alphen, Johan van (2)]
ALPHEN (Johan v a n ) (2), overl. 6 Mrt. 1709, zoon van D a n i ë l en T a n n e k e n
D e r a m o u t i u s , advocaat voor den Hove van Holland. Hij was gehuwd met
W i l h e l m i n a B o r t en gaf 1681 Alle de wercken van zijn schoonvader P i e t e r
B o r t uit (den Haag 1681; herdr. Leyden 1702; 1731). Naar aanleiding van deze
uitgave verscheen Nieuw-Jaers-Gift aan de Nederlandtsche Provintien enz. (z.p.
o

1681, Pamflet Knuttel n . 11785).
Zie: J. d e W a l , Nalezingen.
Molhuysen

[Alphen, Willem van]
ALPHEN (Willem v a n ), geb. te Leiden 1608, overl. te 's Gravenhage Juni 1691,
zoon van J a n v a n A l p h e n en G e e r t r u i d B u y s . Aan den invloed van zijn
familie dankte hij op jeugdigen leeftijd, 20 Sept. 1631, zijn benoeming tot secretaris
van het Hof van Holland. Hij bekleedde dezen post gedurende meer dan een halve
eeuw, tot hij 27 Sept. 1684 daarvan afstand deed ten behoeve van P i e t e r v a n
H u r c k , gehuwd met zijn dochter A n g e l a . Zij was de dochter uit zijn huwelijk met
J u d i t h v a n C l e v e s t e y n , met wie van Alphen, na een kortstondig huwelijk
met C a t h a r i n a D o u b l e t , 16 Sept. 1636 te 's Gravenhage was gehuwd. Ook
zijne andere dochters huwden in aanzienlijke regentengeslachten. Zijn langdurige
werkzaamheid bij het Hof had hem met de daarvoor geldende praktijk in hooge
mate vertrouwd gemaakt. Wij danken hieraan het bekende formulieren-boek van
zijn hand, dat als Papegay ofte Formulier- Boek van allerhande requesten,
mandamenten, conclusien, schrifturen, als anders, in de dagelijksche Practijke
dienende voor de respective Hoven van Justitie in Hollandt, meermalen is herdrukt
en nog thans voor den beoefenaar der rechtsgeschiedenis een onmisbare hulpbron
is. Het dankt dit in de eerste plaats aan de volledige verzameling voorbeelden van
processueele stukken, maar ook aan de daaraan door den samensteller toegevoegde
aanteekeningen en opgenomen jurisprudentie. De bekendste uitgaven zijn die te 's
Gravenhage 1668 en Utrecht 1720.
Er bestaat van hem een anoniem gegraveerd portret.
o

Over hem en zijn geslacht: Algem. Nederl. Familieblad 1884 n . 124, 126, 138,
140; T h . J o r i s s e n , Memoriën van Mr. D. Van Bleijswijk in Werken Hist.
o

Genootsch. N.R. n . 45 register.
van Kuyk

[Alsche, Adam George Camillus]
ALSCHE (Adam George Camillus), officier van justitie bij de arr. rechtbank te 's
Gravenhage, waar hij 23 Sept. 1804 geb. was en 27 Mei 1885 overl., zoon van den
volgende. Hij ontving zijn opleiding voor de acad. lessen aan de latijnsche school
zijner geboorteplaats, werd in 1822 student en promoveerde 12 Dec. 1828 tot Mr.
in de beide rechten op een diss. De Jacobo Catsio Juris Consulto. Na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat in den Haag, waar hij al spoedig een drukke praktijk
kreeg. In 1834 tot rechter-plaatsvervanger bij de arr. rechtbank aldaar benoemd,
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werd hij er in 1840 substituut-offlcier en in '43 officier van justitie. Om redenen van
gezondheid vroeg hij in 1861 eervol ontslag. Alsche was lid van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen en van de Maatsch. der Ned. Letterkunde; voorts
bekleedde hij verschillende maatschappelijke betrekkingen in de residentie, o.a.
was hij er meer dan 50 jaren medebestuurder van de Maatschappij ‘Diligentia’, in
1793 door zijn vader en anderen opgericht. Tweemaal is A. gehuwd geweest: 24
Nov. 1830 met L o u i s e J e a n n e d e B o r -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

91
d e s , overl. 22 Mei 1838, en 14 Apr. 1841 met zijn schoonzuster A l i d a A d r i a n a
M a r t i n a d e B o r d e s , overl. 23 Mei 1885. Uit beide huwelijken had hij kinderen.
Zie: Levensber. Letterk. 1886, 198.
Zuidema

[Alsche, Frederik George]
ALSCHE (Frederik George), eenige zoon van den volgende, ged. te 's Gravenhage
in de luthersche kerk 8 Nov. 1768, overl. te 's Gravenhage 26 Oct. 1805. Hij werd
5 Aug. 1786 op 17-jarigen leeftijd ingeschreven als student te Leiden bij de juridische
faculteit. Na in de rechten gepromoveerd te zijn, oefende hij sinds 1791 de praktijk
uit te 's Gravenhage als advocaat voor de beide Hoven van Justitie. Hij was verder
na de omwenteling van 1795 schepen van het College van Crimineele en Civiele
Justitie aldaar en waarnemend baljuw, van 2 April 1796-21 Juli 1802 hoofdschout
van 's Gravenhage en van 16 Mei 1804 tot zijn overlijden griffier bij het Hof van
Holland.
Hij huwde te Amsterdam Sept. 1798 A n n a H e l e n a W a s s e n b e r g h , geb.
te Amsterdam in 1777, overl. te 's Gravenhage 5 Jan. 1861. Hun zoon gaat hiervoor.
De weduwe hertr. te 's Gravenhage J e a n F r a n ç o i s M i r a n d o l l e , lid v.d.
gemeenteraad aldaar.
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 4 Juli en 12 Nov. 1806 (Gem. archief); Resolutiën
Hof v. Holland (Rijks archief); Berichtboekjes v.d. Haag.
Morren

[Alsche, George Frederik]
ALSCHE (George Frederik), overl. te 's Gravenhage 13 April 1803. Hij ontving 20
Dec. 1752 van het Hof van Holland admissie als notaris te 's Gravenhage. Bovendien
was hij sinds 1756 procureur o.a. van den Raad v. State en den Lande en Leenhove
v. Brabant en den Lande v. Overmaze, terwijl hij op zijn verzoek 19 Aug. 1776 werd
toegelaten als extraord. procureur van de Staten-Generaal. Hij werd verder
aangesteld in 1794 tot agent van de stad Bergen op Zoom en 19 Febr. 1798 tot
weesmeester van den Haag.
De minuut-acten, die hij als notaris heeft verleden over 1753-1802, berusten in
het Notarieel archief, Gem. Arch. 's Gravenhage. Hij kocht 17 Jan. 1794 de
buitenplaats Hoekenburg te Voorburg. Hij huwde R o o k j e v a n H a r m e l e n en
liet één zoon na, Frederik George, zie hiervoor.
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 1 Mei 1783 (Gem. arch.); Gem. Arch. en
Transportreg. v. Voorburg 17 Jan. 1794 (Rijks arch.); Resol. Staten-Gen. 1776;
Requesten a.d. Staten-Gen., Aug. 1776 nr. 7802 (Rijks arch.); Berichtboekjesvan
den Haag; Die Haghe, Bijdr. en Meded. 1903, 270, 335 en 391.
Morren

[Alten, Wilhelmus van]
ALTEN (Wilhelmus v a n ), dominicaan, overl. 5 Mei 1540. Hij behoorde tot het
klooster van Calcar, gaf onderricht in de godgeleerdheid en was aldaar prior, toen
hij in 1529 tot provinciaal der nederduitsche provincie werd gekozen. Tot het jaar
1537 bleef hij met dit bestuur belast. Tevens was hij inquisiteur van het aartsbisdom
Keulen.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 324.
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G.A. Meijer

[Altena, Adrianus van]
ALTENA (Adrianus v a n ), geb. te Dordrecht 11 Nov. 1788, gest. aldaar 21 Oct.
1861, sergeantmajoor bij de 88e Cohorte (opgericht door keizer Napoleon in 1813).
Hij beschreef zijn lotgevallen in een werkje getiteld: De Hollander onder de Fransche
Cohorten, of mijne lotgevallen als conscrit (Dordr. 1827). Op het titelblad vindt men
den schrijver afgebeeld, op krukken door de straten van Frankfort a.M.
voortstrompelend. Later was van Altena boekhouder op een suikerraffinaderij.
Zie: H u b e r t s , E l b e r t s e n v a n d e n B r a n d e n , Biogr. Woordenb. (Dev.
1878) i.v.
van Dalen
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[Alteras, Laurens Jacobsz.]
ALTERAS (Laurens Jacobsz.) vice-admiraal, van de vloot van Heemskerck in den
slag van Gibraltar; gesneuveld 16 Oct. 1622.
Alteras nam deel aan den tocht van admiraal Haultain naar het Kanaal in het jaar
1605 om de spaansche transporten met krijgsvolk in het Kanaal te onderscheppen.
In 1607 werd hij benoemd tot vice-admiraal van de vloot, waarmede Heemskerck
naar de spaansche wateren ging, tevens als kapitein van het schip ‘de Roode
Leeuw’. In den slag bij Gibraltar, die 25 April daarop volgde, was hij aangewezen
om met kapitein Bras, van Hoorn, den spaanschen vice-admiraal aan te vallen. Door
omstandigheden daarin verhinderd, tastte hij daarop andere galjoenen aan en droeg
veel tot den goeden uitslag bij. Na het sneuvelen van Heemskerck werd hij verkozen
tot admiraal van de vloot, terwijl kapitein Pieter Willemsz. Verhoef van het schip van
Heemskerck tot viceadmiraal werd benoemd.
De vloot ging daarna uiteen. Alteras bleef met het grootste gedeelte kruisen voor
de portugeesche kust, terwijl Verhoef naar de Vlaamsche Eilanden (Azoren) ging.
Wegens het sluiten van het Bestand kwamen beide eskaders spoedig daarop naar
het vaderland terug.
Hij diende na het Bestand in 1622 weder op de oorlogsvloot, als vice-admiraal
ter assistentie en onder bevel van Joachim Hendriksz. Swartenhondt, om een
koopvaardijvloot te beschermen tegen een spaansche vloot, die bij Gibraltar
geposteerd was, en sneuvelde op 16 Oct. 1622 in een gevecht tegen die vloot bij
kaap Molle, waarbij hij door twee kogels getroffen werd. Toen in 1666 tusschen
Zeeland en Holland een scherp conflict tot uitbarsting kwam naar aanleiding van
de rangsverhouding van de vlagofficieren onderling, werden in een deductie van
de Staten van Zeeland onder meer de naam en de daden van Alteras genoemd als
voorbeeld van de bekwaamheden van de zeeuwsche admiraals.
Zijn portret is op het Gemeente-archief te Dordrecht, volgens Cat. Tentoonst.
Zeewezen.
Zie: v a n M e t e r e n , Ned. Hist. fol. 564; d e l a R u ë , Heldhaftig Zeeland 119,
120; W a g e n a a r , Vad. Hist. IX, 253-255.
Boldingh

[Alteren, Johannes van]
ALTEREN (Johannes v a n ), plaatsnijder, was van 1669 tot 1674 te 's Gravenhage
leerling van Johannes Drappentier.
Moes

[Alting, Albert]
ALTING (Albert), zoon van J o h a n n e s , koster en rector te Dalen in Drente, geb.
19 Juni 1712 te Dalen, gest. 24 Aug. 1759 te Sliedrecht. Hij huwde 29 April 1738
met G e e r t r u i d D i e r en had bij haar vier kinderen, n.l. Johannes (kol. 98),
M a t t h i j s , F r a n c o s a , gehuwd met J.v.d. P o l l te Hoorn en J a n I s a a c . 15
Sept. 1730 werd hij aan de groninger academie als theologisch student ingeschreven.
Na afloop zijner studiën diende hij als predikant de Kerken van Schipluiden (Juni
1735 tot Juli 1742) en Sliedrecht (Juli 1742 tot zijn dood).
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); Nieuw
Kerkelijk Handboek 1890, 73; 1907, Bijl., 157.
van Schelven
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[Alting, Albert Samuel]
ALTING (Albert Samuel), zoon van Johannes, (kol. 98), werd 18 April 1769 te Nijkerk
o

geboren. Hij stierf 23 Jan. 1823 te Kampen. Twee maal is hij gehuwd geweest, 1 .
in Juni 1794 met C h r i s t i n a V e r h e y (geb. te Brielle in 1775, gest. te Werkendam
o

24 April 1795), 2 . 4 Dec. 1796 met S a r a G e r h a r d i n a U h l e n b r u c h (geb.
te Kleef, overl. te Kampen 24 Oct. 1837). Zeven kinderen overleefden hem. Zijn
naam
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komt in het Album Studiosorum der leidsche universiteit tweemaal voor, eens op
14 Sept. 1781 en eens op 8 Sept. 1784. 25 Sept. 1791 werd hij predikant in 't Woud,
in de classis Delft. In 1793 verruilde hij die standplaats voor Werkendam, en vandaar
ging hij in 1804 naar Kampen. Sedert 1817 fungeerde hij daar tevens als
schoolopziener in het 1e district van Overijssel.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); Nederl.
Archief Kerkelijke Gesch. II (1842) 218; Nieuw Kerkelijk Handboek 1891, 268; Algem.
Nederl. Familiedbla 1885, 239.
van Schelven

[Alting, Bernhard]
ALTING (Bernhard), geb. ± 1600 te Groningen, maar niet uit het bekende geslacht,
werd 7 Nov. 1631 syndicus dier stad. Hij schreef in die hoedanigheid een uitvoerige
deductie om te bewijzen Der Old-ambten Dependentie van de stadt Groningen
(Gron. 1643) en gaf een uiteenzetting van zijn ambtelijke plichten in Syndicus ofte
Tractaetken over 't ambt van de syndicquen ende pensionarissen (Gron. 1645,
o

herdr. Gron. 1710 en 1750; afwijkende redactie in HS. n . 337 der univ. bibl. te
Gron.) Hij werd wegens herhaald wangedrag, maar waarschijnlijk ook wegens zijn
gematigdheid tegenover de Ommelanden, 5 Dec. 1643 oneervol ontslagen. Daarna
wijdde hij zich, al mede om zich te rehabiliteeren, aan historischjuridische studiën.
Als vrucht daarvan verscheen, behalve het genoemde tractaat Syndicus: De Pilaren
ende Peerlen van Groningen (Gron. 1648; herdr. als boven), opgedragen aan Willem
II, een geschiedkundige beschrijving der stad, waarin wordt aangewezen, waarop
de welvaart van Groningen is gebouwd en wat haar sieraden zijn; uitvoerig is vooral
de beschrijving en verdediging van het stapelrecht. Kort daarna werd hij weer in
genade door de stadsregeering aangenomen, getuige zijn Historische Lofrede ter
eere van Groningen (Gron. 1650; herdr. als boven). In 1653 werd hij lid van den
raad, in 1655 gecommitteerde ter admiraliteit van Harlingen. Waarschijnlijk is hij
kort daarna gestorven. Hij was 24 April 1625 gehuwd met C l a r a v a n H u l t e n ,
die hem zeven kinderen schonk, waarvan L u c a s evenals zijn vader in de regeering
kwam. Van Altings overige werken zijn te noemen: Beschrivinge van Groningen,
van geringe historische waarde (loopt tot 1645; ongedr.; Rijksarchief Gron. HS. Fol.
o

n . 445, 2 dln. m. reg.); Oud en Nieuu Groningen (1648, ongedr.; Rijksarchief Gron.
o

HS. Fol. n . 293); Politycke Kuiper (Leeuwarden 1647; ten onrechte toegeschreven
aan den drukker Claude Fonteyne; herdr. als boven); Dissertatie of men moge
schrijven van Republycquen (Gron. 1648; herdr. als boven). Bovendien schreef hij
nog een Historie particuliere van de beroerten te Groningen sedert den jare XVICXLII,
dat om politieke redenen op verzoek van den Raad door hem werd vernietigd.
Zie: P.G. B o s , Bernhard Alting, in Gron. Volksalm. 1905, 76 vlg.
Brugmans

[Alting, Bernhardus]
ALTING (Bernhardus), zoon van W i l l e m en A n n a R i j p a m a , geb. 27 Dec.
1695 te Wezel, gest. te Eelde 8 Juni 1780. Den 3en Aug. 1711 werd hij als
theologisch student ingeschreven aan de academie te Groningen. Na afloop van
zijn studiën stond hij, van Nov. 1721, te Eelde in Drenthe, totdat hij 21 Mrt. 1780
emeritus werd.
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Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad 1885, 241; B o r g e r , Naamlijst van
predikanten (H.S. univ. bibl. Amst.).
van Schelven

[Alting, Daniël]
ALTING (Daniël), geb. te Heidelberg 20 Sept. 1575, overl. 27 Jan. 1618 te Emden,
was een zoon van Menso Alting (3) en Maria Bischoff, en een broer van den
bekenden groninger hoogleer-
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aar Hendrik. 25 Sept. 1593 werd hij, als ‘Emdanus’ (omdat zijn vader daar destijds
predikant was) in het Album Academicum te Leiden ingeschreven. Genomineerd
door Dordrecht, vond hij toen tevens opneming in het Staten-College aldaar. Een
sieraad daarvan is hij zeker niet geweest. Met een drietal anderen had hij de leiding
in het bekende oproer, dat in 1594 in het College plaats greep, en door Schotel
uitvoerig is beschreven. In zijn carrière heeft hem dat intusschen niet gehinderd. Hij
stierf als burgemeester van Emden, welke betrekking hij van 1610 af heeft bekleed,
na eerst reeds - sedert 1603 - secretaris dier stad te zijn geweest.
Tweemaal is hij gehuwd geweest. Eerst, 2 Oct. 1597, met L u c i a A r c e r i a ,
een dochter van professor Joh. Arcerius; nadat deze (17 Mei 1602) gestorven was,
23 Febr. 1606 met I d a d e W a r t u m . Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een dochter,
M a r i a , gehad, geb. in 1600, gest. 11 Aug. 1612.
Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886, 11; G.D.J. S c h o t e l , Een
Studenten-oproer in 1594 (Leiden 1867) 70, 80 v.v.
van Schelven

[Alting, Egbertus]
ALTING (Egbertus), zoon van Menso (2), 1518-1596; secretaris van Groningen en
gezant te Brussel, huwde de weduwe van Joachim Canter en had 2 kinderen,
Joachim (kol. 97) en S a r a 1558-1575.
Zijn geschilderd portret is in het bezit van de familie von Kretschmar van Veen.
Nauta

[Alting, Gerhard]
ALTING (Gerhard), geb. 1 Apr. 1694 te Groningen, zoon van W i l l e m A., uit Wesel
afkomstig, en J o h a n n a C h r i s t i n a v a n L e e n h o f f , promoveerde te Gron.
1718 tot jur. utr. doct. op een diss. de Petitione hereditatis; hij was eerst fiskaal van
het Ed. Gerichte van 't Goorecht te Sappemeer; 25 Febr. 1755 werd hij commies
der landsmagazijnen en auditeur-militair te Bourtange, doch bedankte na 6 jaar en
ging te Eelde wonen. Hij heeft veel latijnsche gedichten gemaakt, meest op losse
bladen gedrukt. Hij was gehuwd, 21 Febr. 1723, met F o k k e l i n a B l e n c k e , geb.
12 Mrt. 1698, dochter van den boekhouder van het W. Ind. huis te Groningen; hun
zoon Willem Arnold volgt; hun dochters waren: J o h a n n a C h r i s t i n a gehuwd
22 Dec. 1745 met I s a a k P i e t e r V e l i n g i u s , en M a r i a geh. 25 Apr. 1756
met den luit.-ingenieur N i c . E n g e l h a r d .
Zie: J. d e W a l , Nalezingen; J.E. H e e r e s in Gron. Volksalm. 1911, 189.
Molhuysen

[Alting, Hendrik]
ALTING (Hendrik), de derde zoon van Menso (3) en Maria Bischoff, is 17 Febr.
1583 te Emden geb. overl. 25 Aug. 1644 te Groningen, waar hij 30 Aug. d.a.v. (vgl.
J.A. F e i t h e.a., Grafschritfen in Stad en Lande (1910) 113) in de Broerenkerk is
begraven. Zijn vrouw - hij huwde te Heidelberg in 1614 en had 7 kinderen - heette
S u s a n n a B e l i e r (overl. 15 Oct. 1643), een dochter van Charles Belier, koopman
(A. v o n d e n V e l d e n , Das Kirchenbuch der franzos. ref. Gemeinde zu Heidelberg
(1569-1577) und Frankenthal in der Pfalz (1577-1596) (Weimar 1908), 56) tevens
burgemeester van Heidelberg, en Françoise Saureau, een vlaamsche emigrante.
Onderwijs genoot hij achtereenvolgens sedert zijn 7e jaar: op de latijnsche school
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van zijn vaderstad, te Groningen, waar Ubbo Emmius o.a. een tijdlang zijn
leermeester is geweest, en aan de universiteit te Herborn, in 1602 en 1603, als een
der beste leerlingen o.a. van Piscator. In Sept. 1605 werd hij aangesteld tot mentor
van de graven Willem van Nassau, Koenraad Lodewijk van Solms en Philipp Ernst
van Isenburg,
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die met den jongen paltzgraaf, den lateren Frederik V, te Sédan studeerden. In 1606
door 't beleg dier stad gedwongen haar te verlaten, keerde hij er 1608 weer terug,
nu als leermeester van den toekomstigen keurvorst (vgl. E.A. L e w a l d ,
Catechetischer Unterricht des Pfalzgrafen Friedrich V (von Heinrich Alting), eine ....
Erläuterung desselben .... aus einem Manuscripte der alten pfalzischen Bibliothek
herausgeg. (Heidelb. 1841), terwijl hij zich daarbij ook nog aan godgeleerde studiën
bleef wijden. In 1610 keerde hij met zijn pupil, toen diens vader gestorven was, naar
Heidelberg terug, om hem in 1612 te vergezellen naar Engeland en zijn huwelijk bij
te wonen met Elisabeth, dochter van koning Jacobus I. 1 April 1613 over Zeeland
en de Spaansche Nederlanden te Heidelberg teruggekeerd, ontving hij kort nadien
een benoeming tot professor in de theologie, welke hij 16 Aug. aanvaardde met een
rede: de Natura, ortu, usu, ordine locorum theologicorum. In die nieuwe hoedanigheid
- 18 Nov. 1613 aangevuld met de verleening der doctorale waardigheid, teneinde
hem 't recht te geven de publieke disputatiën te praesideeren - werd hij in 1616
gekozen in 't bestuur van het Collegium Sapientiae te Heidelberg, en in 1618 tot
afgevaardigde naar de Dordtsche Synode, waar hij een geziene figuur is geweest.
Tijdens dit verblijf in ons land liet hij zich 19 Jan. 1619 inschrijven aan de leidsche
universiteit.
Nadat hij in Heidelberg was teruggekeerd, bleef hij daar, tot de verovering dier
stad door Tilly (6 Sept. 1622) hem dwong haar te ontvluchten, 't geen niet zonder
levensgevaar is geschied. Eerst toog hij naar Heilbronn, daarna naar Schöndorff in
Wurtemberg, waarheen zich ook zijn gezin had begeven, dat reeds eerder Heidelberg
had verlaten. Om zijn onaangename positie in die luthersche streken voldeed Alting
in 1623 gaarne aan het verzoek van zijn vroegeren leerling keurvorst Frederik, thans
balling in ons vaderland, om toezicht te houden op de studiën van diens zoon
Frederik Hendrik, aan de leidsche hoogeschool. 14 Sept. 1623 lieten beiden zich
daar inschrijven. Dit duurde, totdat hij - na, op aandrang van den Keurvorst, bedankt
te hebben voor een beroep naar Emden en een benoeming aan de academie te
Franeker - 16 Juni 1627 een professoraat te Groningen heeft aanvaard; welk ambt
hij, niettegenstaande zoowel Heidelberg als Leiden en Utrecht pogingen hebben in
't werk gesteld om hem te doen veranderen, tot zijn dood heeft bekleed, zeer tot
voordeel van de universiteit en haar bibliotheek aldaar. Tegelijk heeft hij zich in dien
tijd verdienstelijk gemaakt als ouderling der groningsche Kerk, als revisor van de
vertaling van het Nieuwe Testament en van de Apocryphe boeken en als beschermer
van zijn uit de Paltz verdreven geloofsgenooten.
Na het overlijden van zijn oudste dochter M a r i a (7 Oct. 1639) werd Alting
melancholiek, en toen vier jaar later ook zijn vrouw stierf, was zijn kracht gebroken
en nam zijn leven spoedig een einde. Zijn devies was: Milita bonam militiam!
Alting behoorde onder de wetenschappelijke menschen van zijn tijd bij de eersten,
en hij heeft zich op menig terrein van de theologie bewogen. Als beslist belijder der
praedestinatie moet hij onder de Calvinisten worden gerekend. Van scholastieke
spitsvondigheden was hij afkeerig; daarvoor was zijn geest te veel op het praktische
gericht. Een eigenaardige positie neemt hij juist onder zijn tijdgenooten in door zijn
voorstaan van de gedachte dat naast de theoretische, ook de
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praktische vakken der theologie moeten worden gedoceerd.
Bij zijn leven zijn van de vele werken, die hij schreef, wegens zijn vele
werkzaamheden slechts weinige gedrukt. Sedert zijn er echter - ofschoon er ook
nog in handschrift bleven, o.a. Orationes in Academiis Heidelbergensi et GroningoOmlandica recitatae - vrij wat in 't licht gegeven. De voornaamste daarvan zijn wel:
Narratio historica de ortu, vitae curriculo et morte Abeli Coenders ab Helpen (1629);
Scripta Theologica Heidelbergensia, eerst in drie afzonderlijke deelen uitgegeven,
later in Amsterdam 1646 ook gezamenlijk; Theologia historica sive systematis
historici loca quatuor (Amstel. 1664); Compendium historiae sacrae usque ad
Constantinum Magnum, in 1691 door J o h . H. S u i c e r uitgegeven onder den titel
Historiae sacrae et profanae compendium enz.; Historia Ecclesiae Palatinae a prima
Reformatione usque ad Johannem Casimirum Administratorem, verschenen in de
Monumenta pietatis (Frankfort 1701) en in 1745 door W i l h e l m i u s vertaald en
aangevuld tot: Historie der Reformatie van de Kerken van de Paltz en Genève (Rott.
1745, 2 dln).
Zie: V i s s c h e r n e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland (Utr. 1907);
H e r z o g , Real-Encyclop.; B o r g e r , Naamlijst van Predikanten (H.S. univ. bibl.
Amsterd.), alle drie in voce, waar uitgebreide literatuuropgaven zijn te vinden; Algem.
Nederl. Familieblad 1886, 11. Zijn portret, in plaat gebracht door S. van Lamsweerde,
in Effigies et vitae professorum Academiae Groningae et Omlandia (Gron. 1654)
over blz. 88.
van Schelven

[Alting, Jacobus]
ALTING (Jacobus), zoon van den voorgaande, geb. te Heidelberg, 27 Sept. 1618,
tijdens zijns vaders aanwezigheid ter Dordtsche synode overl. te Groningen 20 Aug.
1679. Hij woonde in zijn eerste levensjaren met zijn ouders op verschillende plaatsen,
totdat zij zich in 1627 te Groningen vestigden. Daar legde hij zich als student
(ingeschr. 19 Sept. 1631) op de oostersche letteren toe en bezocht in 1638 Emden,
waar hij lessen over joodsche literatuur volgde. Daarop keerde hij naar Groningen
terug om theologie te studeeren, welke studiën hij te Utrecht en Leiden voortzette,
na in Franeker met Coccejus kennis gemaakt te hebben.
In 1640 vertrok hij naar Engeland, waar hij met orientalisten van naam, Pococke
en Prideaux, omgang had; de laatste wijdde hem zelfs tot anglikaansch geestelijke.
Maar een beroep naar Groningen als hoogleeraar in de oostersche talen deed hem
in 1643 naar de republiek terugkeeren. Hij werd opvolger van Gomarus; het andere
deel van diens taak, de theologische lessen, werd aan Maresius opgedragen. Alting's
colleges werden zeer op prijs gesteld, vooral door buitenlandsche studenten. Aan
eerbewijzen ontbrak het hem niet: in 1645 werd hij bevorderd tot artium liberalium
magister en philosophiae doctor; in 1647 werd hij academieprediker voor den cursus
1646-47 was hij tot rector magnificus benoemd. Dit laatste ambt droeg hij aan zijn
opvolger over met een rede de Historia academiarum hebraearum (Amst. 1652).
Over een dergelijk onderwerp sprak hij in 1651 bij de promotie van Th. Gyse tot
philosophiae doctor (Historia promotionum academicarum apud ebraeos,, Amst.
1652).
In hetzelfde jaar 1651 (en later in 1662) ondernam hij een reis naar zijn
geboortestad Heidel berg, waar hij metonderscheiding door den keurvorst van de
Paltz ontvangen werd. Beide malen werd hem aldaar een leerstoel aangeboden,
dien hij evenwel afwees.
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Zijn invloed en geestesrichting werden te Groningen nog meer openbaar, sinds hij
er in 1667 een leerstoel in de theologie bekleedde. Hij behoorde namelijk tot de
nieuwlichters van zijn tijd, in zoover hij afkeerig was van het heerschende
scholastisch- dogmatische stelsel en zich gronde op den bijbel; aan de traditioneele
exegese achtte hij zich, als grondig kenner van hebreeuwsch en grieksch, niet
gebonden. Deze zienswijze bracht hem spoedig in conflict met zijn collega Maresius,
die het dogmatische stelsel voorstond en dat met het vuur van zijn polemischen
aanleg verdedigde. Reeds in 1668 legde deze hem 31 punten van beklag voor,
gedeeltelijk naar aanleiding van Alting's werk over den sabbat. Alting antwoordde
en beide geschriften werden door curatoren der universiteit aan de leidsche faculteit
van godgeleerdheid ter beoordeeling gezonden. Deze gaf in een schrijven als haar
meening te kennen, dat Alting's inzichten niet kettersch waren en maande beide
partijen tot vreedzaamheid aan. Dit schrijven werd evenwel aan partijen niet
meegedeeld. Maresius ging voort met Alting van heterodoxie te beschuldigen en
de zaak kwam zoover, dat de Staten van Stad en Lande een commissie ad hoc
benoemden, die in 1669 beide partijen tot zwijgen bracht en het verspreiden van
strijdschriften verbood.
Maresius' gemoed kwam echter opnieuw in beroering, toen hij, men weet niet
hoe, kennis kreeg van het schrijven der leidsche faculteit, welker decaan Coccejus
was. Hij viel dezen aan in een pamphlet, dat door den aangevallene geen antwoord
waardig gekeurd werd; maar Alting nam het voor hem op.
Maresius' leven liep ten einde en vóór zijn dood (1673) had er een verzoening
plaats, die evenwel weinig van harte was. Een groot deel van Alting's leven is door
deze twisten verbitterd. In 1675 maakte hij nog een reis naar Engeland, die op zijn
gezondheid een nadeeligen invloed had. 20 Aug 1679 overleed hij te Groningen;
slechts 3 van zijn 8 kinderen (J a n C h r i s t i a a n , G e r h a r d en H e n d r i k )
overleefden hem; hij was in 1647 gehuwd met B a u d e w i n a W a l r i c h .
Alting's werken zijn gedeeltelijk theologisch, gedeeltelijk philologisch van karakter.
Ze zijn in 1687 te Amsterdam onder toezicht van Balth. Bekker gedrukt (J a c o b i
A l t i n g i Opera omnia 5 tom.). Zijn hebreeuwsche, ‘chaldeeuwsche’ en syrische
grammatica's zijn herhaaldelijk afzonderlijk gedrukt en zijn methode heeft bij andere
orientalisten navolging gevonden.
Zijn portret is door S.v. Lamsweerde in plaat gebracht.
Zie: B. B e k k e r in de voorrede der Opera omnia; P.H. R o e s s i n g , Jacobus
Alting (Groningsche diss. 1864); B o e l e s in: J o n c k b l o e t , Gedenkboek der
Groningsche Hoogeschool 29.
Wensinck

[Alting, Joachim]
ALTING (Joachim), 1556-1625, zoon van Egbertus (kol. 94), ingeschreven
Heidelberg 18 April 1578 en als stud. iur. te Genève 24 Juli 1580, was één der 4
burgemeesters, die na de reductie van Groningen in Aug. 1594 werden aangesteld.
Met Jan Rengers van Hellum was hij in 1594 afgevaardigde ter St.-Generaal. In den
twist van de stad met de St.-Generaal (1600) heeft deze burgemeester een
belangrijke rol gespeeld, vooral toen hij met den raadsheer Joost van Cleve en den
syndicus Johan Hoeflin de la Faillerie zich naar den Haag moest begeven om zich
te verantwoorden. Na veel spanning zijn de zaken geschikt en werd Joachim weder
burgemeester als hoedanig hij veel
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heeft bijgedragen tot het stichten van de Hoogeschool te Groningen, waarvan hij in
1620 curator werd.
Zijn geschilderd portret hangt op het stadhuis te Groningen.
Zie: H. d e G r o o t , Ned. Hist. 407; v a n R e y d , Hist. Ned. oorlog. 414-418;
Tegenw. Staat der Vereen. Ned. XXI, 15-27; B r u c h e r u s , Gedenkb. v. Stad en
Lande 311; d e z . , Gesch. der Kerkhervorm. in Gron. 268, 330, 337; S c h e l t e m a ,
Staatk. Nederl. II, 532.
Nauta

[Alting, Johannes]
ALTING (Johannes), zoon van Albert (kol. 92), werd 11 Febr. 1739 te Schipluiden
geboren en stierf 23 Oct. 1772 te Nijkerk op de Veluwe. Hij huwde 25 Juni 1765
met een dochter van S a m u e l C a r p e n t i e r , C a t h a r i n a G e e r t r u i d a
C a r p e n t i e r (geb. te Leiden), die met vier kinderen, 1 zoon en 3 dochters, hem
overleefde. Alting liet zich 29 Febr. 1760 als theologisch student te Leiden inschrijven.
Na volbrachte studie stond hij als predikant van 1762-1764 te Schellinghout in de
classis Hoorn, van 1764-1767 te Oude-Tonge, en van 1767 tot zijn dood te Nijkerk
op de Veluwe.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); Nieuw
Kerkel. Handboek, 1886, 90; 1903, Bijl. 144; 1908, Bijl. 142.
van Schelven

[Alting, Menso (1)]
ALTING (Menso) (1), bijgen. B e t t i n g e , geheimraad van Reinoud III van Gelre;
geb. 1325. Een tweede van dien naam leefde van 1384-1454, deze had 7 kinderen,
o.a. E g b e r t u s , geb. 1430, die vader werd van 5 kinderen waaronder:
M e n s o (2), te Gasteren geboren 1476, overl. 6 Mei 1526, die lid van de Staten
van Drente geweest is en in 1523 gijzelaar bij hertog Karel van Gelre. Deze huwde
tweemaal; uit het 2e huwelijk sproten 4 kinderen, waaronder Roelof (kol. 101) en
Egbertus (kol. 94).
Nauta

[Alting, Menso (3)]
ALTING (Menso) (3), geb. 9 Nov. 1541 te Eelde, overl. 7 Oct. 1612 te Emden en
daar begraven in het koor der Groote kerk, zoon van Roelof (kol. 101), ging reeds
jong naar Groningen, alwaar hij onder toezicht van zijn oom Egbertus de latijnsche
school bezocht. Na drie jaren studie te Hamm vertrok hij naar Keulen, om priester
te kunnen worden. Maar evenals Luther kwam hij onder den indruk van de lezing
van den bijbel en vooral van den brief a.d. Romeinen. Na drie jaren vertrok hij, in
1565, geheel anders gestemd dan hij gekomen was, naar Heidelberg en volgde
aan de universiteit aldaar de lessen van Boquinus, Tremellius, Ursinus en Olevianus
(M.A. G o o s z e n , De Heidelbergsche Catechismus (Leiden 1890) 1-30). Reeds 3
Mei 1566 werd hij tot den predikdienst bekwaam geacht; kort hierop preekte hij te
Helpman (bij Gron.) en werd beroepen te Sleen nog in 1566 (Kerkel. Handb. 1878,
697). Bij de komst van Alva vluchtte hij naar de Paltz en arbeidde aldaar drie jaren.
Op 1 Oct. 1570 te Dirmstein beroepen, huwde hij 13 Juni 1571 met M a r i a
E p i s c o p i a (B i s c h o f f ) te Gangelbaum (overl. 24 Sept. 1613). Oct. 1573 verving
hij te Heidelberg Georgius Gebinger. Na vele beroepen te hebben afgeslagen (naar
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Frankenthal), Middelburg en Delft en tweemaal naar Emden) ging hij eindelijk naar
de laatst genoemde plaats in Oct. 1575, vooral op het aandringen van Jean Taffin
en P. Dathenus en bewogen door medelijden, omdat een geweldige pest Emden
teisterde, die de stad van al hare predikanten op één na beroofde. Te Emden bleef
hij tot zijn dood, 37 jaar lang ten zeerste strijdend voor de handhaving van de gerefor-
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meerde beschouwingen over het Avondmaal. Tegen het werkje van J o h a n n e s
L i g a r i u s , een bekend lutheraan, Regtgelovige Predikanten in Oostvrieschlandt
(Emden 1593), verscheen van M. Alting als hoofdbewerker: Gründtlicker warhafftiger
Bericht von der Evangelischen Reformation, der Christl. Kercken thoe Embden und
in O.-Fr. etc., een voorname bron voor de kerkgeschiedenis aldaar, in 1620 vertaald
in het latijn door den predikant Ubbo Critius, en veel gebruikt in de kerkelijke
vergaderingen (Vergel. Bibl. Reform. Neerl. VII (1910) 69, 276). Op 17 Juni 1594
hield Alting de eerste preek te Groningen na de reductie uit Ps. 118: 22-24 en bracht
met Lubbertus en Lydius eene voorloopige regeling tot stand te midden van de
kerkelijke verwarring. Dit korte verblijf te Groningen werd hem door graaf Edzard II
zeer ten kwade geduid, die in Oost-Friesland naar het oordeel van Alting te strenge
maatregelen nam tegen de belangen en de rechten der gemeenten. Toen Edzard
1 Maart 1599 overleden was en opgevolgd door Enno II, die 28 Nov. werd
ingehuldigd, sprak Alting in de Groote Kerk te Emden. Kort hierop, 13 Dec., naar
Amsterdam beroepen, heeft het veel moeite gekost hem tot blijven bewegen.
De friesche stadhouder Willem Lodewijk handelde in de kerkelijke moeilijkheden
niet zelden volgens den raad van Alting. Bij gelegenheid van de vestiging der geref.
Kerk in Friesland schreef Alting aan Dr. Otto Swalue een merkwaardigen brief,
gedat. 31 Mrt. 1581. Utrecht raadpleegde hem in 1578 over een predikant, Deventer
in 1592; ook over Petrus Aemilius Jr. te Broek in Waterland vroeg men in 1601 zijn
oordeel; in 1597 beraadslaagde Willem Lodewijk met hem over de hervorming van
Drente die eerst in 1602 tot stand kwam. Hij heeft op deze wijze vele diensten
bewezen.
Zijn vriend Emmius liet op zijn grafsteen een opschrift beitelen (E. M e i n e r s ,
Oostvr. kerkel. Gesch. II, 475; O u t h o f , Waarschouwinge enz. (Embden 1723) 616
v.) en beschreef op voortreffelijke wijze zijn leven: Mensonis Allingii ... vita (Gron.
1728).
Zijn geschilderd portret bevind zich in het museum te Emden.
Van de 12 kinderen van Menso noemen wij: B a s i l i u s , 1572-1637, raadsheer
te Emden en gezant bij de Staten der Vereenigde Provinciën; Daniël (kol. 93);
Hendrik (kol. 94); Menso (4).
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gesch. v.d. opkomst der Kerkherv. in Gron. (Gron. 1821)
122, 142-144, 150 v., 219-222, 252 v.v., 273, 276 v., 312-316; Drentsche
Volksalmanak 1837, 145-150; 1851, 23 v.; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d ,
Het Protest. Vaderl. in voce; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 296 v., 317 v.;
III, 38; VIII, 39-45, 51, 79; Werken Marnix-Vereen., Serie I, dl. II; Serie III, dl. IV, 239
v.v., 244, 253, 257, 288; P. H o f s t e d e d e G r o o t , Gesch. der Broederenkerk
te Gron. (Gron. 1832) 32, 43 v., 48, 145 v.v.; H.J. R o o i j a a r d s , Gesch. der Herv.
in Utr., (Leiden 1847) 228 v.v.; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Diss.
Amst. 1884) 147; J. W i a r d a , H. Duifhuis (Amst. 1858) 47; P a r e a u , De Oude
Kerk te Assen (Assen 1849) 74; E.J. D i e s t L o r g i o n , Gesch. v.d. Kerkherv. in
Friesl. (Leeuw. 1842) 133, 138; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874) I,
176; J.S. M a g n i n , Overzigt kerkel. gesch. v. Drente, (Gron. 1855) 185-223; C.
S e p p , Bibl. Nederl.
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Kerkgesch. (Leiden 1886) 264; d e z e l f d e , Kerkhist. Stud. (Leid. 1885) 233 v.;
d e z e l f d e , Godgel. Onderw. in Nederl. (Leid. 1873) 127; J. R e i t s m a , Gesch.
der Herv. en der Herv. Kerk in Ned. (Gron. 1899) 105, 133, 137, 148; Arch. v.
Kerkgesch. 1835, 10, 20-37; 1846, 262 v.v. en aant. 1; 1859, 56; J. H a r t o g , Gesch.
van de Predikkunde en de evang. bed. in de Prot. Kerk v. Nederl. (Amst. 1861) 31
v.; A.L. L e s t u r g e o n , M. Alting .... na 30 jaren herdacht (Koevord. 1867); E r n s t
F r i e d l ä n d e r , Briefe des Aggaeus de Albada (Leeuw. 1874). Men vindt in het
archief der stad Aurich, waar de handschriften van U. Emmius bewaard worden (het
blijkt uit het laatstgen. werk), nog veel wat op M. Alting betrekking heeft.
Knipscheer

[Alting, Menso (4)]
ALTING (Menso) (4), zoon van Menso (3) en Maria Bisschoff, geb. 21 Mei 1587,
gest. 14 Sept. 1647 te Emden; majoor aldaar; achtereenvolgens gehuwd geweest:
4 Apr. 1630 met D o r o t h e a R u f e l a a r (gest. 12 Nov. 1637); 7 Apr. 1640 te
Emmerik met M a r i a E l e o n o r a S t e i n t g e n A d o l f s d r . (gest. 3 Apr. 1651
te Emmerik).
Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886, 13.
van Schelven

[Alting, Menso (5)]
ALTING (Menso) (5), een zoon van Hendrik (kol. 94), geb. 14 Jan. 1617 te
Heidelberg, gest. 29 Juli 1678 te Groningen. Hij is driemaal gehuwd geweest: eerst
met M a r g a r e t h a E m m e n (gest. 23 Dec. 1650), een dochter van dr. R u d o l p h
en S u s a n n a V e r r u t i u s ; daarna, 27 Mrt. 1655, met A n n a v a n L i e b e r g e n
(gest. 6 Mrt. 1656); eindelijk, 18 Dec. 1660, met A l a g o n d a v a n B o e k h o l d ,
dochter van T h o m a s en A l a g o n d a E y s s i n g e . Te gelijk met zijn broeder
Jacobus (kol. 96), werd hij 19 Sept. 1631 te Groningen ingeschreven. Daarna bezocht
hij de universiteit van Leiden (20 Apr. 1639), waar hij in de rechten den doctorsgraad
behaalde. Na afloop van zijn studiën zich te Amsterdam bevindend, werd hij in Juni
1648 tot hoogleeraar in de rechten aan het athenaeum te Deventer benoemd. In
1652 bedankte hij voor een professoraat te Utrecht, maar werd twee jaar later
syndicus en raadsheer te Groningen en bleef dat tot zijn dood. Zijn portret is te
vinden op een gedenkpenning ter eere der bestuurders van Groningen tijdens 't
beleg van 1672.
Uit zijn laatste huwelijk werd hem o.a. te Groningen een zoon geboren, T h o m a s ,
26 Apr. 1665 daar ingeschreven als student, 23 Jan. 1681 gepromoveerd in de
rechten, 16 Febr. 1696 gehuwd met A n n a M a r i a R o b e r s (geb. 1670, overl.
te Groningen 16 Sept. 1730), advocaat-fiscaal geworden van Groningen; daar gest.
23 Mei 1731.
Zie: B o r g e r , Naamlijstvan predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); Algem.
Nederl. Familieblad 1886, 11-12; Navorscher XXXIV (1884) 90.
van Schelven

[Alting, Menso (6)]
ALTING (Menso), (6) zoon van Menso (4), geb. te Emden 2 Aug. 1636, overl. te
Groningen 2 Aug. 1712, secretaris en ambtman te Selwert, rechter te Sappemeer,
burgemeester van Groningen 1686-1713, kenner van het oud-groningsche recht
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en schrijver van Descriptio .... sive Notitia Germaniae inferioris (Amst. 1697-1701)
en van een Register van verouderde woorden in het stadboek van Groningen.
Een reisjournaal en een aardrijkskundig werk, beide autograaf, in hss. 114 en
115 der univ. bibl. te Groningen: (zie B r u g m a n s ' Catalogus, 43).
Nauta
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[Alting, Roelof of Rudolf]
ALTING (Roelof of Rudolf), zoon van Menso (2) naar zijn moeder L u e f f o g h e
bijgenaamd, 22 Febr. 1513 te Gasteren geb., overl. 16 Juni 1589 te Eelde, waar hij
scholte of rechter was. Hij huwde I m m e t j e (E m i c a ) S c h i e r b e e k bij wie hij
9 kinderen had o.a. Menso (3), J o h a n , geh. met H e m m a d e M e p s c h e , en
E v e r a r d u s , 1555-1600, pensionaris van Oostfriesland, die een dochter A n n a
had.
Nauta

[Alting, Mr. Willem Arnold]
ALTING (Mr. Willem Arnold), gouverneurgeneraal van Ned. O.-Indië, geb. te
Groningen 11 Nov. 1724, overl. 7 Juni 1800 op het landgoed Kampong Malajoe bij
Batavia, zoon van Mr. Gerhard Alting en Fokkelina Blencke (kol. 94), studeerde te
Groningen van 1741 tot 1750, in welk jaar hij den meesterstitel in de rechten
behaalde, en vertrok in 1750 als onderkoopman naar Batavia; aldaar werd hij in
1754 tot koopman en geheimschrijver bevorderd. Twee jaar later werd hij tot tweeden
secretaris der Hooge Regeering benoemd, in 1759 tot eersten secretaris en in 1762
door de Heeren XVII tot raad-extra-ordinair van Ned.-Indië. In 1772 werd hij
raad-ordinair, in 1776 ontvanger-generaal, in 1777 eerste raad en directeur-generaal.
2 Sept. 1780 werd hij door den Raad van Indië gekozen tot provisioneel
gouverneur-generaal, in Dec. 1781 door 't opperbestuur als zoodanig bevestigd. 16
Aug. 1796 verkreeg hij zijn ontslag, 17 Febr. 1797 trad hij af. Ten tijde van de
benoeming van Alting tot de hoogste indische waardigheid was de O.-I. Compagnie
haren ondergang nabij. De gebeurtenissen van 't volgende decennium brachten
haar de beslissende slagen toe. Een ijzeren landvoogd, onkreukbaar en energiek,
ware op zijn plaats geweest, doch zulk een persoonlijkheid was Alting niet,
opgegroeid in de begrippen en tradities der regentenfamilies, aangetast door 't
bederf der bataviasche ambtenaars-maatschappij; reeds de bedenkelijke wijze der
kas-opneming tijdens zijn directeur-generaalschap bewijst dit. Wel trachtte hij te
redden, wat te redden viel, maar slechts ten bate van zich zelven en zijn aanhang.
De particuliere handel, welke tijdens het bestuur van van der Parra tot bloei was
gekomen, ging onder dat van Alting geheel te niet, doordat deze zijn schoonzoon
Joannes Siberg, den lateren gouverneur-generaal, toestond als concurrent der
particuliere handelaren op te treden. Tijdens Alting's bewind is een groote vooruitgang
der cultures (koffie, indigo, suiker) te bespeuren; de voordeelen daarvan konden
echter niet door de Compagnie worden genoten. Aan engelsche en amerikaansche
kooplieden werd geleverd. Uit 't oog moet echter niet worden verloren, dat het
‘prangendst geldgebrek’ der Hooge Regeering, de onzekerheid omtrent oorlog of
vrede met Engeland en Frankrijk, de isolatie der O.-I. gewesten, die ook met behulp
van staatsvloten niet kon worden opgeheven, haar deed trachten, haar
‘gedelabreerde situatie’ met alle middelen tot zelfbehoud te hulp te komen. Hij is
twee malen gehuwd geweest: in 1754 met H e n d r i n a M a r i a K n a b e , die hem
tien kinderen schonk en in 1774 overleed, en in 1776 met S u s a n n a M a r i a
G r e b e l , weduwe van den Raad van Indië, Huybert van Basel.
Vele gegevens omtrent Alting's bewind bevatten de brieven van Mr. S.C.
Nederburgh (Rijksarchief), een der beide commissarissen-generaal, die in 1791
werden uitgezonden tot onderzoek der middelen om den toestand in Indië te
‘redresseeren’. Aangezien hij echter spoedig tot Alting's en Siberg's partij overging,
althans niet de macht bezat om deze te bestrijden, zijn die brieven gericht, aan be-
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windhebbers en aan den Prins-Opperbewindhebber, met voorzichtigheid te
gebruiken.
Zijn geschilderd portret is in het Paleis te Weltevreden.
Vergel. voorts: d e J o n g e , De opkomst van het Nederl. Gezag over Java ('s
Gravenhage 1884) XII; M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De
Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generual van Nederl. Indië ('s Grav.
1891); J.E. H e e r e s , Mr. Willem Arnold Alting in Groningsche Volksalmanak 1911,
188.
van Geer

[Alting, Johannes Hendrik Carpentier]
ALTING (Johannes Hendrik C a r p e n t i e r ), een zoon van Albert Samuel (kol. 92),
kleinzoon van Joh. en C.C. Carpentier (kol. 98), werd geb. 26 Juni 1802 te
Werkendam en stierf 10 Aug. 1857 te Purmerland, waar hij sinds 18 Mrt. 1827
predikant was geweest. 14 Aug. 1834 huwde hij met J o h a n n a M a r i a
Willemina Stuurman.
Zie: Algemeen Nederl. Familieblad 1885, 239.
van Schelven

[Alutarius, Conradus Johannis]
ALUTARIUS (Conradus Johannis), studeerde te Franeker, was (volgens d e W a l ,
Nalezingen) conrector te Alkmaar en leermeester van Adrianus Metius in 1584 en
werd in 1596 predikant in de geheele grietenij Utingeradeel, van 1600 tot 1602
alleen in de drie dorpen van deze grietenij: Oldeboorn, Nes en Akkrum. Hij vertrok
in 1602 naar Tzum; zijn beroep werd geapprobeerd 25 Nov. Hier stond hij volgens
het opschrift van een der klokken nog in 1627. Spoedig hierop is hij gest. of emeritus
geworden. Vóór 1630 is hij opgevolgd door Hero Laurentius, die in 1627 proponent
was geworden in de classis Franeker. Uit de Acta der friesche Synoden blijkt, dat
hij als afgevaardigde der classis Zevenwolden de Synode te Dokkum in 1597
bijwoonde, evenals die van 1609 te Franeker uit de classis Franeker; en dat hij in
1608 en 1611 tot gedeputeerde der Synode werd benoemd.
Hij schreef: Onderscheyt des Christendoms ende Onchristendoms deses tijdts
(Franeker 1605); Eenvoudighe onderwijsinghe: I. van de pausselijke Successie: II.
van het handelen der Ghereformeerden Predicanten met der Mennonist Bisschoppen
(Franeker 1605); Schriftuyr- Articulen van de noodtsakelijcheyt der sichbaerlijker
gemeynte Jesu Christi (Fran. 1604); Sterf-const (Fran. 1624).
Zie: T.A. R o m e i n , Naaml: der Pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 261, 644;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI, 90, 177, 180, 205, 252; Catal. van de Bibl.
der Vereen. Dpsg. Gem. te Amst. (Amst. 1888) II, 174; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland 127.
Knipscheer

[Alutarius, Henricus]
ALUTARIUS (Henricus), predikant achtereenvolgens te Blankenham in 1613, te
Ouderkerk a. Amstel in 1616, te Woerden in 1619, te Rotterdam in 1627, met behoud
van traktement ontslagen in 1630, te Gorcum in 1632, gest. 1634 (volgens
V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d op 1 Febr. 1633). Hij was contraremonstrant;
daarvan getuigt zijn geschrift: Redenen ende oorsaken, waerom de Dienaren des
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Godd. woorts .... gehoorende onder het Classis van Vollenhoven en Steenwijk, niet
en konnen de Resol. van Ridd. en Steden, genomen tot Campen ... 11 Maart 1616,
o
onderteijckenen (Amst. 1616; Pamflet Knuttel n . 2241, vergel. R e v i u s , Daventria
Illustrata (Lugd. Bat. 1650) 586 vlg.). Slachtoffer van den kerkelijken strijd werd hij
ontzet uit zijn ambt. Maar het geschrift was buiten zijn weten uitgegeven; hij had
het alleen aan een vriend te Amsterdam geleend, toen hij daar bij zijn schoonvader
logeerde. Nadat hij te Ouderkerk was gekomen, heeft Zaandam getracht hem aan
deze gemeente te verbinden, doch tevergeefs (Aug. 1617). Te Woerden stond hij
hoog aangeschreven; in
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dezen tijd schreef hij: Spieghel ofte Proefsteen der Genaemden Lutherschen. Daerin
o

betoont wort: 1 . Dat D.M. Lutherus, als oock de onveranderde Augsb. confessie
o
accorderen met de Gheref. kercke. 2 . Dat de hedendaeghsche ghenaemde
Luthersche niet en accorderen met D. Luthero (Amst. 1624). Hij bezocht de
zuidhollandsche Synoden van 1621, 1622, 1626 en was in 1620, 1623, 1624 en
1626 kerkvisitator in zijne classis. Bovendien bezocht hij als afgevaardigde de
Synode van Gelderland in 1626 en was hij in eene commissie tot het vereffenen
van een geschil tusschen den magistraat en de kerkelijke autoriteiten van Rotterdam.
Toen alles, voor het oogenblik althans, geregeld was, preekte Alutarius op 12 Juni
1626 in de Prinsenkerk om de door de Synode vastgestelde afkondiging te doen.
In het volgende jaar te Rotterdam beroepen, ondervond hij zelf, dat de vrede niet
duurzaam was; reeds in 1628 begon de strijd tusschen de partijen van P. van
Nienrode (Nieuwenroode of Nyenroode), die daar sedert 1617 predikant was, en
van Alutarius. De volgende geschriften verhalen ons uit dien strijd: P. v a n
N i e n r o d e , Oprechte ende grondige verklaringe enz.; Klare en korte provisionele
verantwoordinge B e n j a m i n i v a n R i j s w i j c k ende H e n r i c i A l u t a r i i , met
eene Consultatie aen alle Kerckelijcke vergaderingen enz. (Rott. 1631); Copye van
een missive P e t r i N i e n r o d e enz. (Leyden 1631); Korte Annotatien enz. (Rott.
o
1631). (Zie Pamfletten Knuttel n . 3279, 4170, 4171).
Na zijn ontslag uit Rotterdam in 1630, woonde hij te Haarlem. Toch werd hij nog
in Mei 1632 predikant te Gorcum. Zijn zoon H e n r i c u s werd in 1654 predikant te
Sleeuwijk (cl. Heusden) en kwam in 1659 te Leerdam, waar hij in 1687 stierf.
Zie: V i s s c h e r en v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I, 127-131 en
de daar genoemde bronnen; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en Naaml. schrijvers
o
II (Leiden 1885) n . 3068; Kerkel. Handb. 1907, Bijl., 115, 152, 166; 1908, Bijl. 137
v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 465; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert III
(Amst. 1876) 226; Cat. van de Bibl. der Vereen. Dpsg. Gem. te Amst. (Amst. 1888)
I, 202.
Knipscheer

[Alutarius, Hieronymus]
ALUTARIUS (Hieronymus), zoon van den voorgaande, geb. te Woerden 1619, werd
29 Jan. 1636 te Leiden als student ingeschreven, in 1644 predikant te Asperen, in
1647 te Steenwijk, in 1651 of 1652 te Gorcum, aldaar gest. in 1663. In 1653 en 1657
was hij kerkvisitator in zijne classis, in 1654 op de Synode te 's Gravenhage; in dit
jaar ook afgevaardigd om de Synode van Overijsel bij te wonen. Hij schreef:
Gorinchems ijslijke Waternood, En heug-lijke verlossing; En daar in De bysondere
verderf-sonden onses Vaderlands en heilzame Remedien daar tegen; vertoond uit
1 Sam. 2:6: De Heere doet ter Hellen Nederdalen: en hij doet [weder] opkomen
(Gorinchem 1656); Gorinchems Heug-lijke Verlossing uyt hare ijslijke Waternood:
En daar in De Heilzame Remedyen tegens de bysondere verderf-sonden onses
Vaderlands. Vertoond in 1 Sam 2:6 (Gorinchem 1657).
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I, 131 en de
daar genoemde bronnen; Kerkel. Handb. 1907, Bijl. 103, 115, 130.
Knipscheer

[Aly, Willem d']

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

ALY (Willem d'), was als teekenaar 1675-1678 Coenraed Decker behulpzaam bij
het maken van de groote kaart van Delft.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 200.
Moes

[Amalia, gravin van Solms-Braunfels]
AMALIA, gravin van S o l m s - B r a u n f e l s , prinses van Oranje, geb. te Braunfels
31 Aug. 1602,
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overl. te 's Gravenhage 8 Sept., begr. te Delft 21 Dec. 1675. Zij was de dochter van
Johann Albrecht I, graaf van Solms-Braunfels, en Agnes Elisabeth, gravin van
Sayn-Wittgenstein. Haar vader voedde haar op te Heidelberg, waar hij
opperhofmeester was bij Frederik IV en V van de Paltz. Als zoodanig vergezelde
hij met de zijnen den laatste, den Winterkoning, naar Boheme, waar Amalia hofdame
der koningin werd. In 1620 vluchtte zij met het koninklijk gezin naar den Haag, waar
zij 1623 haren vader verloor. Frederik Hendrik, graaf van Nassau, zocht hare gunst
en huwde haar op aandrang van prins Maurits nog vóór diens dood, 4 April 1625.
Met takt en fierheid leidde de jonge en schoone vrouw het hof van haren gemaal,
stadhouder enz. geworden na den dood van Maurits; hare afkomst bezorgde haar
dikwijls moeilijkheden, daar men haar niet geheel gelijkstelde met vorstinnen uit
regeerende vorstenhuizen geboortig, zooals de keurvorstin van de Paltz. Zij wist
het haagsche hof tot een der schitterendste van Europa te maken en oefende ook
in staatszaken zekeren invloed op haren gemaal, dien zij innig liefhad en ook op
zijn veldtochten voortdurend met groote zorg omringde. Zij schonk hem een negental
kinderen, waarvan een zoon, Willem, en vier dochters, Louise Henriette, Albertina
Agnes, Henriette Catharina en Maria den volwassen leeftijd bereikten. In den laatsten
tijd van het leven van haar gemaal, die toen snel verzwakte, nam haar invloed zeer
toe. Zij begunstigde het aanvangen der onderhandelingen met Spanje en deed
groote moeite om den vrede tot stand te brengen, in weerwil van het verzet van
Frankrijk. Zij werd zelfs beschuldigd zich door geschenken en beloften van
voordeelen voor haar en haar Huis van spaansche zijde te hebben laten overhalen.
Na den dood van den Prins (14 Maart 1647), wiens nagedachtenis zij eerde door
den bouw der prachtige Oranjezaal in het Huis ten Bosch, was haar invloed ook op
haren zoon, Willem II, wiens huwelijk met Maria van Engeland zij had voorbereid,
aanvankelijk groot. Hare staatkunde voortzettend, hielp zij den vrede te Munster
werkelijk tot stand brengen. Maar weldra ging Willem II zijn eigen weg en taande
haar staatkundige invloed, die zoo goed als geheel verdween, toen haar zoon Nov.
1650 onverwacht stierf en het Oranjehuis zich plotseling in eene moeilijke positie
geplaatst zag. Nog erger werd dit, toen zij in twist geraakte met hare trotsche
engelsche schoondochter, die het nooit goed met de voormalige hofdame harer
tante had kunnen vinden, zoowel als met haren neef en schoonzoon Willem Frederik
van Nassau en andere leden der familie over de voogdij van haren kleinzoon, waarin
zij een aanzienlijk, zoo niet overwegend aandeel verlangde en ook verkreeg. Zij
trachtte vooreerst het door Frankrijk in bezit genomen prinsdom Oranje voor haren
kleinzoon te redden en niet het minst na den dood harer schoondochter (24 Dec.
1660), ook door eene voor het oog goede verstandhouding met de leiders der
Statenpartij, zijne belangen in de Republiek te bevorderen. Zij was thans voogdes
met Karel II van Engeland en Friedrich Wilhelm van Brandenburg, 's Prinsen ooms,
en als in den Haag wonend onbetwist de leidsvrouw van haren begaafden kleinzoon.
Zij trachtte voortdurend van alle gelegenheden gebruik te maken om hem voor te
bereiden op en te doen aanwijzen tot een grooten werkkring in de Republiek gelijk
zijne vaderen hadden bezeten. In 1665 gelukte het haar eindelijk, met behulp van
haar getrouwen dienaar Const. Huygens, Oranje terug te verkrijgen en thans richtte
zij het oog vooral op de verheffing
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van haren kleinzoon, totdat deze, 18 jaar geworden, van de voogdij ontslagen werd.
Ook daarna bleef zij zijn raadgeefster in zijne moeilijke positie en mocht nog de
voldoening smaken hem Juli 1672 stadhouder van verschillende provinciën en
kapitein- en admiraal-generaal der Unie te zien. In hoog aanzien en om haar takt
en haar verstand geeërd, leefde zij sedert tot haren dood te 's Gravenhage.
Een aantal harer brieven bij G r o e n , Archives, 2de Serie III-V. Van hare talrijke
portretten noemen wij die van Anth. van Dyck (1630) o.a. te Wörlitz, van Mierevelt
(1634) in het Gem. Museum te 's Gravenhage, van G. van Honthorst o.a. 1647 te
samen met haar gemaal en oudste drie dochters in het Rijksmuseum te Amsterdam,
van W. van Honthorst in het museum te Berlijn en van G. Flinck (1652) in het
Rijksmuseum te Amsterdam. W.Jz. Delff, P. Pontius, C. Visscher en vele andere
graveurs hebben haar beeltenis in plaat gebracht.
Zie: J o r i s s e n , Historische Bladen I, 39 vlg.; K l e i n s c h m i d t , Amalie von
Oranien (Berlin 1905); G e e s t , Amalia van Solms (Baarn 1909); Catalogus
o

Oranje-Nassau Tent. Amst. 1898 n . 381-401; E.W. M o e s , Iconographia Batava
o
n . 143.
Blok

[Amalia, Henriëtte Amalia]
AMALIA (H e n r i ë t t e A m a l i a ), vorstin van N a s s a u - D i e t z , geb. te Kleef 16
Aug. 1666, gest. te Oranienstein (Nassau) 17 April 1726, dochter van Johann George,
vorst van Anhalt-Dessau, en Henriëtte Catharine, dochter van prins Frederik Hendrik
van Oranje. Zij huwde te Dessau 16 Nov. 1683 (o.s.) met vorst Hendrik Casimir II
van Nassau-Dietz en trad meer dan eens met hare moeder op tot verzoening van
haar echtgenoot met prins Willem III. Na zijn dood (15 Maart 1696) voerde zij de
voogdij over haren zoon, Johan Willem Friso, totdat deze meerderjarig werd en zijne
stadhouderschappen aanvaardde (1707-8). Haar zorgeloosheid en prachtliefde
brachten haar, niettegenstaande de raadgevingen harer moeder, die haar
herhaaldelijk bezocht, in financiëele ongelegenheden; haar vroolijk vernuft en
opvallende schoonheid trokken algemeene opmerkzaamheid; zij trachtte na den
dood van Willem III tevergeefs diens stadhouderschappen voor haren zoon te
verkrijgen. Na het einde der voogdij begaf zij zich naar Oranienstein, waar zij
voortaan meestal in teruggetrokkenheid leefde. R. van der Laeck, A. Snaphaan, J.
de Baen, R. Koets, J. Volders e.a. hebben haar portret geschilderd, vele graveurs
het in plaat gebracht.
Vgl. over haar: It aade Friesche terp, aant. van v a n L e e u w e n , 456 vlg.; Catal.
o

o

Oranje-Nassau Tent. Amst. 1898, n . 727-736; E.W. M o e s , Iconogr. Bat. n . 3420.
Blok

[Amalia, Amalia Maria da Gloria Augusta]
AMALIA (A m a l i a M a r i a d a G l o r i a A u g u s t a ), hertogin van
S a k s e n - W e i m a r - E i s e n a c h prinses der Nederlanden, geb. te Gent (België)
20 Mei 1830, overl. te Wolferdingen (Lux.) 1 Mei 1872, dochter van Karel Bernhard,
hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, en Ida, hertogin van Saksen-Meiningen. Zij
huwde 19 Mei 1853 te Weimar met prins. Hendrik der Nederlanden, leefde meestal
met haren gemaal in Luxemburg, waar hij stadhouder was, en stierf kinderloos en
zeer betreurd. In Luxemburg is voor haar een standbeeld gezet.
Blok
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[Amama, Sixtinus]
AMAMA (Sixtinus), geb. uit een adellijk friesch geslacht, te Franeker 13 Oct. 1593;
zijn vader was J o h a n n e s A m a m a ; zijne moeder is alleen aangeduid als Y m c k
(of Y m c k e ); gest. 9 Nov. 1629. Ofschoon van zwak, waarschijnlijk teringachtig
gestel heeft hij eene verbazende werkkracht ontwik-
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keld; vooral zich wijdend aan de hebreeuwsche taal, mag hij met eere genoemd
worden onder de hoogleeraren van Franeker's hoogeschool. Reeds als student (hij
werd 10 April 1610 ingeschreven) was hij de geliefde leerling van Joh. Drusius, die
in hem zijn toekomstigen opvolger zag, ja hem na den dood van zijn eenigen zoon
als kind in huis nam. In 1614 verscheen van zijne hand: Poemation tetraglotton in
honorem D.J. Maccovii Poloni enz. (Fran. 1614).
Korten tijd was hij in 1614 te Leiden om arabisch te leeren en het oog te houden
op de uitgave van D r u s i u s ' Annotationes in V.T., doch toen deze uitgave niet
vlotte, vertrok hij naar Londen en Oxford, studeerend en onderwijzend. Na een jaar
(Jan. 1615 tot Febr. 1616) keerde hij naar Nederland terug op de tijding van Drusius'
dood. Omdat zijne rechtzinnigheid verdacht was als leerling van Drusius, werd hij
niet tot het hoogleeraarsambt toegelaten dan na een onderzoek voor de curatoren
der hoogeschool, geleid door S. Lubbertus en Joh. Bogerman, mannen van
onverdachte rechtzinnigheid. Op denzelfden dag, 17 Mei 1616, werd Amama
benoemd, na zijne belofte dat hij geene twistvragen zou opwerpen en de leer, waarin
hij zuiver bevonden was, zuiver bewaren. Hij onderteekende de belijdenisschriften.
Met eene inaugureele oratie aanvaardde hij op 3 Juni 1616 voorloopig zijn ambt;
zijne vaste aanstelling als ordinarius professor ontving hij op 27 Aug. 1618. Toen
sprak hij zijne oratie uit: Dissertatiuncula, qua ostenditur praecipuos Papismi errores
ex ignorantia Ebraismi et vulgata versione partim ortum, partim incrementum
sumpsisse (Fran. 1618). Na eene aanbieding van de leidsche hoogeschool, om als
opvolger van Erpenius op te treden, afgeslagen te hebben, werd hij 16 Jan. 1626
benoemd tot bibliothecaris met eene belangrijke verhooging van traktement.
Na zijn dood bleef zijne vrouw (gehuwd 1617) M e y n u a b A d e l e n a
C r o n e n b u r g , geb. 1589, gest. 6 Febr. 1662, dochter van C l a e s en M a r i a
v a n W y t h a m a , met vijf kinderen in bekrompen omstandigheden achter; zij
ontving nog geldelijken steun, dank zij de achting die haar echtgenoot was
toegedragen. S. Amama was geen vriend van Maccovius, wel van Amesius met
wien hij veel kon tot stand brengen tot reinging der academische zeden; en niet
minder in het belang der wetenschap. Amama heeft meermalen gewezen op de
verwaarloozing van den grondtekst in de Vulgata. Door zijn toedoen heeft de friesche
Synode van 1624 besloten, dat niemand tot het predikambt zou worden toegelaten,
of hij moest den grondtekst van het O. en N.T. tamelijk verstaan; een voorbeeld,
door andere Synoden gevolgd. Na zijne Censura Vulgatae etc. (Fran. 1620) trachtte
de beroemde M. M e r s e n n e de Vulgata te verdedigen in Quaestiones celebres
in Genesin. Amama richtte zich echter met een brief tot hem: Epistola πϱό∂ϱομος
ad M. Mersennum (1627).
Dat de dordtsche Synode hem niet waardig keurde om deel te nemen aan de
bijbelvertaling, toont wel aan, dat men zijne rechtzinnigheid nog niet vertrouwde,
vooral niet na zijn Commentatiuncula ad celebrem illum locum Prov. VIII, 22 in qua
illud quoque ostenditur D. Joh. Drusium Arianae impietati non favisse, waarin hij
Drusius verdedigd had. Voordat de officiëele vertalers zich te Leiden hadden
gevestigd, deed hij (1623) zijn Bijbelsche Conferentie verschijnen, waarin hij
aantoonde, dat van de gangbare vertalingen hetzelfde geldt als van de Vulgata. In
1625 bezorgde Amama zelfs eene uitgave van den Bijbel: Biblia in het Neder-
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duitsch: het O.T. overgezet door P. H a c k i u s , met Verbeteringen en
Aanteekeningen van S. A m a m a ; het N.T. door H. F a u k e l i u s (Amst. 1625). Een
tweede uitgave bezorgde J a c . L a u r e n t i u s , pred. te Amsterdam, in 1630. Zijn
Grammatica Hebraea Martinio-Buxtorfiana verscheen sinds 1625 meermalen, bijv.
in 1628 en 1634. In zijne exegese wilde hij niet weten van allegorie of typologie.
Merkwaardig is ook zijn bestrijding van de uitspraak van het tetragramma ‘Jehova’
in zijne Dissertatio de Nomine Tetragrammato.
In 1621 en 1628 bekleedde Amama het rectoraat. Zijn vriend Meinardus Schotanus
heeft eene lijkrede over hem uitgegeven. Amama had eene voorliefde voor de
geschriften van W. Teellinck. Balth. Bekker is nog bezig geweest om eene complete
uitgave van de werken van Drusius en van Amama te bezorgen. Zijn geschilderd
portret is in het stadhuis te Franeker.
Van zijne kinderen noemen wij J o h a n n e s , vaandrig, daarna convooimeester
van de admiraliteit te Makkum; G e l l i u s , rector van de latijnsche scholen te Dokkum
en N i c o l a a s .
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I,
132-138 en de daar genoemde bronnen; Arch. v. Kerkgesch. 1844, 283, 318, 321
o
v.; F. P i j p e r , Jan Utenhove) Leiden 1883) 138; Pamflet Knuttel n . 2793, 3563,
3717.
Knipscheer

[Amandus]
AMANDUS, overl. omstreeks het jaar 676. Tot nu toe werd algemeen aangenomen,
dat zijn leven beschreven was door Baudemundus, een priester, die in 674-5 het
testament des Heiligen schreef en mede-onderteekende, en zijne bijzonderheden
omtrent A. gedeeltelijk uit eigen aanschouwing wist, gedeeltelijk uit mededeelingen
van A.'s gezellen. In het 1910 verschenen vijfde deel der Scriptores Rerum
Merovingicarum (Monum. Germ. Hist.) verzekert B r u n o K r u s c h evenwel (p.
402), dat dit leven veel later, eerst in den karolingischen tijd is opgesteld, en bijgevolg
volstrekt niet het vertrouwen verdient, dat het tot nu toe genoten heeft. Uit andere
bronnen is het volgende zeker. De heilige A. heeft het Evangelie gepredikt aan de
Franken bij de Elnon, die uitmondt in de Scarpe; op een plek, weleer tusschen beide
rivieren gelegen, en hem door Dagobert I, koning der Franken geschonken, bouwde
hij een klooster, dat het ontstaan aan de stad Saint-Amandles-Eaux gaf, en op den
linkeroever der Scarpe eene Sint-Pieterskerk; over de Schelde is hij naar Antwerpen
gekomen en heeft vooral gepredikt onder de Austrasiërs. Zelf getuigt hij in zijn
testament, dat hij zeer vele gewesten al predikend en doopend doorloopen heeft
en van vele gevaren is bevrijd geworden. Op zijn aanraden heeft de H. Itta voor zich
en haar dochter, de H. Gertrudis, een klooster gebouwd te Nivelles, waar beiden
den sluier hebben ontvangen. Hij is bisschop gewijd, maar, dus beweert Krusch
tegen het tot nu toe algemeen gevoelen in, hij is niet bisschop van Maastricht
geweest. Onder zijne geestelijken waren er, die in groote verslapping leefden, zoo
dat A. daarom verlangde van zijn bisschoppelijk ambt ontheven te worden. Paus
Martinus moedigde hem aan, wees hem, hoe met de verslapte geestelijken te
handelen, en droeg hem op te zorgen, dat de besluiten van het onlangs (649)
gehouden Concilie van Lateranen door de bisschoppen zijner streek, in synode
vereenigd, werden bevestigd, en dat koning Sigebert eenige bisschoppen van zijn
rijk naar Rome zou zenden, opdat zij door den Apostolischen Stoel met de akten
van
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het Concilie naar den Keizer zouden worden afgevaardigd. Door dezen brief versterkt,
heeft A. tot in hoogen ouderdom zijn moeitevollen arbeid doorgezet. In 663 ontving
hij van koning Childerik een landgoed, nu Barisis-au-Bois geheeten; spoedig daarop
bouwde hij een tweede klooster en begiftigde het met genoemd landgoed en andere
landerijen; hierdoor was hij in staat adellijke dietsche knapen, die in het klooster
Elnon in de moedertaal onderwezen waren, hier het frankisch te doen leeren. In zijn
testament bepaalde hij, dat, waar hij ook mocht sterven, zijn lichaam in Elnon
begraven zou worden. Spoedig na zijn dood werd hij als heilig vereerd. ‘Hij was een
eerbiedwaardig bisschop, een uitstekend prediker der Franken, en heeft met
wonderbaren ijver het werk aangevangen, door Willibrord en Bonifatius voortgezet,
de verbreiding van het Christendom in Nederduitschland’ (K r u s c h ).
De levensbeschrijving, die tot nu toe op naam van Baudemundus stond, verhaalt
vele andere bijzonderheden, hoe hij als jongeling uit het ouderlijk huis wegvlucht
om God beter te dienen, op het eiland Ogia (Ile d'Yeu) een monster verdrijft, in
Rome met eene verschijning van den H. Petrus begunstigd wordt, door koning
Dagobert wordt verbannen, omdat hij diens zedeloos leven berispte, maar kort
daarop wordt teruggeroepen om Dagoberts zoon, Sigebert, te doopen, dat hij
bisschop van Maastricht wordt en vele wonderen doet.
Hij wordt voorgesteld met een keten in de hand, duidend op het groote aantal
gevangenen door hem verlost, ook wel staande op een draak of met een kerk in de
hand. Op 6 Febr. wordt zijn feest gevierd.
Zie de opsomming zijner levensbeschrijvingen bij P o t t h a s t , Bibl. Hist. Medii
2

Aevi (Berlijn 1896) II, 1117; zie verder: Bibl. hagiographica Latina (Brussel 1898/99)
in voce; B r . K r u s c h , Vita Amandi Episcopi in Mon. Germ. Hist., Script. Rerum
Meroving. V (1910) 395; J.A.F. K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in vroeger
eeuwen (Amsterdam 1900) I, 72.
Kronenburg

[Ambrosius, Anthoni]
AMBROSIUS (Anthoni), werd in 1611 leerling van Abr. Bloemaert te Utrecht.
Zie: M u l l e r , Utr. Archieven 113.
Moes

[Ambrosius, Johannes Sr. (1)]
AMBROSIUS (Johannes Sr.) (1), of A m b r o s i i , geb. in 1546, overl. 16 Oct. 1599;
eerst pastoor, daarna predikant te Sybecarspel (N.-H.), waar hij in 1570, een zoon,
Lucas kreeg (zie hieronder) en in 1573 behoorde tot de ‘papen, die haer gereformeert
hebben, die redelyck zyn van leven ende nyet bloetdorstich geweest’. Hij heeft zich
aan ‘dese ordeninge ende maniere van doen onderworpen’. Nadat hem in Juli 1573
was ‘toegelaeten omme te predicken’, woonde hij reeds sedert April 1574, en
waarschijnlijk ook al in October 1573, de vergaderingen van de ‘dienaeren van
Noorthollant’ als gewoon lid bij. Zijne predikgaven trokken al spoedig, in 1576, de
aandacht der gemeente te Hoorn, die hem beriep, maar te vergeefs, daar
Sybecarspel hem niet wilde loslaten. Gelukkiger was Amsterdam in 1580, maar niet
dan nadat reeds in 1578 eene poging om hem aldaar te verkrijgen mislukt was.
Eerst na twee jaren gaf de gemeente Sybecarspel toe. In 1585 was Ambrosius
scriba der Synode, in 1591 gewoon lid en in 1596 praeses, ook gedeputeerde in
zake Pibo Ovitius, die van Wieringen vertrok. Een enkele maal noemt H.v.d. Corput
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hem in zijne brieven aan Arnoldus Cornelii. In 1593 was Ambrosius eenigen tijd
predikant bij leening te Utrecht.
Zijn kleinzoon, J o h a n n e s (2), zoon van Lucas, kwam als proponent te Loenen
in
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1628, en daarna te Rhenen (1644) en te Woerden (1653), gest. 1655.
Salomon Savry heeft zijn portret gegraveerd.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 8, 18, 23, 40, 59, 129, 132, 158, 210
v., 217, 229; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. kerkel. Alphabeth 6; Arch. v.
Kerkgesch. 1898, 80; H.G. R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874) I, 122; J.
R e i t s m a , Franc. Junius (Gron. 1864) 128; Werken Marnix-Vereen. Serie III d. II,
196, 223, 261; Kerkel. Handb. 1907, Bijl., 162, 166; 1908, Bijl., 100, 139, 144; 1910,
Bijl., 164; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utrecht 1895) 71, aant. 6.
Knipscheer

[Ambrosius, Lucas]
AMBROSIUS (Lucas), zoon van Johannes (1), geb. 1570, gest. 1628, kwam in
1595, als proponent te Ouderkerk a. Amstel en Diemen, in 1595 te Muiden, in 1599
te Amsterdam in de Gasthuiskerk, in 1610 in de gewone kerken. Hij had in 1603
‘eens by hem selven een formulier gestelt voor den bejaerden Doop’ (Zie Archief
voor Kerkgeschiedenis 1907, 153 v.). Toen in 1619 Petrus Plancius moest aftreden
als gedeputeerde der Synode van dat jaar, kreeg Lucas Ambrosius de meeste
stemmen na Jac. Trigland. Eindelijk vinden wij hem nog in Juli 1620 op de Synode
van Gelderland te Zutfen. Salomon Savry heeft zijn portret gegraveerd.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 100; IV, 347; Kerkel. Handboek 1903,
Bijl., 131; 1908, Bijl., 101, 104, 131, 137; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. kerkel.
Alphabeth 6.
Knipscheer

[Ambrosius, Petrus]
AMBROSIUS (Petrus), eerst pastoor en later predikant te Hantum en Hantumhuizen
in Friesland. Hij was er reeds in 1576, werd in 1580 of kort te voren gereformeerd
en had in 1581 eene plaats onder de classis Sneek, n.l. te Scharnegoutum en
Loënga. Hij nam deel aan de Synode te Dokkum in Mei 1585 en protesteerde 12
Juli 1586 tegen de aanwezigheid van ouderlingen in de classicale vergaderingen,
vooral omdat dit tegen het gebruik was, hoewel reeds de Synode te Harlingen van
1584 hunne toelating had bevolen. In Oct. 1586 zijn gedeputeerden der Synode in
de classis Sneek geweest en werd hem gelast zijne gemeenten tegen Mei 1587 te
verlaten, omdat hij zich niet goed gedroeg en schulden maakte. Maar de zaak kwam
weer in orde, zooals blijkt uit de Acta der Synode van Juni 1588; hij was ‘in synne
gemeinte vreedsaem und stychtelick hem dragende’. En zoo vinden wij hem in 1589
weer als lid der Synode. Op 7 Maart 1589 was hij predikant te Deersum en
Poppingawier en scriba der classis Sneek.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI, 10, 14, 27, 30, 32, 38, 40, 44; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesl. 343, 357, 542; J. R e i t s m a , Oostergo
(Leeuw. 1888) 103, aɐnt. 3; H. S c h o k k i n g , Leertucht (Amst. 1902) 38.
Knipscheer

[Ameide, Maerten Pietersz. van der]
AMEIDE (Maerten Pietersz. v a n d e r ), vermoedelijk geb. te Ameide, overl. te
Alkmaar 9 Dec. 1600, in de geschiedenis onder den naam van v a n d e r M e y
bekend als de man, die in 1573 de friesche poort hielp openslaan om 's Prinsen
krijgsvolk te Alkmaar in te laten, die zich 's nachts door het spaansche leger waagde
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om een brief over te brengen aan Sonoy te Schagen, kloekmoedig sprak in de
vergadering van Gecomm. Raden te Hoorn, van daar naar den Prins te Delft werd
gezonden, en terugkeerde met een brief waarin, zoo noodig, het doorsteken der
dijken werd toegezegd; maar hij geraakte te water en verloor zijn brief, welke, in 's
vijands handen ge-
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vallen, dien te meer bewoog om het reeds zooveel offers gekost hebbende beleg
op te breken.
V a n d e r M e y werd poorter van Alkmaar 19 Aug. 1572; hij was timmerman,
aannemer en houtkooper. In Nov. 1575 kocht hij van de stad een erf op een in de
jongste vergrooting aangemaakt eiland, waarop hij een huis bouwde, h e t h u i s
t e r A m e y d e genoemd, waarbij hij in 1586 volgens contract met de stad op den
breeden wal een houttuin aanlegde. In het laatst van 1594 werd hij ‘met zijne
goederen te Deventer gearresteert’, waarom de vroedschap besloot de
tusschenkomst van den lands-advocaat bij den Prins te zijnen behoeve in te roepen.
In 1595 richtte hij een volmolen op, hetgeen tot een geschil met de voetvollers over
het voldersloon aanleiding gaf.
Zijne zonen J a n M a e r t e n s z . , overl. 1604, en doctor P i e t e r , overl. 1607,
zijn bij hun vader begraven onder een zerk, waarop het wapen ook de palen van
Ameide vertoont. In het register der grafgelden heet onze M a e r t e n P i e t e r s z .
‘v a n V i a n e n ’. Zijne dochter J a n n e k e huwde met J a c o b V e r s c h u y r e ,
koopman te Amsterdam, die in 1624 het huis ter Ameyde verkocht.
Zie: Alkmaarsche Courant 1892, nos. 75 en 131.
Bruinvis

[Amelisz, Johan]
AMELISZ. (Johan), kwam 1616/17 als schilder in het gild te Utrecht. Misschien is
hij identisch met den uitgever A m e l i s J a n s z . en dan de vader van den uitgever
Amelis Jansz. van Paddenburg.
Zie: M u l l e r , Utr. Archieven 105, 144.
Moes

[Amelsfoord, Quirinus van]
AMELSFOORD (Quirinus v a n ), geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1760,
genoot zijn opleiding te Düsseldorf en vestigde zich daarna in zijne geboortestad
als portretschilder, terwijl hij nu en dan ook historische tafereelen schilderde en voor
uitgevers boekprenten ontwierp. Een tijd lang stond hij aan het hoofd van een
teekenschool. Ook dreef hij een kunsthandel te 's Hertogenbosch, waar hij 23 Febr.
1820 stierf.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 324, 325; IV, 41, T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Amelsfoort, Cornelis Norbertus]
AMELSFOORT (Cornelis Norbertus) geb. te Tilburg 2 Juni 1820, overl. te Tilburg
18 Mrt. 1874, begon zijne loopbaan als kapelaan te Asten (1845-51) en werd daarna
(1851) naar 's Hertogenbosch overgeplaatst. Na alhier eerst kapelaan der St.
Janskerk (1851-65) geweest te zijn, volgde in 1865 zijne benoeming tot plebaan
derzelfde kerk. In 1866 werd hij kanunnik en in 1867 deken der stad.
Naar gegevens in Bissch. Arch. te 's Hertogenb.
Zie: L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenb.
IV, 319.
Smits
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[Amelung, Henriëtte]
AMELUNG (Henriëtte), tooneelspeelster, dochter van den uit Duitschland gekomen
regisseur A m e l u n g . Overl. te Amsterdam 21 Oct. 1906, ongeveer 55 jaar oud
door den val van een trap in haar woning.
Zij was een knappe verschijning met mooie, donkere oogen, maar haar talent
was niet groot. Zij is langen tijd opgetreden, eerst als Mevr. van Kuyk-Amelung,
later als Mevr. Amelung, bij het gezelschap van A. van Lier, daarna bij het Lyrisch
Tooneel, bij het Haarlemsch Tooneel (dir. Louis Bouwmeester) en bij het gezelschap
van Frank. Den laatsten tijd van haar leven had zij geen vast engagement.
Zij was gehuwd met den tooneelspeler H e n r i v a n K u y k , maar van hem
gescheiden; hun dochter is de tooneelspeelster H e n r i ë t t e v a n K u y k .
Mendes da Costa
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[Amersfoordt, Dr. Hendrik]
AMERSFOORDT (Dr. Hendrik), geb. te Amsterdam 30 Mei 1796, overl. te Sneek
8 Mei 1843, zoon van J a k o b A m e r s f o o r d t en M a r t h a v a n d e N o o r t ,
studeerde in de letteren en de theologie aan het athenaeum te Amsterdam en de
academie te Leiden. Hij werd April 1818 benoemd tot rector der latijnsche school
te Sneek, die hij door zijn uitstekend onderwijs tot bloei wist te brengen. Als zoodanig
gaf hij o.a. een verhandeling Over de Rectoren, die van den beginne af, tot op dezen
tijd toe, aan het hoofd der Sneeker school hebben gestaan (ongedrukt). Ook was
hij nuttig werkzaam als lid en secretaris der commissie van onderwijs in de provincie
Friesland. In 1828 promoveerde hij te Leiden op een Specimen literarium inaugurale
exhibens Demosthenis Orationem de Symmoriis (L.B. 1828). Maar door Herbell
voor de friesche geschiedenis gewonnen, wijdde hij zich daaraan verder geheel.
Met H.W.C.A. Visser, predikant te IJsbrechtum, gaf hij uit het Archief voor
Vaderlandsche en inzonderheid Friesche Geschiedenis, Oudheid en Taalkunde
(Leeuwarden, 1824-1828, 3 dln.); daarin is uitgegeven de kroniek van Petrus
Thaborita (781-1527); nog zijn eenige vellen van het vierde deel gedrukt. Als een
gevolg van en een vervolg op deze uitgave kan men beschouwen de oprichting van
het ‘Provinciaal Friesch Genootschap tot beoefening van Friesche geschied-,
oudheid- en taalkunde’ door Amersfoordt in 1827 met Binkes en Fontein tot stand
gebracht en waarvan hij achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voorzitter
was. Behalve artikelen in de Vrije Fries gaf hij met Fontein voor het Genootschap
een uitgave van Jancko Douwama's Geschriften (Leeuw. 1849). Nog voltooide hij
het eerste deel van den catalogus der boekerij van de franeker hoogeschool, door
zijn broeder Jacob begonnen. Hij huwde in 1819 met S i j t s k e A g a t h a
B e r g s m a (overl. 1827), in 1832 met T e b j e v a n d e r V e e n , wed. F. N o y o n
(overl. 1879).
Zie: M.A. E v e r t z , Woord ter herinnering aan H. Amersfoordt in Verslag der
Handelingen van het Friesch Genootschap 1841-52, 25 vlg.
Brugmans

[Amersfoordt, Dr. Jacobus]
AMERSFOORDT (Dr. Jacobus), geb. te Amsterdam 24 Nov. 1786, overl. te Franeker
23 Oct. 1824, zoon van J a k o b en M a r t h a v a n d e N o o r t . Hij studeerde te
Amsterdam theologie en letteren onder van Lennep, Willmet en Bosscha van 1805-8,
daarna te Leiden onder van der Palm en Wyttenbach; hij werd er 8 April 1815
bevorderd tot doctor in de theologie; zijn proefschrift is een verhandeling over
verschillende lezingen in de grieksche vertaling van sommige Pentateuchplaatsen
(de Variis lectionibus Holmesianis locorum quorundam Pentateuchi mosaici, Leiden
1815). In hetzelfde jaar (16 Oct. 1815) werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
semitische letterkunde aan de hoogeschool te Harderwijk, welk ambt hij het volgend
jaar aanvaardde met een rede de Studio literarum arabicarum variis, post renatam
in Europa doctrinam, aetatibus itidem variato (Harderw. 1816). Toen in 1818 de
Geldersche Hoogeschool werd opgeheven, ging hij over in de theologische faculteit
te Franeker, waar hij bovendien ‘redeneerkunde en bovennatuurkunde’ doceerde.
Bij de aanvaarding van zijn ambt sprak hij de Religionis cristianae popularitate
(Leeuw. en Franeker 1818), ged. in de Annales Acad. Gron. 1817-18. In 1821 werd
hij tevens bibliothecaris te Franeker, in welke qualiteit hij een deel van den catalogus
der bibliotheek opstelde (Novus catalogus biblio-
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thecae publicae Franequeranae, pars I, sectio I, Leeuwarden 1842; opus posthumum,
uitgegeven en voortgezet door zijn broeder Henr. Amersfoordt). Het rectoraat droeg
hij in 1823 over met een redevoering de Certo in naturali quoque theologia
agnoscendo.
Hij was te Amsterdam 2 Mei 1816 in het huwelijk getreden met E l i s a b e t h
C o n s t a n t i a H u y s i n g a , geb. 7 Juli 1783, overl. op de hofstede Wilhelmina's
burg bij Voorburg 1 Sept. 1840, dochter van L e o n a r d u s H u y s i n g a en
G e e r t r u y C o n s t a n t i a S c h o u t e n , uit welk huwelijk 3 kinderen geboren
werden.
Zie: d e C r a n e in Alg. Konst- en Letterbode 1824, I, 394 vlg.; B o u m a n , Gesch.
der Geld. Hoogeschool II, 590 vlg.; B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 590; Album
Studiosorum Acad. Gelro-Zutph. uitg. d. D.G. v a n E p e n .
Wensinck

[Amersfoordt, Mr. Jacob Paulus]
AMERSFOORDT (Mr. Jacob Paulus), geb. te Harderwijk 4 Jul. 1817, overl. op
Badhoeve, gemeente Haarlemmermeer 1 Febr. 1885, was de zoon van den vorige
en E.C. Huysinga. Hij promoveerde 5 Juni 1841 zoowel in de letteren als in de
rechten, in elk vak op een dissertatie, en ondernam vervolgens een reis door een
groot gedeelte van Europa, die twee jaren duurde en waarvan hij eenige maanden
besteedde tot het volgen van colleges aan de landbouwschool te Hohenheim. Hij
vestigde zich vervolgens als advocaat te Amsterdam, doch had weinig op met dit
vak. Toen hij in 1850 zijn eerste vrouw verloor, besloot hij in een boeier zijn vaderland
te doorkruisen, doch dit voldeed slecht om aan zijn werkzamen geest, en zoo nam
hij het besluit, zich aan den landbouw te wijden. In 1854 kocht hij een bezitting,
groot ruim 200 hectaren, in het drooggemaakte Haarlemmer meer, op een plaats
het naast bij Amsterdam; hij doopte haar de Badhoeve, en hier heeft hij een
modelboerderij gesticht, die zelfs in het buitenland beroemd is geworden. Hij verzette
bij het verloopen van het getij de bakens; toen b.v. de amerikaansche granen ons
land begonnen te overstroomen, werd een groot deel van het bouwland van de
Badhoeve in weiland herschapen, en werd de melk dagelijks naar Amsterdam
gebracht. Hij was de eerste in Nederland, die een stoomploeg in zijn bedrijf invoerde,
en hij was er steeds op uit, nieuwe vindingen op landbouwgebied toe te passen.
Amersfoordt was vol enthousiasme voor den wetenschappelijken landbouw, en
daar hij door de fortuin tamelijk bedeeld was, kon hij op onbekrompen wijze zijne
modelhoeve inrichten. Doch in dien tijd was deze tak van wetenschap nog niet op
de hoogte die thans bereikt is, zoodat de financiëele uitkomsten slecht waren.
Amersfoordt was een dier mannen, die, als zij eenmaal de meening hebben opgevat,
dat iets goed is, daarvan niet zijn af te brengen, en zoo kwam het dat hij in zijn
onderneming steeds geld verloor. Niet alleen dat hij de administratie zijner bezitting
met zorgvuldigheid leidde, waarbij zijn tweede echtgenoote hem een trouwe hulp
was, maar hij wist haar ook aantrekkelijk te maken door zooveel in deze vlakke
streek mogelijk was; voor natuurschoon te zorgen, door haar aan alle zijden door
bosch te omringen. Amersfoordt had een poëtisch gemoed, hij maakta een
verdienstelijk vers, waarvan eenige pennevruchten getuigen, en tegelijk een geestig
spreker en een aangenaam mensch. In 1869 had men bij een nieuwe verdeeling
van het land in kiesdistricten voor de Tweede Kamer een district Haarlemmermeer
gevormd; misschien wel met het denkbeeld om Amersfoordt op die
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wijze tot lid benoemd te krijgen. Hij werd ook candidaat gesteld door een deel der
liberale partij, maar tegenover hem werd de amsterdamsche advocaat Rutgers van
Rozenburg eveneens van liberale zijde gesteld, en deze, gesteund door grondbezit
zijner familie, verkreeg 219, Amersfoordt slechts 143 stemmen, en laatstgenoemde
viel dus buiten de herstemming.
Amersfoordt was van 1856 tot 1861 hoofdingeland en van laatstgenoemd jaar tot
1884 hoogheemraad van den Haarlemmermeerpolder, en van 1863 tot 1869
burgemeester der gemeente Haarlemmermeer. Dat hij de regeering in laatstgenoemd
jaar verzocht, als burgemeester niet herbenoemd te worden, zal wel aan de bij de
kamerverkiezing ondervonden teleurstelling liggen. Dat men zijn diensten in de
Haarlemmermeer waardeerde, bewezen de zilveren lauwerkrans, hem bij zijn 20-jarig
heemraadschap en de zilveren beker, hem bij zijn aftreden als zoodanig aangeboden.
Van 1863 tot 1866 was hij lid van het hoofdbestuur der Hollandsche maatschappij
van landbouw.
Hij was een warm voorstander van de droogmaking der Zuiderzee, waarvoor hij
slechts het plan-Beijerinck heeft gekend. Op de tentoonstelling van Philadelphia in
1873 zond hij een door hem zelf vervaardigd reliefplan van de droog te maken
waterplas in. In het algemeen had hij veel met de ingenieurswetenschap op en was
hij op de vergaderingen van het Kon. Inst. v. Ing. een gaarne geziene persoonlijkheid.
Hij heeft daar meermalen het woord gevoerd, o.a.: Over een oud plan tot doorgraving
van Holland op zijn smalst (Not. 1872-3, 42), waarin de uitslag voorkomt van zijn
onderzoekingen over het Leidsche landmeters- en ingenieursgeslacht Dou. Bijv. tot
idem (Not. 1873-4, 18) (ook als boekje verschenen, 's Grav. 1873); Over sterrenkunde
der oude Chineezen in verband met den landbouw (Not. 1874-5, 92); Over
moeraskoorts in Italie (Not. 1882-3, 38). Hij gaf eenige zeer praktische wenken over
bemesting van landerijen (Not. 1874-5, 93), over gebruik van machines in en het
effenen van terreinen voor den landbouw (Not. 1875-6, 3) en over verkaveling van
droogmakerijen (Not. 1882-3, 72).
Amersfoordt huwde te Oudenrijn 27 Aug. 1846 M.J.R.E. v a n Z i j l l , die 1 Juli
1850 overleed, en te Amsterdam 26 Febr. 1852 H e r m i n a M a r i a D i j k , geb. te
Amsterdam 26 Juni 1821, overl. aldaar 16 Juli 1892. Laatstgenoemde was een
verdienstelijke toonkunstenares. Hij had geen kinderen. In Eigen Haard 1885, 107,
staat zijn door Tilly op hout gesneden portret. Het portret van zijn eerste vrouw is
door J.W. Kaiser in staal gegraveerd ter illustratie van het in 1850 verschenen Ter
herinnering aan Maria.
Zijn belangrijkste geschriften zijn: de Axiomatibus (diss. Leid. 1841); de Cura
magistratus circa institutionem publicam (diss. Leid. 1841). Het Haarlemmermeer,
oorsprong, geschiedenis enz. (Haarl. 1857); De droogmaking van het
Haarlemmermeer, leerdicht (Purmerend 1857); Willem Barder, tooneelspel (Amst.
1858); Beschrijving der Badhoeve (Amst. 1863); Ontwerp van spoorwegen door
Haarlemmermeer en omstreken (Haarl. 1864).
Zie: A. H u e t in Levensber. Letterk. 1885, 127; Eigen Haard 1885, 105,
Ramaer

[Amersfoort, Cornelis van]
AMERSFOORT (Cornelis v a n ), prior of regulier van een der windesheimsche
kloosters te Amersfoort. Van hem is alleen bekend, dat hij omstreeks 1540 op het
generaal kapittel der windesheimsche kloostervereeniging de kapittelrede heeft
gehouden.
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Zie: V a l . A n d r e a s , Bibl. Belg. 142 en F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 192.
Volledigheidshalve mogen in dit verband en onder dezen naam nog vermeld
worden A l b e r t en W i l l e m v a n A m e r s f o o r t , beiden, blijkens stukken op
het Stedelijk Archief van Zwolle, koorbroeders te Windesheim tegen het einde der
16e eeuw, toen dus het klooster zijn ondergang te gemoet ging.
Kühler

[Amersfoort, Everhardus van]
AMERSFOORT (Everhardus v a n ), geb. te Amersfoort. Licentiaat in de
godgeleerdheid en regent van het St. Laurens-college te Keulen. Hij heeft uitgegeven:
Commentaria in libros Aristotelis de coelo et mundo, door hem afgewerkt tot het
einde van het eerste boek. De verklaringen op de andere boeken zijn uitgegeven
door J o h a n v a n N u r t i n g e n . Alles te zamen is gedrukt te Keulen 1497.
Zie: v a n H e u s s e n , Hist. Episc. Traj. (1733) II, 168; v. B e m m e l , Beschrijving
van de stad Amersfoort 435. Overeenkomst van tijd enz., doet ons echter de vraag
stellen, of hij niet dezelfde persoon is als Jacob van Amersfoort, onder genoemd.
de Groot

[Amersfoort, Hendrik van]
AMERSFOORT (Hendrik v a n ), overl. 1504; westfaal van geboorte, is leerling van
den amersfoorter fraterheer Johannes Synthis geweest en zelf ook te Amersfoort
in de orde der Broeders van het Gemeene Leven getreden. Hij wordt door
B u t z b a c h geroemd als bekwaam in de gewijde en profane letteren, in het latijn
en het grieksch; dit laatste had hij bestudeerd onder Hegius. Uit nederigheid zou
hij zich niet als schrijver hebben willen doen kennen, maar Butzbach herinnert zich
uit zijn eigen mond enkele werkjes te hebben opgeschreven, terwijl er nog meer
van hem moest zijn, wat Butzbach echter niet onder de oogen gekomen was.
Henricus stierf in 1504 aan een borstkwaal en was de tweede, die op het nieuwe
kerkhof der Broeders werd begraven.
De geschriften waarop B. doelt, zijn:
Vocabularium graecum (inc. Nulli de greco nocet istud scire); Prelectio in
secundam partem Alexandri (inc. Queritur quid est grammatica); Commentarium
(inc. Hic autor docet) in tractatus Petrus Hispani.
Zie over hem de opteekeningen van den Benediktijner abt J o h a n n e s
B u t z b a c h in het zoogenaamde Auctuarium, ten deele uitgegeven door K. K r a f f t
en W. C r e c e l i u s in Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins VII (1871)
243-244.
van der Velden

[Amersfoort, Jacob van]
AMERSFOORT (Jacob van), overl. 1493, regent der bursa Laurentiana en professor
aan de universiteit te Keulen; kanunnik van St. Severin aldaar, promoveerde er 1481
tot dr. theologiae en overleed er als pastoor van St. Johannes Baptista. Hij was
1481 en 1491 rector der universiteit. Een lijkdicht op hem van R u d . L a n g i u s
gaf zijn opvolger G e r a r d v a n H a r d e r w i j k uit, achter zijn Commentaria in
quatuor libros novae logicae (Keulen 1494. = H a i n 8357).
Zie: F.J. v o n B i a n c o , Die alte univ. Köln I, (Köln 1856) 276, 828.
Molhuysen
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[Amici, Laurentius of de Vriend]
AMICI (Laurentius) of d e V r i e n d , geb. te Bieselinge, Zuid-Beveland, in het begin
der 15e eeuw, overl. 28 Juni 1478. Volgens de Chronique der Cisterc. abdij ter
Doest zou hij abt zijner abdij geworden zijn in 1461 of 1462; hij had echter reeds
op 4 Aug. 1459 door een vertegenwoordiger te Rome voldaan aan de eischen om
zijne bul van benoeming te verkrijgen. Onder zijn bestuur werden de vervallen
uithoven der abdij in Krabben-
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dijke en Monsterhoek herbouwd. Door de ongelukkige tijden raakte de abdij steeds
dieper in de schulden, wat hem aanspoorde om zijn ontslag te vragen. Het werd
door den paus aangenomen 27 Juli 1478; abt Laurentius was echter intusschen
overleden.
Zie: Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Bruges 1845) 24; L. v a n H o l l e b e k e ,
Lisseweghe, son église et son abbaye (Brug. 1863) 166, 167, 189; U. B e r l i è r e ,
Inventaire analytique des libri obligationum et solutionum des archives vaticanes
o

(Rome 1904) n . 1698-1700, 1847, 1848.
Fruytier

[Amicus, Petrus]
AMICUS (Petrus), geb. te Tholen, overl. te Leuven 1556, promoveerde 1530 te
Leuven tot dr. in de rechten, was huisleeraar van de kinderen van Aegidius van
Buschleyden te Brussel, werd 1521 schoolmeester te Doornik en later prof. in de
rechten te Leuven. Hij schreef Institutionis grammaticae libelli duo (Antv., Vorsterman,
1521); zijn Consulata over de brabandsche gouden bul berust op de Bibl. royale te
Brussel. Een juridisch advies van hem komt voor in: Responsorum iuris sive
consiliorum ... Tomi duo I (Francf. 1568) 238.
2

Zie: V a l . A n d r e a s , Fasti (1650) 186; d e l a R u ë , Gelett. Zeeland 529;
Bibliotheca belgica.
Molhuysen

[Ammama, Gerrit van of Amama]
AMMAMA (Gerrit v a n ) of A m a m a , was van 1667-1678 kolonel van een regiment
Friesland; als overste was hij bevelhebber van het staatsche garnizoen in Emden.
Hij overl. te Leeuwarden 14 Nov. 1677. Zijn regiment vocht mede in den slag bij
Senef. Hij was achtereenvolgens gehuwd met B e n n u dochter van J u r g e n v a n
V i e r s s e n en A n n a B o n e r , en in Jan. 1668 met A n n a , weduwe van Coert
Lambertsz. van Beyma, en dochter van Mr. M a t h i j s v a n V i e r s s e n en C l a r a
Mellinga.
Zie: F e r w e r d a , Genealogie van Vierssen; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land
II, 472 en 478.
Eysten

[Ammama, Joachim van of Amama]
AMMAMA (Joachim v a n ) of A m a m a , geb. 14 Nov. 1657 in het fort Bourtange
(Drente) overl. 3 Juli 1720, zoon van den voorg. en Bennu of Bennudina van
Vierssen. Jong in militairen dienst getreden werd hij in 1681 tot kapitein aangesteld,
in 1689 tot majoor, in 1690 tot kolonel, in 1703 tot brigadier, in 1709 tot
generaal-majoor. Na den slag van Malplaquet, waarin hij zich roemvol onderscheidde,
werd hij in 1713 tot commandant van de vesting Hulst benoemd. In het jaar 1710
o

had hij deelgenomen aan het beleg van Douay. Hij was gehuwd: 1 . te Hulst, 29
Nov. 1682, met P e t r o n e l l a d e V r i e s e , ged. te Hulst, 17 Juli 1664, overl. 28
Sept. 1684 (o.s.) dochter van J a c o b d e V., burgemeester van Hulst, en D i g n a
D r a b b e ; een dochter uit dit huwelijk, B e n n u d i n a , huwde P e t e r B e n j a m i n
o

d e B e a u f o r t ; 2 . te Britsum, 12 April 1692, met E b e l A l e g u n d a A e b i n g a
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v a n H u m a l d a , overl. 1705, dochter van den frieschen raadsheer P h i l i p s v.H.
en van H e l e n a v a n B u r m a n i a . Bij de tweede vrouw had hij 6 kinderen.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 347 en 365. Er bestaan lijkdichten
op hem van I.H. J u n g i u s en J. M o o r m a n (Rott. 1720).
Eysten

[Ammelerveen, Abraham Jacobsz. van]
AMMELERVEEN (Abraham Jacobsz. v a n ), schilder, werd in 1624 leerling van
Abraham Bloemaert te Utrecht.
Zie: M u l l e r , Utr. Archieven 118.
Moes

[Ampsing, Jacobus of Ampzing]
AMPSING (Jacobus) of A m p z i n g , zoon van Samuel verzocht 4 Jan. 1655 om
als
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predikant naar Oost-Indië te mogen gaan. Hij werd uitgezonden door de classis
Hoorn, kwam te Batavia 14 Febr. 1656 met het schip ‘West-Friesland’, werd 9 Juni
d.a.v. naar Formosa beroepen en overleed aldaar te Tackeijs in 1658. Hij is niet,
zooals Valentijn verhaalt, in 1661 onthoofd. Zijne weduwe, J o h a n n a v a n
R i j s s e n van Haarlem, hertrouwde in Dec. 1658 op Formosa met E v e r t S i j m o n
M a n s . Zijne dochter J o s i n a , geb. te Haarlem, trad in Dec. 1656 in het huwelijk
met Mr. L e o n a r d B o l l e k e n van 's Gravenhage.
Zie: C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr. Woordenb. van O.Indische pred. (Nijm. 1893) 11 v.
Knipscheer

[Ampsing, Johannes Assuerus]
AMPSING (Johannes Assuerus), ook A m p z i n g (-c k ), A m p z i n g i u s enz., geb.
in 1558 te Ootmarsum, overl. 19 Apr. 1642 te Rostock, vader van den volg. Hij is in
1583 predikant te Haarlem, nadat hij te Leiden 28 Aug. 1581 als jurist was
ingeschreven. Uit de acta der classis Haarlem blijkt dat hij 7 Mei 1586 tot praeses
werd gekozen en dat hij toen ijverde voor het verzamelen van gravamina voor de
Synoden. De classis van 2 Mei 1590 benoemde hem en een ander tot kerkvisitatoren.
Tot 1591 mocht hij zich geheel in de achting zijner ambtgenooten verheugen; hij is
aanwezig in de Synoden van 1585 en 1589. Doch in 1591 kwam er eene groote
verandering. Reeds uit de Acta der classis van 20 Mrt., 24 en 29 Apr., 5 Juni en 10
Juli 1591 blijkt het dat hij zijn dienst had verlaten op 17 Maart 1591, wat ook uitkomt
in de Synode te Edam van Mei 1592, waarin wij bovendien lezen, ‘dat hij hem begeeft
tot een ander professie ende daerenboven hem afzondert van de tsamencompsten
der gelovigen’, waarop twee predikanten van Alkmaar werden gekozen om ‘hem
over de voorscreven stucken in den naeme des synodi cristelick te vermanen’. Toen
men in April 1591 te Utrecht van zijn voornemen gehoord had, zou men hem wel
daarheen hebben willen beroepen, maar hij was naar Duitschland vertrokken. Het
Kerkelijk Handboek 1908, Bijl., 116 zegt, dat hij naar Ootmarsum, zijn geboorteplaats,
was gegaan. Gedurende 1592 en 1593 is hij dan legerpredikant geweest. De Prins
zond in October 1592 aan de Staten ‘een gunstich scryven’ over hem: hij had ‘zeer
vruchtbarlick als minister in den Legher desen zomer gedient’. Hem werd ƒ 600
traktement toegekend Nog heeft Deventer pogingen aangewend om hem te
beroepen, maar de kerkeraad zag daarvan af, nadat hij op de hoogte kwam van de
geruchten, die over hem liepen.
De voornaamste beschuldiging tegen hem was zijne ‘onmaetige conversatie met
eene vrouwe’ maar de Synode van 1593 acht dit ‘een generael sonder speciael
bewijs’. In elk geval heeft zij het zoover weten te brengen dat beide partijen
‘christelijck mit onderlinge handtgevinge versoent zyn tot blijschap des gantzen
synodi’. Als legerpredikant achtte hij zich niet alleen beschermd door het gezag en
het gunstig oordeel van den Prins, maar ook los van alle kerkverband. Toen de
Synode van Juni 1594 juist te Haarlem vergaderde en men vernomen had dat hij
hier verblijf hield, werd hij ontboden, maar hij was ziek. De synode laat ‘vernemen
hoet met syn gesontheyt stonde, maer heeft sich als te voren geexcuseert’. Eindelijk
komt het antwoord van Ampsing voor den dag: hij was gebelgd en zeide, dat hij
‘alhier gecomen was om syn vermakinge ende ter contrarie geperturbeert was.’
Even verder lezen wij, dat hij velen ergerde door ‘binnen de stadt als een ruyter te
peerde met
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roer ende sweert te ryden, met het ampt van dienaer strijdende’. Dit zal samenhangen
met het doel van zijn verblijf te Haarlem ‘om zijn vermakinge’. Ook hierna heeft het
niet ontbroken aan pogingen van de N.- en Z.-Hollandsche Synoden om hem te
bewegen ‘de ergernissen met eenen godtsaligen wandel ewech te nemen ende
hem te versoenen ende vereenigen metten kercken’. (Een brief aan Ampsing bij J.
H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1905), Bijl. D, XXIV en vlg.) Maar hij bleef zich
los van de Kerk gevoelen. Als legerpredikant is hij in zijn ambt geschorst. V i s s c h e r
e n v a n L a n g e r a a d zeggen: ook ontslagen en dat hij met bovenbedoelde
vrouw naar het buitenland vertrok, zijne wettige vrouw G e e s k e n A l b e r t s d r .
en zeven kinderen onverzorgd achterlatend.
Van zijne latere lotgevallen worden wij onderricht door de lijkrede, door J o h .
Q u i s t o r p op den dag zijner begrafenis 23 April 1642, uitgesproken te Rostock,
waar hij in 1605 als hoogleeraar in de geneeskunde Henricus Pauli was opgevolgd,
terwijl hijzelf in 1639 opgevolgd werd door Joachim Stockman. C h r i s t i a a n
M i c h a ë l schreef tegen hem: Disquisitio de liberis fidelium, utrum sancti nascantur
et salvifica sanctitate sint praediti, antequam baptismum suscipiunt, necne; tum quid
de eorum salute statuendum sit, si ante sacramenti collationem morte praeripiantur
studio veritatis a nonnemine publice oppugnatae modeste instituta (Rostochii 1627).
J a c o b D ü r f e l d schreef ook tegen hem (zie A e p i n u s e t R o l l i u s , Disput.
de meritis Westphalorum in Acad. Rostochiense, 23). Amsing antwoordde in:
Nasturtium J o a n n i s A s s w e r i A m p s i n g i i contra strygnium Jacobi Dürfeldii
Philippo-Mastigis, Magistri Mendaciorum et sacrae Mataeologicae Studiosi (Rost.
1628), zeer scherp.
In denzelfden geest is gesteld zijn: Aquila coelestis seu Draco cum Dracone D.
J o h a n n i s A s s u e r i A m p s i n g i i contra Pseudantidotum Jacobi Durfeldii
Luthero, Philippo et Erasmo-mastigis, magistri mendaciorum, sacrae mataeologiae,
leptologiae et mapsilogiae studiosi (Rost. 1628). Nog zijn van zijn hand: Verclaringe
van de Menschwordinge Jesu Christi (Amst. 1608); Eenighe propositien nopende
de kerckelijcke discipline (Haerl. 1590); waarin met doorloopende paginatuur: Copie
van een geschrift, ghesonden van sommighe Vriesen aenden Vlamingen.
Zie mijn verhaal uit de acta der noordhollandsche Synoden in het Archief voor
Kerkgesch. 1908, 160-168; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest.
Vaderland (Utr. 1903) I, 147-153; Catal. Bibl. der Doopsgez. Gem. te Amst. (Amst.
1888) II, 125, 164; S. A m p z i n g , Beschr. ende lof der stad Haerlem (Haerlem
1628) 126, 141; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750) 7;
Kerkel. Handboek, 1878, 511; 1908, Bijl., 116; Biograph. Lexikon der hervorragenden
Aertze aller Zeiten und Völker, I (Wien 1884) 128; G r a p i u s , Das evangelische
Rostock (Rost. 1707) Cap. XIII, § 20, 449 v.; Etwas von gelehrten Rostocker Sachen
I (1737), 26, 497-501; II, 301; VI, 825-829.
Knipscheer

[Ampsing, Samuel]
AMPSING (Samuel), A m p z i n c k enz., zoon van den voorg. en van G e e s k e n
A l b e r t s d r . , geb. in 1590 te Haarlem, gedoopt 24 Juni 1590 aldaar, gest. 29 Juli
1632 als predikant te Haarlem. Toen zijn vader naar het buitenland vertrok, liet deze
zijne vrouw met zeven kinderen onverzorgd achter. Haarlem's overheid zorgde, dat
Samuel, waarschijnlijk de jongste,
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(1602) op de latijnsche school aldaar geplaatst werd. Burgemeesters van Haarlem
verzochten (1608) aan P. Bertius, den regent van het Staten-College te Leiden,
hem op kosten der stad aldaar te laten studeeren, totdat wellicht eene beurs zou
vrij komen (Navorscher VI (1856) 51). Na zijn studie (10 Dec. 1613 werd hij als
student ingeschreven te Genève) kwam hij in 1616 als predikant te Rijsoord en in
1619 te Haarlem. Op 15 Maart 1616 is hij nog eens te Leiden als student
ingeschreven. Zijn peremptoir examen heeft hij 2 Aug. 1616 afgelegd. Door ‘drang
tot dichten gedreven’ heeft hij in hetzelfde jaar Het Lof der stadt Haerlem in Holland
uitgegeven, hetwelk later, omgewerkt en uitgebreid, minstens drie malen te Haarlem
is uitgegeven, n.l. in 1616, 1621, 1628. Eerst de derde druk stond op zijn naam. Hij
trouwde 2 Sept. 1616 met C a t h a r i n a v a n d e r W e g h e van Leiden, wier
moeder J o s i n a v a n O v e r b e e c k e wordt genoemd. Na de onderteekening
van de nederlandsche geloofsbelijdenis en den catechismus en na onderzoek van
de overgelegde attestaties werd hij tegelijk met Josephus van der Rosieren te
Haarlem bevestigd en op 6 Aug. 1619 als lid der classis aangenomen. Hij preekte
in de hollandsche en in de fransche taal. Als predikant te Rijsoord vertaalde hij een
der door zijn vader geschreven traktaten tegen de Doopsgezinden in het Latijn: Tres
disputationes theologicae adversus anabaptistas (Lugd. Bat. 1619, zie Catalogus
Bibl. Doopsgez. Gem. te Amsterdam, 176). Zijn Nederlandsch Taal-bericht dat aan
zijn Beschrijvinge ende lof der Stad Haerlem (uitgave van 1628) voorafging, werd
later, herzien door C h r . v a n d e r H e u l e n , afzonderlijk uitgegeven te
Wormerveer onder den titel: Taelbericht der Nederlandsche Spellinge. Zijn kras
optreden tegen de roomsche Kerk bezorgde hem vele schimpdichten van zijne
vijanden die hem zelfs de bijzonderheden uit het leven van zijn vader niet spaarden.
Hij had in 1629 geschreven: Samuel Ampzings Eer-verdediginge sijns Persoons
ende Ampts, tegens verscheyde onbekende Amsterdamsche Pasquildichters, die
hem onbedacht ende valschelijk ende tegens alle Christelijke billijkheid ... het
Eer-dicht op het vertrek van den E. Jan Willemszen Bogaert gemaekt toedichten
o

(Haarl. 1629, Pamfl. Knuttel n . 3944). Een dergelijk werkje was in 1628 te 's
Hertogenbosch verschenen: Sterck water, getrocken uyt de Crokodyls-tranen des
Weeklagers tot suyveringhe van den cristallijnen Bril, nu van 16 blz., even vinnig.
Eindelijk vermelden wij zijne volgende werken: Orden der Canonyke boecken des
Ouden ende des Nieuwen Testaments, In Neder-duytschen rym gesteld (Leyd.
1624); Rym-Catechismus, d.i. de Christelycke- Catechismus, gedichts- en
gesangswijze ingestelt (Leyd. 1624) met muziek; Oratio nopende de gewichtigheyd
ende swaerheyd van het school-ampt, eene vertaling van: G. N i e u w e n h u y s e n ,
Oratio de Scholastici muneris difficultate (Harlemi 1628) met muziek; Heylige Traenen
ende Heylig Dank-offer (Haerl. 1629); West- Indische Triumph-basuyne Tot Godes
ere, ende roem der Batavieren gesteken, van wegen de veroveringe der Spaensche
Silver-vlote van Nova Hispania in de Baij van Mantanca ... onder het beleyd van
Pieter Pieterszen Heyn, Generael ende Heynrick Korneliszen Lonk, Admiraal,
o

geschied den 8 Sept. 1628 (Haerl. 1629, Pamflet Knuttel n 3859); Naszousche
Lauren-Kranze voor Frederick- Heynrick van Naszou, Prinze van Oranjen, Van
wegen De Veroveringe der Stad ... 's Hertogenbosch. Mitsgaders De geluckige
Verloszinge der Stad ... Wesel. In
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o

Nederduytschen Rijm (Haerl. 1629, Pamflet Knuttel n . 3901); De klaeglieden van
den H. Propheet Jeremias, Beneffens den Lofzang van den Propheet Michas (Haerl.
1629) met muziek; Het Hoog-lied van Salomon (Haerl. 1629) met muziek;
Nieuwe-Jaers Dank-Offer, Van wegen de groote ... Overwinningen ende Segeningen,
die God Almagtig syne waerde Kerke ende ons lieve Vaderland op den Roomschen
Antichrist ende Koning van Spanjen met hunnen bloedigen aanhang het voorleden
Jaer, naer sijne sonderlinge genade heeft gegeven (Haerl. 1630, onderteekend
o
‘H e t o o g o m h o o g ’, Pamflet Knuttel, n . 3986); Baals-Hoogten; ofte Straf-dicht,
Tegens de opentlijcke Ergerniszen der superstitieuse overblijfzelen van het
Afgodische Pausdom midden in de Gereformeerde Christenheyd: waer in de
doodelijke grouwelen der ijdele superstitien van den Antichristischen suerdezem
nacktelijk vertoond ende wederleyd worden. Tot onderrichtinge ... in Dicht beschreven
o
(Haerl. 1630, Pamflet Knuttel, n . 4114) waarop een tegenschrift verscheen
o
Reed-geld over betalinghe der ongefondeerde Lasteringen (Pamflet Knuttel, n .
4115); Fasciculus epigrammatum, Een bondelken Sindichten van wege de
veroveringe van Olinda (Haerl. 1630), latijn en nederl.; P. Scriverii vastenavond-spel.
Den tweeden druck; Vervatende 't ghebruyck en 't misbruyck van den Taback. Uyt
het latijn in 't nederl. vert. Noch syn hier by-gevoeght X L vermaecklicke Poetische
grillen, denselven Heere P.S. toe-gheygend door H.v.D. (S i m o n v a n
B e a u m o n t ); Spiegel ofte toneel der ydelheyt ende ongebondenheit onzer eeuwe
voorgestelt (Haerl. 1633); De Christen- Hoogtiiden (Leiden 1625 en Haerl. 1631);
Bibel-tresoor, vervatende de orden der Kanonijke Boeken des Ouden ende Nieuwen
Testaments. In Neder-Duytschen Rym bearbeyd (Haerl. 1631), eene uitbreiding
van de Orden der Canonyke boecken enz. in 1624 (zie boven); Toneel van Europa.
Met hare personagien af-gebeeldt. Vertonende de bysonderste deugden, raedslagen,
ende handelingen der Koninghen, Prinzen ende Republijcken, mitsgaders den
tegenwoordigen ende toekomstighen toestant van geheel Europa. Uyt den
Latijnschen in Nederduytsche Rijm overgeset (Harderw. 1631) met opdracht aan
J.I. P o n t a n u s die het latijn aan Ampsing ter vertaling had ter hand gesteld; Dion.
Cato Koppeldichten van de seden (Haerl. 1632); Suppressie van de vermeynde
Vergaderinge der Jesuwyteszen door Urbanus VIII bij den gedoge Gods Paus van
Romen: met eenige Poëtische Theologische Bedenkingen (Haerl. 1632, Pamflet
o
Knuttel n . 4286); Gelukwensch aan W.v.N(ieuwenhuyzen) en: W a l a e u s , Jambi
morales in Ned. rym, Eindelijk vervaardigde hij een gedicht bij het portret van
Bernardus Paludanus. Zijn in 1630 door Frans Hals geschilderd portret, in plaat
gebracht door J. van de Velde en door J. Suyderhoef, is in het bezit van Sir W.C.
van Horne te Montreal.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 466; J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Vermomde en Naamlooze schrijvers (Leid. 1883) I, kol. 543 v.; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderl. I, 153-156; H.Q. J a n s s e n , De
Kerkherv. in Vlaanderen I, 11, vergel. 1-15; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst.
1874) I, 148, aant. 1; D.A. B r i n k e r i n k in Tijdschrift voor boek- en bibliotheekw.
1908, 235; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 116; V e e r i s e n d e P a u w , Vern.
kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 7; Etwas von gelehrten Rostocker Sachen I (1737)
498 f.
Knipscheer

[Ampt, Abraham]
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AMPT (Abraham), geb. te Venlo 20 Mei 1780, overl. te 's Gravenhage 14 Dec. 1857,
oudste zoon
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van C.G. Ampt, en Albertina Rovers (kol. 121). Hij werd evenals zijn vader opgeleid
voor den militairen stand. Reeds op jeugdigen leeftijd was hij cadet bij de genie
maar hij bleef niet lang in dienst, want einde 1798 of begin 1799 werd hij in den rang
van luitenant gepensionneerd. Hij schijnt daarna een ambtelijken werkkring te hebben
gezocht, althans in 1807 wordt hij vermeld als provisioneel index-maker bij de
west-indische divisie van het ministerie van koophandel en koloniën en in 1810 als
commies bij het ministerie van marine en koloniën. Volgens zijn aanteekeningen
zou hij tevens de functie hebben waargenomen van directeur van het topografisch
depôt der koloniën. Na de vereeniging met Frankrijk werd hem de keuze gegeven
hetzij naar Frankrijk bij het ministerie over te gaan of in Holland als commissaris
van politie te worden aangesteld. Hij koos het laatste en werd dientengevolge bij
keizerlijk decreet van April 1811 aangesteld tot commissaris van politie te 's
Gravenhage.
Ampt heeft deze moeilijke betrekking vooral in de jaren 1811-1813 met
buitengewoon veel tact waargenomen. Hoewel hij in alle opzichten een goed
vaderlander is gebleven, wist hij het vertrouwen van zijn onmiddellijke chefs Devilliers
Duterrage, directeur-generaal van politie te Amsterdam, en Marivault,
commissaris-generaal te Rotterdam, te winnen, terwijl hij het volste vertrouwen
genoot van den prefect de Stassart. Daar hij met verschillende aanzienlijke
stadgenooten in betrekking stond, werd hij door de Franschen als een vraagbaak
beschouwd om inlichtingen te verschaffen over personen en toestanden; zijn
rapporten op dat gebied, die van groote zaakkennis en nauwkeurigheid getuigen,
werden zeer op prijs gesteld. Vooral zijn ‘statistique personnelle’, die hij in opdracht
van den commissaris-generaal van politie te Rotterdam samenstelde, maakte hem
onmisbaar. Dit rapport, waarin alles werd medegedeeld wat voor de regeering van
eenig belang kon zijn omtrent het openbaar en huiselijk leven, de denkbeelden,
neigingen, talenten, financiën enz., van alle ambtenaren van eenigen rang, zoowel
burgerlijke als militaire, godsdienstleeraars en aanzienlijke bewoners der residentie,
bewerkte hij met zooveel takt en kieschheid, dat het voor niemand van de betrokken
personen een gevaar opleverde. Ook personen, die bij de fransche regeering als
verdacht werden beschouwd, wist hij in zijn rapporten in een gunstig daglicht te
stellen; hij mocht er zich dan ook op beroemen, dat te 's Gravenhage niemand om
zijn politieke denkwijze vervolgd was geworden. Ampt verplichtte daarmede vele
aanzienlijke bewoners van 's Gravenhage, maar hij bezat ook het vertrouwen van
het volk. Het oproer der Scheveningers tegen de maritieme conscriptie wist hij
zonder bloedvergieten te beteugelen, terwijl door zijn toedoen de aanstokers
ongestraft bleven. Ook de bedrijvers der opstootjes in April 1813 werden door hem
niet aangewezen. Toen dan ook 17 Nov. het ‘Oranje Boven’ weerklonk en hij zich
met de oranjecocarde getooid naar het stadhuis begaf, werd hij door het volk
gelukgewenscht met den gelukkigen omkeer van zaken. Hij ontving toen van het
voorloopig bestuur een schriftelijke aanstelling als commissaris belast met de rust
en veiligheid over de stad 's Gravenhage. Bij zijn definitieve aanstelling werd zijn
titel veranderd in dien van directeur van politie. Ampt bleef in functie tot 1850; met
ingang van 1 Juli werd hij gepensionneerd.
In 't voorjaar van 1830 had hij den Koning verzocht om evenals zijn ambtgenoot
te Brussel met den titel van referendaris te worden begunstigd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

121
Dit verzoek had nogal voeten in de aarde, omdat men bevreesd was een antecedent
te stellen, maar nadat de ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken er
over waren gehoord en zelfs de Prins van Oranje er mondeling over had
o

gerapporteerd, werd hij bij Kon. Besl. van 8 Juli 1830 n . 64, benoemd tot referendaris
der 2e kl. bij den Raad van State, zonder genot van traktement, doch met behoud
zijner betrekking van directeur van politie. Bij Kon. Besl. van 17 Nov. 1841 werd hij
door Willem II op dezelfde voorwaarden bevorderd tot referendaris der 1e kl., terwijl
hem 15 Mei 1850 eervol ontslag werd verleend.
o

Hij huwde tweemaal, 1 . te 's Gravenhage 21 Febr. 1808 A n n e E l i s a b e t h
C h a r l o t t e D u q u e s n e (of D u Q u e s n e ) geb. te Horstgen in 1783, overl. te
's Gravenhage 29 Dec. 1837, dochter van C h a r l e s L o u i s , oudkapitein en
o

Elisabeth Louise Stephenes; 2 . Jeannette Duquesne.
Drie kinderen uit het eerste huwelijk, G e r a r d D a v i d A u g u s t e , geb. te 's
o

Gravenhage 13 Mei 1812, kap. ter zee, overl. aldaar 1 Juli 1877, geh. 1 . met
o

J a c o b a E l i s a b e t h E l s i n g e r e n 2 met J a c o b a M a r i a V o g e l e s a n g ,
geb. te 's Gravenhage 5 April 1850; P h i l i p p u s C o r n e l i s G e o r g e F r e d e r i k ,
geb. te 's Gravenhage 28 Apr. 1814; F r e d e r i k J o h a n n e s A l b e r t u s , geb.
te 's Gravenhage 19 Febr. 1816.
Zie: Copie-Memorie van Ampt (Aanwinsten Rijks-Archief 1863, Geschenk Mr. P.
Bosscha), uitgeg. door T h . J o r i s s e n , De Omwenteling van 1813, II, 2e st. (1867)
o

35 e.v.; Militair pensioenboek. (Rijks Arch. Oorlog n . 1359); Lijsten v. Ambtenaren
in dienst bij den aziatischen raad en het ministerie van marine en koloniën enz.
o

(Aanwinsten R.A. 1905 XLIII n . 8); Brief v.d. Prefect v.d. Maas aan den maire van
o

den Haag; (Archief Holland n . 5622); Militaire Spectator VII (1839) 29; v a n
H o g e n d o r p , Nov. 1813, Gedenkschriften van Gijsbert Karel 44.
Morren

[Ampt, Anna Adriana Everdina Henriette]
AMPT (Anna Adriana Everdina Henriette), geb. te Nijmegen 3 Jan. 1832 en aldaar
overl. 5 Mrt. 1885, was een dochter van den kapt. luit. ter zee Frederik Hendrik
Ampt, en Everdina Snoeck (kol. 122). Zij huwde in 1854 met J.W. S t e e n s Z i j n e n ,
fabrikant te Nijmegen. Onder het pseudoniem A n n a schreef zij: De bruid van
Agrogna, romantische episode uit de geschiedenis der Waldenzen (Nijmeg. 1854);
Schaduwbeelden uit Suriname (Amst. 1858; nieuwe uitgave Dordr. 1862),
geïnspireerd door Dr. W.R. v a n H o ë v e l l 's Slaven en Vrijen onder de
Nederlandsche wet; Savonarola, tafereelen uit de geschiedenis der lijdende kerk
(1862) gedrukt in de Evangelische Bibliotheek: verder vertaalde zij een paar werken
uit het engelsch. Als hs. zijn te Nijmegen in 1875 gedrukt Verspreide en onuitg.
Gedichten en haar laatste en nagelaten letterarbeid, Novellen.
Benjamins

[Ampt, Carl Georg]
AMPT (Carl Georg), zoon van A b r a h a m (geb. 24 Juli 1725 te Frankfurt a.M.,
hoogleeraar in de philosophie te Neuchàtel, overl. 17 Oct. 1807 te Gorinchem) en
van J o h a n n a C h a r l o t t a B i n d e r ; geb. 18 Mrt 1746 te Oppenheim in de
Keurpaltz, overl. 2 Mei 1824 te Nijmegen; trad op 24 Mei 1758 als cadet in
hollandschen dienst bij het regiment Zwitsers van Bousquet; werd 13 Aug. 1763
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adjudant, 15 Mei 1771 vaandrig, 15 Jan. 1775 onder-luitenant, 1 Mei 1779 luitenant,
2 Juni 1784 onder-majoor te Grave, 1 Juli 1788 kapitein bij het regiment Hardenbroek,
15 Sept. 1790 majoor en op 30 Juli 1795 gepensionneerd. Hij was achtereenvolgens
19 Mei 1797 inspecteur der revuën over de fransche troepen, op 24
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April 1804 als kolonel; daarna werd hij 24 Sept. 1806 directeur bij de recruteering
en 27 Mei 1808 directeur der koninklijke kweekelingen. In het jaar 1810, toen Holland
bij Frankrijk werd ingelijfd, ging hij 1 Sept. in franschen dienst over en werd 15 Nov.
1811 gepensionneerd. In nederlandschen dienst kreeg hij 23 Nov. 1813 zijn
benoeming tot plaatselijken commandant te Rotterdam, daarna als zoodanig op 26
Febr. 1814 te Nijmegen. Op 21 April 1815 verwierf hij den rang van
generaal-majoor-titulair. Hij had in 1799 den veldtocht in Noord-Holland, in 1800
dien in Duitschland medegemaakt. Hij huwde 8 Juli 1776 te Mill (N.B.) met
A l b e r t i n a R o v e r s , geb. 20 Oct. 1753 te Grave, die 20 Nov. 1837 te Nijmegen
overleed.
Hun vijf zonen worden in dit deel vermeld.
Naar gegevens v.h. Krijgsgeschiedkundig Archief.
de Bas

[Ampt, Frederik Hendrik]
AMPT (Frederik Hendrik), geb. te Bergen op Zoom 12 Nov. 1793, overl. te Batavia
30 Oct. 1837, zoon van C.G. Ampt en Albertina Rovers (kol. 121). Op 13-jarigen
leeftijd trad hij in dienst als cadet op het Kon. Inst. v.d. Marine te Feyenoord. Bij de
fransche marine in 1813 dienende, haalde hij, tijdens den ommekeer van zaken,
die hier te lande plaats greep, de hollandsche schepelingen van zijn schip over om
zich gezamenlijk naar den Haag te begeven, waar hij van het voorloopig bewind 21
Nov. opdracht kreeg, om zich van de landsschepen van de marinewerf te Rotterdam
meester te maken. Na een vaartuig met levensmiddelen voor het fransche eskader
te Hellevoetsluis bemachtigd te hebben, zeilde hij met twee kanonneerbooten,
waarop voor het eerst wederom de nederlandsche vlag woei, de Maas op en maakte
zich daar meester van een schip met kruit en patronen, dat door de Franschen was
weggevoerd, waarvoor hij later bij verstek door den krijgsraad te Parijs tot de straffe
des doods door den kogel is veroordeeld. Zoo toegerust, hielp hij eerst de batterij
bij den Papendrechtschen molen verdedigen, waarbij hij echter gevoelige verliezen
leed; later hooger op varende en versterking bekomen hebbende, dekte hij den
overtocht der Kozakken, en nam hij met andere kanonneerbooten positie voor
Gorinchem; zijn bodem werd daar zoodanig lek geschoten, dat hij genoodzaakt
was, de rivier weder af te zakken, waarop de boot bij Hardinxveld invroor. Einde
Maart kreeg hij bevel naar Rotterdam af te komen; het algemeen bestuur bevorderde
hem uit naam van den Souvereinen Vorst tot luit. ter zee voor de bewezen diensten
en persoonlijke geldelijke opofferingen ter wille der Restauratie. Bij de instelling van
de Milit. Willemsorde in 1815 benoemde de koning hem tot ridder. In den loop van
zijn verderen diensttijd maakte hij zich in 1815 verdienstelijk door het voor het eerst
opvaren en in kaart brengen van de Ancobra- of Goudrivier aan de kust van Guinea,
waarheen zijn schip Daendels had gebracht en door zijne verrichtingen op Ambon
en Saparoea in 1817, tijdens het oproer aldaar. Als commandant van de ‘Zwaluw’
bracht hij in 1827 en 1828 den commissaris-generaal van den Bosch naar W.I. en
terug. Tijdens den belgischen opstand voerde hij het bevel over de kanonneerbooten,
die voor Grave, tot dekking der limburgsche grenzen, gestationneerd lagen. Deswege
volgde zijne bevordering tot kapitein-luitenant ter zee in Maart 1831. In 1837 kwam
hij met de ‘Castor’, na een kruistocht in de Noordzee en later in de Middell. zee
medegemaakt te hebben, in Oost-Indië aan, waar hij in opdracht kreeg, ondersteund
door een koloniale oorlogsbrik, eene
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hydrographische opname te doen van de Wijnkoopsbaai aan Java's Zuidkust. Te
Batavia teruggekeerd, deden zich aan boord van zijn schip, kwaadaardige koortsen
voor, waardoor ook hij werd aangetast en in den ouderdom van 44 jaren overleed.
o

Hij was 1 . te Nijmegen 15 Febr. 1822 gehuwd met A n n a C a t h e r i n a C o r n e l i a
o

S n o e c k geb. 2 Febr. 1795, overl. te Nijmegen 21 Febr. 1823, hij huwde 2 . te
Nijmegen 20 Jan. 1830 met E v e r d i n a S n o e c k (geb. te Nijmegen 4 Oct. 1793,
overl. te Zwolle 29 April 1884), dr. van A d r i a a n en A n n a B a r t a
Kolenbrander.
Zie: Milit. Spectator VII (1839) 26-29; Handel. en Geschr. Ind. Gen. II (1855)
400-402; T h . J o r i s s e n , De omwenteling van 1813, II, 2e st. (1867) 72-75.
Mulert

[Ampt, Hermanus Philippus]
AMPT (Hermanus Philippus), broeder van den vorige, geb. te Grave 2 Sept. 1786,
overl. 26 Aug. 1813. Hij maakte in 1806 en 1807 deel uit van de bezetting van een
der vestingen aan den Oder. Hier te lande commandeerde hij verscheidene
buitenposten om Amsterdam en overleed als kapitein der artillerie, aan de gevolgen
van zijn bij Bautzen op 21 Mei bekomen wonden.
Eysten

[Ampt, Martin George]
AMPT (Martin George), broeder van de vorigen, geb. 12 Nov. 1790 te Bergen op
Zoom overl. te Leeuwarden 3 Juli 1836. Hij trad vroeg in militairen dienst en nam
deel aan de bestorming van Stralsund en aan den strijd tegen von Schill en Oelst
(1809). Later vertrok hij naar Bayonne en van daar naar Batavia, waar hij door de
Engelschen krijgsgevangen werd gemaakt. 2 Nov. 1813 in Nederland teruggekeerd,
nam hij als adjudant-majoor deel aan den slag bij Waterloo. Hij trok mede naar Parijs
en diende later in Nederland als kapitein. In dien rang maakte hij den 10-daagschen
veldtocht mede en streed in Brussel, bij Hasselt en bij Leuven, en verdedigde de
brug bij Berghem. Later trok hij mede terug in de Citadel van Antwerpen en bleef
daar tot de overgave; aan verscheidene uitvallen nam hij deel. Met de bezetting
krijgsgevangen gemaakt werd hij naar Béthune gevoerd. Na zijn vrijlating was hij
kapitein-commandant der friesche mobiele schutterij te Leeuwarden. Hij was ridder
M.W.O.
Zie: B o s s c h a , Heldendaden te Land III, 596, noot 2, 601 noot 2.
Eysten

[Ampt, Nicolaas Charles]
AMPT (Nicolaas Charles), broeder van de vorigen, geb. 6 Juli 1788 te Grave, overl.
te Batavia 15 Oct. 1825. Hij was luitenant der artillerie en streed tegen Oelst en von
Schill in 1809. Hij was met de 1e compagnie rijdende artillerie tegenwoordig in den
slag van Friedland (14 Juni 1807) en streed in Saksen, Bohemen en bij Dresden.
In 1809, tijdens de landing der Engelschen in Vlissingen, commandeerde hij een
bataljon artillerie aan het Sloe. In 1811 vertrok hij met generaal Janssens naar Indië.
In den strijd tegen de Engelschen werd hij krijgsgevangen gemaakt en naar Engeland
gevoerd. Na zijn ontslag werd hij adjudant van den Erfprins en achtereenvolgens
tot kapitein en majoor bevorderd. Hij streed bij Quatre-Bras en Waterloo waar twee
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paarden onder hem werden doodgeschoten. Hij volgde de overwinnende troepen
naar Parijs, werd later opnieuw adjudant van den Prins, om eenigen tijd daarna als
kolonel weer naar Indië te vertrekken. Hij was ridder M.W.O.; gehuwd met mej.
Stuart.
Zie: S y p e s t e y n , Ned. Rijd. Artillerie 87, 108, 361.
Eysten

[Amstel van Mijnden, Amelis van]
AMSTEL VAN MIJNDEN (Amelis v a n ), geb. 1531 te Loenen a.d. Vecht, gest.
1593, zoon van A n t h o n i s v a n A m s t e l en C a t h a r i n a v a n R u t e n b e r c h .
Hij werd 18 Oct. 1559
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te Orléans bevorderd tot licentiaat in de beide rechten, praktiseerde 1 jaar te Atrecht
en 3 jaren te Utrecht als advocaat. Na gedurende ruim een half jaar als extraordinaris
raad zitting te hebben gehad in het Hof van Gelderland werd hij 28 Mrt. 1564
benoemd tot ordinaris raad, als opvolger van Fred. van Boeymer. Als zoodanig deed
hij zich kennen als een heftig tegenstander der Hervorming. Hij bleef geldersch
Raad tot Sept. 1578, toen hij uit het Hof verwijderd werd, als zijnde geen landzaat,
maar een Hollander. Later moet hij van geloof zijn veranderd, daar hij in 1582 tot
lid van den Hoogen Raad van Holland werd aangesteld. Hij maakte in 1585 deel uit
van het gezantschap naar Frankrijk.
Hij is tweemaal gehuwd geweest; zijne eerste vrouw was M a r g r i e t O l e m e n ,
zijne tweede, met wie hij te Arnhem huwde, O e d e (O d a ) v a n S c h e r p e n z e e l .
Zij hertrouwde W o l t e r v a n B o i n e n b u r g gen. v a n H o n s t e i n .
Zie: W a g e n a a r VII, 451; VIII, 56; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. II, 527; Bijdr.
en Meded. Gelre XI, 433; v a n S p a e n , Hist. d. heeren van Amstel 189.
van Veen

[Andala, Ruard]
ANDALA (Ruard), a b A n d a l a of a b A n d l a , geb. begin Jan. 1665 te
Andlahuizen, gem. Burgwerd bij Bolsward, gest. te Franeker 12 Sept. 1727, zoon
van den landbouwer G e r l o f R u u r d s en T r u i k e W i g l e s , trok spoedig de
opmerkzaamheid van den bolswarder predikant Gerh. Moda, van wien hij privaatles
ontving en die den grietman van Wonseradeel Tjaard van Aylva voor hem wist te
winnen. Deze nam de zorg voor zijn opvoeding geheel op zich, toen hij, op 10-jarigen
leeftijd op de latijnsche school te Bolsward gedaan, in 1677 beide ouders verloor.
Onder den rector, dr. med. Tiberius, den conrector Petrejus en Corn. Jelgers werd
zijn aanleg zoodanig ontwikkeld, dat hij zich reeds Sept. 1679 te Franeker als student
kon laten inschrijven. Na twee jaren besteed te hebben aan de propaedeusis, de
oostersche talen bij Camp. Vitringa beoefenende, onder wien hij in 1681 een dispuut
de Urim et Thummim hield, wijdde A. zich van 1681 tot 1684 aan de philosophie.
Hoewel door den graecus Blancardus geraden hoofdstudie te maken van het
grieksch, door Andreae van de philosophie, verkoos hij zich meer algemeen te
bekwamen, hield in 1684 vier disputaties over physische onderwerpen en
promoveerde op de vijfde de Terra et igne, 17 Nov. 1684, tot lib. art. mag. en dr.
phil. Overgaande tot de theologie vond hij daarin vrijzinnige leermeesters in Vitringa
en Röell en vooral in den Coccejaan van der Waeyen, te wiens huize hij reeds lang
verkeerd had en aan wiens zijde hij zich schaarde in het geschil aan de franeker
academie over het gezag der rede met een Mantissa de lite Dukeriana achter een
dispuut van dezen in 1686 en een Epist. apologet. ad G.W. Duker adv.... U. Huberum
et H. Witsium (Fran. 1687). Door zijn beschermer daartoe in staat gesteld, vertoefde
A. vervolgens te Utrecht, werd te Leiden ingeschreven op 25 Oct. 1687, hoorde
lessen aan de illustre school te Middelburg en ook te Leiden bij Salomon van Til op
zijn terugreis naar Friesland. Hier werd hij 2 Juli 1688 door de classis van Bolsward
toegelaten tot den predikdienst, ontving 1 Oct. beroep naar Arum en werd daar 14
Oct. 1688 bevestigd. In het laatst van October 1690 nam hij afscheid en deed 2
Nov. 1690 zijn intrede als predikant te Makkum, waar hij opnieuw de pen opnam
voor van der Waeyen, wiens geschrift tegen B a l t h . B e k k e r 's Betoverde wereld,
door dezen wederlegd, eene verdediging vond in A.'s Drie brieven van Dr.
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B.B. (Amst. 1693) en Beantwoordinge van Dr. B.B. Twee brieven (Amst. 1693). In
den strijd over Röell tusschen de prov. synode van Z.-Holland en Friesland,
verscheen hij als ‘correspondens’ uit Friesland te Woerden en leverde daarover
rapport in. In die afwezigheid ontving hij beroep naar Bolsward, huwde nog Mei
1695 met C a t h a r i n a W i j b e s H o g e n h u i s , weduwe van den makkumer
koopman W i j b e L o l c k e , en nam Juli 1695 te Makkum afscheid, 4 Aug. 1695
als predikant te Bolsward bevestigd wordende. Hier zette hij zijn vroeger geschrijf
voort met de Uiterste verlegenheid van Dr. B.B. (Fran. 1696), B.B. en inzonderheyd
syner voedsterlingen onkunde (Fran. 1696), terwijl hij tegen de Korte openinge van
de texten 2 Petr. 2:4 enz. door E e n l i e f h e b b e r d e r w a a r h e i d (Amst. 1697)
een Klare en bondige uitlegging ... dienende tot bewijs van hemel en helle, engelen
en duivelen (Fran. 1698) gaf, voorts gevende nog de Gansch disperate en verlooren
sake van D.B.B. (Fran. 1698) en een Antwoord op een tweeden brief (Fran. 1700).
Gelijk vele andere Coccejanen beoefende A. ijverig de exegese; hij behandelde de
Openbaring van Johannes gedurende drie jaren op de colleges in zijn volgenden
werkkring; werd een andere commentaar in 1720 en deze in 1726 nog gedrukt, zijn
plan tot samenstelling van een korten conmentaar op alle bijbelboeken werd door
die nieuwe roeping verschoven. Als opvolger van Schotanus werd hij n.l. aanbevolen
tot prof. phil. te Franeker en er benoemd 17 Febr. 1701. Na 17 Mei zijne demissie
als predikant te hebben verkregen, aanvaardde hij dat ambt 23 Juni 1701 met een
rede de Physices praestantia, utilitate et jucunditate (Fran. 1701). Aanvankelijk les
gevend in de logica en physica, gaf hij sinds 1704, terwijl de leerstoel van den
Cartesiaan Röell onbezet bleef en hij van zijn standpunt den nieuwen last met Joh.
Regius niet kon deelen, bovendien college in de theologia naturalis - op dit gebied
beweegt zich zijn geschrift Existentia Dei non modo a posteriori sed et a priori
demonstrata (Fran. 1705) - en de principia philosophiae Cartesii, ter verklaring
waarvan hij reeds sinds den aanvang van zijn professoraat theses had opgesteld.
Te vergeefs werd hij tweemaal voor Röell's plaats als prof. theol. aanbevolen;
besprekingen om de door den dood van de Volder in 1709 opengevallen leerstoel
in de natuurkunde te Leiden te vervullen, leidden tot geen resultaat; in 1709 tot
predikant te Haarlem begeerd, wees A. dit af. Van zijn onderwijs te Franeker getuigen
een groot aantal stellingen onder hem verdedigd en door hem zelf ter perse gelegd.
Opgedragen aan Corn. van Aylva zijn de uit in vijf jaren behandelde 68 decaden
ontstane Exercit. academicae in philos. primam et naturalem in quibus philosophiae
Renati Descartes clare et perspicue explicatur (Fran. 1709). Een beknopte uitgave
van 27 onder hem in 1707, 1708 en 1709 gehouden disputaties vormt het Syntagma
theologico-physico-metaphysicum, complectens Compendium theologiae naturalis.
Accedit viri cujusdam clariss. Diss. physica de igne, calore et lumine, te zamen
uitgegeven met de Paraphrasis in Principia philosophiae Renati Descartes, cui
subjunctae variationum aeris atmosphaerici ephemerides a VII Id. Oct. 1709 ad
mensem Jul. 1710 en Dissertationum phil. heptas (Fran. 1710-11). Aanvankelijk
vurig bewonderaar van Geulincx, werden later denkbeelden van dezen, zoowel als
het begrip der vis activa van Leibnitz (bij monde van Camp. Vitringa jr.) en ideeën
van Jean le Clerc en Deurhoff aangevallen in een, als vijfde stelling barometrische
verschijnselen behande-
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lende, Dissertationum phil. Pentas. Cui adjecta est continuatio ephemeridum aëris
atmospherici variationum a mense Jul. 1710 ad mensem Jul. 1712 (Fran. 1712),
over welke laatste meteorologische waarnemingen D o m . J u s t . B o t h n i a v a n
B u r m a n i a een 16 Oct. 1712 gedateerde Epistola de methodo ratiocinandi de
more coeli dubio (Leov. 1713) tot hem richtte. Aan dit soort geschriften is verder
nog toe te voegen een Thesium phil. controversarum Decas I-XXI (Fran. 1710-13)
(en wellicht nog meerdere), Eerst na den dood van Gürtler op 11 Sept. 1711 zag
A., aanbevolen met Kirchmeyer uit Heidelberg en den amsterdamschen predikant
T.H. van den Honert, op 4 Nov. 1712 zijn wensch vervuld om behalve als prof. phil.
ook als prof. theol. werkzaam te worden gesteld. 7 Juni 1713 bevorderde de senaat
hem hon. causa tot theol. doct., waarna hij 12 Nov. 1713 zijn tweede ambt met eene
rede de Sapientia initio reverentia Jehovae (Fran. 1713) aanvaardde. Reeds toen
was hij met zijn ambtgenoot Regius, die de derde stelling van de Diss. phil. van
1712 had aangevallen, in een pennestrijd gewikkeld ‘de modo concipiendi
dependentiam actionum creaturarum a Deo’, wat A. een Vindiciae veritatis, quam
Ecclesiae reformatae profitentur de dependentia actionum a Deo (Fran. 1713) en
aan Regius wederom een tegenschrift ontlokte, waarna de voortzetting van den
strijd van hooger hand werd verboden. Achtereenvolgens zagen thans van A.'s hand
het licht: Thesium controversarum pneumatologicarum, speciatim ex Psychologia
decas I-X; speciatim ex Angelographia decas XI-XIV; speciatim ex Theologia naturali
decas XV-XXIV (Fran. 1714-17) en Thesium selectarum per universam Theologiam
decas I-IX (Fran. 17 ..? 1717), iedere decas in plano en door een zijner leerlingen
verdedigd. Eene verzameling van 35 onder hem in 1714 en 1715 gehouden
disputaties bevat A.'s Summa theologiae supernaturalis (Fran. 1716), volgens Y p e y
wel in een vrij goed geregelde volgorde bewerkt, doch niet zoo geheel zonder
‘oudschoolsche wanstaltigheden’ als men had mogen verwachten. Voorts gaf hij
een vijftal onder hem door S. l'E p i e , S.S. d e C h a u f e p i é , B. V o o c h t , J o h .
W e l a u e n H. J o n a s gehouden Diss. phil., in quibus, praemissa introductione,
sententiae quaedam paradoxae ex Ethica Cl. Geulingii examinantur (Fran. 1715-16)
en in denzelfden vorm (resp. H. v a n B o r s s u m , J. I m m i n c k , A.W. A r e n t s e n )
een doorloopende verdediging van het Cartesianisme tegen de leer van Spinoza,
besloten (resp. P. T h e o p h . d e C h a u f e p i é ) met een critiek op B o e r h a a v e 's
rede de Comparando certo in physicis van 1715, in zijn Apologia pro vera et saniore
philosophia (Fran. 1718). Dit en het volgende jaar voerde A. wederom de pen tegen
Regius, diens geschrift de Cartesio Spinosae praelucente begroetende met een
Alloquium sive responsum tractatui nupero praemissum (Fran. 1719), beantwoord
door Regius' Cartesius verus Spinosismi architectus, door A. wederlegd in een onder
hem door G e o r g . S z o b o s z l a i verdedigde Disp. physica, qua representatur
Cartesius verus Spinosismi eversor et physicae expermentalis architectus (Fran.
1719). Een viertal disputaties op theologisch gebied bevat A.'s Clavis apocalyptica
achter zijne (Coccejaansche) Exegesis ill. locorum et duorum typorum S. Scripturae
serpentis aeneae (Fran. 1720), terwijl zijn ander ambt raken een negental onder
hem in 1720, 22, 24 en 27 verdedigde disputaties, die den inhoud vormen van zijne
Disputationes aliquot quaestionum physicarum seu physiologicarum (Fran. 1720-27)
tegen de
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laatste waarvan, de I V fictis simplicium speciebus, gericht tegen de monadenleer
van Leibnitz, de Duisburger hoogleeraar N i c . E n g e l h a r d t zijne Adnotationes
apologeticae (Duisb. 1727) richtte. Voorts zagen nog het licht de Voto peregrinantis
Jacobi (def. S. K o c z i ); de Vera notione Legis et varia vocis acceptatione (def.
C.W. P l e s m a n , J.W.S. L e m o n o n ) 1722; de Justificatione peccatoris coram
Deo (def. F. D u m a s ) 1723; de Hirco Arzazel (def. W. v a n S l o o t e n ) 2 Nov.
1726; de Expiatione leprosi (def. P. S a g e r a n ); ad Jes. LIII, 8 (def. J.L.
S t u b e n r a u c h ); in Jes. LIII, 10 (def. W. A b r e s o n ). Had A. reeds in 1716 en
1720 een exegese van twee psalmen uitgegeven, als hoofdwerk verscheen nog
vóór zijn overlijden (hypothesium Cl. Cocceji vindicarum ergo) de Verklaring van de
openbaring van Johannes met een Sleutel enz. (Leeuw. 1726). Van heinde en ver
kwam men A.'s lessen volgen. Als zeer geleerd wordt hij geprezen door zijne
leerlingen, den groninger hoogleeraar Ant. Driessen en G. Outhof. Als rector sprak
hij in 1715 de Viis Jehovae rectis (Fran. 1715, met vers van P. W e s s e l i n g ), op
31 Mei 1721 de Regno Christi millenario (Fran. 1721) en in 1725 de Ecclesia satiata
(Fran. 1726); in 1713 sprak hij de lijkrede uit op Rhenferd en in 1717 op van der
Waeyen jr. Behoorde A. tot hen, die meenden, dat men a priori uit de rede den
goddelijken oorsprong van den bijbel kon bewijzen en alle geloofswaarheden uit de
rede worden betoogd, wanneer de aard en gesteldheid dier waarheden uit de H.S.
bekend waren, in enkele punten schroomde A. niet van Coccejus te verschillen. ‘Als
een wakker strijder bleef A. met woord en pen zijn standpunt verdedigen, totdat hij
als de laatste steunpilaar van de Cartesiaansche wijsbegeerte overbleef’; ‘quare
Cl. defuncto’ - sprak V e n e m a in de Oratio funebris (Fran. 1727) - ‘nemo vitio
verterit quod omnes intenderet nervos viresque in Cartesianismo asserendo et
afflicto succurrendo insumserit, cum theologia ipsa in ejus naufragio ipsi periclitari
videtur; omnia itaque conquirens remedia, experimentalem artem minime neglexit’,
o.a. sinds 1701, het allereerst te Franeker, een collegium experimentale instellende,
dat hij tot zijn dood heeft voortgezet. Door toevallen in 1722, 1724 en 1726
langzamerhand verzwakt, overleed hij ten slotte aan een borstlijden. Uit zijn huwelijk
sproten geen kinderen. In de philosophie werd hij opgevolgd 4 Oct. 1727 door Joh.
Oosterdijk Schacht, in de theologie eerst in 1737 door Petr. Laan. Zijn geschilderd
portret is op het stadhuis te Franeker. Een brief van hem aan J. Breukeland (17
Sept. 1714) is op de amsterdamsche univ. bibliotheek; twee aan M. Incze Baczoni
zijn afgedrukt in het Nederlandsch Archief voor Kerkgesch. I (1902) 433-6.
Zie: Boekzaal XXV: 2 (1727) 598-605; B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II,
356-363, 843; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXVIII (Amst. 1885) 2 vv.;
R o m e i n , Naaml. der predikanten in Friesland 290, 298, 326; V i s s c h e r e n
V a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 167-172, 744.
de Waard

[Andeles, Hildebrand]
ANDELES (Hildebrand), overl. Aug. 1763, was conrector te Leeuwarden onder Joh.
Balckius, met wien hij hoogloopenden twist had, waarin de magistraat echter ten
nadeele van den rector uitspraak deed. Na Balk's aftreden volgde A. hem op, en
aanvaardde zijn ambt 5 Jan. 1751 met een Oratio de Institutione publica privatae
anteponenda. Hij nam 1 Oct. 1755 zijn ontslag.
Zie: S t r o d t m a n n , Gel. Europa IX, 227;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

128
J.C.G. B o o t , de Historia Gymnasii Leovardiensis (Amst. 1890) 37.
Molhuysen

[Andelius, Johannes of van Andel]
ANDELIUS (Johannes) of v a n A n d e l , eerst pastoor te Genderen (classis
Heusden), die ‘in syne jonckheyt ten tyden des heerschenden Pausdoms. Ende het
licht des Evangeliums, tot het welcke hy door Godts genade gekomen was, in syne
predicatiën syne gemeynte voorhoudende, na Hollant hadde moeten wijcken, daar
het Evangelium nu syne vrijheyt hadde; alsoo’ hij ‘vernam dat alrede ordre aen den
officier tot Heusden gegeven was om hem te apprehenderen’. Zoo lezen wij in de
aanteekeningen van N i c . V o e t i u s (zie Archief voor Kerkgesch. 1855, 307). In
Noord-Holland ontmoeten wij hem het eerst als predikant te Wormer en Jisp in 1578;
hij woonde als scriba in Sept. van dat jaar de Synode bij te Amsterdam; ook in het
volgende jaar, Mei 1579, was hij door de noordhollandsche Synode, te Alkmaar, tot
scriba gekozen. In 1582 maakte hij op de groote Synode te Haarlem er werk van
om Wormer en Jisp te doen indeelen bij de classis Amsterdam in plaats van bij de
classis Haarlem. Ook in Mei 1584 was hij scriba der Synode. Waarschijnlijk verhuisde
hij in dit jaar naar Asperen, zooals V e e r i s e n d e P a u w mededeelen en in het
begin van 1586 naar Westzaan. Reeds in Juni 1586 vinden wij hem op de Synode
van Zuid-Holland. Hij wordt hier verkeerdelijk ‘A r n o l d u s ’ genoemd. Geen tien
jaar later zou hij tot zijn verdriet met de toestanden in Gouda nader in aanraking
komen. Nu kwam hij weer te Heusden. slechts korten tijd was hij hier. Onder welke
omstandigheden hij in 1590 te Utrecht als predikant door den Raad der stad werd
aangesteld, verhalen R o o i j a a r d s R o g g e en H a n i a (zie de aanget. plaatsen
beneden). N i c . V o e t i u s zal wel gelijk hebben, als hij zegt, dat men hier iets
goeds van hem hoopte ‘vermits syn soet, vreedsaemig en discreet humeur, neffens
de goede gaven van prediken’. Van Utrecht ging hij in 1592 weer naar Zuid-Holland,
naar Ameide, waar hij in Nov. reeds tot visitator der classis (Gorcum) benoemd
wordt. Ook in volgende jaren, 1594, 1598 en 1599 was hij meermalen kerkvisitator.
Na drie jaren te Ameide gestaan te hebben ging hij tegen zijn zin naar Gouda en
werd daar ambtgenoot van H. Herberts. De Acta der Synoden verhalen ons, dat hij
‘ten lesten na lange onderhandelinge verwillicht heeft den dienst te Gouda aen te
nemen’. Andelius wilde vóór alles den toestand te Gouda zoo regelen, dat deze ‘in
conformiteit der kercken in dese landen’ was, ook ten opzichte van het preeken van
den catechismus. In 1596 was der Synode ter ooren gekomen, dat hij bepaald
vertrekken, wilde, in Sept. 1597 was hij al vertrokken, zonder dat de Synodale
Gedeputeerden daarin gekend waren De Synode berustte in het onvermijdelijke, al
bleef zij ontevreden over zijn voorbijgaan van de Synodale Gedeputeerden. Nog
moet vermeld worden, dat in 1594 ‘ontrent Bommel ende in den Bomlre ende
Tylreweerden noch weynich ordre was van predicanten ende kercken uyt oorsaecke
des crychs’; Joh. Andelius moest daarom nevens drie ambtgenooten met den
ambtman aldaar onderhandelen - ook de Synode zou hem in dien geest aanschrijven
- ‘opdat de kercken met predicanten versien ende tot goede ordre mogen gebracht
worden’. Te Meerkerk stond hij van 1597 tot 1619, toen hij ‘tot Baerdtwyck gevordert
wierde’ en dus naar zijn geboorteland terugging. ‘Nae eenige jaren goede diensten
tot Baerdwyk is hy in zijnen zeer hoogen ouderdom emeritus gemaekt, en heeft
hem tot
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Doveren’ (= Doeveren in Noord-Brabant) ‘ter neder gestelt, alwaer hy nae weinige
jaren gestorven is’. V e e r i s e n d e P a u w geven op: ‘te Baardwijk en Elshout
1610 en daar gestorven omtrent 1614’.
Zie: Arch. v. Kerkgesch., 1847, 261; 1855, 307; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta I, 55, 63, 68, 77, 110, 118, 124 v., 129; II, 263, 267, 441; III, 2, 15, 18, 21, 26,
30, 32, 39, 62, 70, 84, 99, 104, 121, 124, 137, 158, 240, 258; J. T r i g l a n d , Kerckel.
Gesch. (Leiden 1650) 769; F.L. R u t g e r s , Acta (Utr. 1888) 294; H.C. R o g g e ,
Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874) I, 113, 142, aant. 2; J. R e i t s m a , Oostergo (Leeuw.
1888) 267; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 107, 166; V e e r i s e n
d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth, 7; Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 101, 103,
116, 135; 1908, Bijl., 149 v; 1910, Bijl., 165.
Knipscheer

[Anderlecht, Andries van]
ANDERLECHT (Andries v a n ), een persoon van adel en, te oordeelen naar zijn
naam, waarschijnlijk uit Brabant afkomstig. Hij begon zijn loopbaan in het gevolg
van den gelderschen stadhouder Charles de Brimeu, graaf van Megen. In 1566
verried hij aan Margaretha van Parma, tot wie hij door zijn meester met berichten
was gezonden, geheimen der heeren, met wie Megen het aanvankelijk eens was.
Deze dienst heeft hem vermoedelijk de bescherming en gunst der brusselsche
regeering verschaft. In 1568 werd hij landdrost van het graafschap Zutphen en
omstreeks denzelfden tijd super-intendent of landdrost van het verbeurd verklaarde
graafschap Berg, in welke hoedanigheid hij het huis Berg dapper tegen de aanvallen
der Geuzen verdedigde. In 1572 werd hij bovendien benoemd tot commandant van
het garnizoen van Tiel en in het volgende jaar tot luitenant van den stadhouder
Barlaymont. Kort daarna moet hij de spaansche zijde verlaten hebben: althans in
1577 heeft hij de hand gehad in de verrassing van Grave, maar naar alle
waarschijnlijkheid is hij naderhand weder van partij veranderd. Hij was het type van
een avonturier: dapper, maar gewetenloos. Hij had tot vrouw J u d i t h v a n
S a l l a n d t , dochter van den arnhemschen schepen W y n a n d t v a n S a l l a n d t
en L u b b e r t a v a n O s s e n b r o e c k , en had bij haar verscheidene zonen.
Zie: Gelre. Bijdr. en Meded. II, 331; III, 275; V, 157; VIII, 113 en de daar
aangehaalde literatuur.
van Veen

[Anderson, James]
ANDERSON (James), geb. 1754, gest. 20 Oct, 1833 predikant bij de schotsche
gemeente te Dordrecht van 1802 ot 1807, en daarna van 1807-1828 te Rotterdam.
Aug. Dietzer heeft hem 1826 naar het leven geteekend, waarnaar Ph. Velijn een
prent gesneden heeft.
van Dalen

[Andreae, Arnoldus Johannes]
ANDREAE (Arnoldus Johannes), geb. te Kollum 30 Jan. 1845, overl. aldaar 27
Febr. 1899, zoon van D a n i ë l H e r m a n n u s A. en P e t r o n e l l a M a r i a
E s k e s , promoveerde te Utrecht in de rechtswetenschap 26 Juni 1872 en werd
notaris in zijn geboorteplaats Nov. 1881, waar hij, gelijk in de gansche omgeving,
zeer gezien en lid van den gemeənteraad was. Hij huwde 25 Sept. 1877 met U l r i c a
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H e r m a n n a H u b e r . Hij schreef vele monografieën over de geschiedenis van
Friesland, waarvan afzonderlijk verschenen:
De Lauwerzee nagespoord in wording, omvang en bedijkingen (Leeuw. 1881);
Kollumerland en Nieuw- Kruisland, geschiedkundig beschreven (Kollum 1883);
Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en NieuwKruisland
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(Kollum 1885-1886, 2 dln.); Het klooster Jerusalem of Gerkesklooster (Kollum
1890-1891); Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H.
B a e r d t v a n S m i n i a (Leeuw. 1893) enz.; verder studiën in de Vrije Fries (o.a.
Het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij, in dl. XVI en XVII), den
Fr. Volksalm. enz.
Zie: G.H. V a n B o r s s u m W a a l k e s in Levensb. Letterk. 1900, 1 vlg., met
lijst der geschriften.
Brugmans

[Andreae, Dignus Jacobus]
ANDREAE (Dignus Jacobus), geb. te Zierikzee 16 Nov. 1835, gest. te Wageningen
11 Juli 1899, zoon van Paulus Jacobus A. en Anna Jacoba Boom (kol. 132), doorliep
de latijnsche school in zijne geboorteplaats, werd 29 Sept. 1853 te Leiden
ingeschreven als stud., studeerde 1853-57 te Amsterdam, zijne examens echter te
Leiden afleggende en werd in 1858 door het luthersch kerkgenootschap tot proponent
bevorderd. Kort daarop werd hij hulpprediker te Bergen-op-Zoom, was in 1859 en
1860 als zoodanig werkzaam te Stadskanaal en werd 2 Sept. 1860 opnieuw te
Bergen-op-Zoom predikant bij de luthersche gemeente. Na 26 Aug. 1866 eervol
ontslag te hebben gekregen, vertrok hij naar Wageningen, waar hij directeur werd
der H.B.S. Men heeft van hem een opstel: Johannes van Miggrode, pastoor, later
gereformeerd predikant te Veere in Kalender voor de prot. in Nederland 1860, 212.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderland 176, 745.
de Waard

[Andreae, Joachim]
ANDREAE (Joachim) - ook v a n A n d r e e - edelman met den titel van ridder, werd
te Stralsund in Pommeren geb., en overl. 2 Mei 1655. Zijn geboortejaar mag worden
afgeleid uit zijn inschrijving als student te Leiden 11 Aug. 1607 op 21-jarigen leeftijd.
Daarna vinden wij zijn naam 8 Sept. 1607 in het album van Franeker en wederom
te Leiden, 1 Oct. 1608. Hij legde zich aan beide hoogescholen op de studie der
rechten toe. Waar en wanneer hij promoveerde blijkt niet. Van Leiden naar Franeker
teruggekeerd, hield hij, op verzoek van eenige studenten en onder goedkeuring van
den senaat, privaat-disputen. Het waren in hoofdzaak buitenlanders, die daarbij als
defendent optraden. Wij vernemen dit alles uit hetgeen Andreae schreef bij de
uitgave van 8 aldus in 1609 en 1610 gehouden disputen, voor het grootste deel
over leenrecht handelend, onder den titel Exercitationes feudales J o a c h i m i
A n d r e a e P o m e r a n i , propotaesi in inclyta Frisiorum Occidentalium Academia,
quae est Franagrii (Fran. 1610). Als opvolger van Henricus Veno werd hij 17 Mei
1613 tot hoogleeraar in de natuur- en zedekunde benoemd en 15 Juni 1615 tot
hoogleeraar in de rechten. Dit ambt bekleedde hij gedurende 5 jaar, nam in 1616
het rectoraat waar en zag zich 8 Juli 1620 tot raadsheer in het Friesche hof benoemd.
Naar Huber opmerkte ‘matrimonio’, omdat zijn huwelijk met eene Burmania hem
met Fries gelijkstelde en het den geboren Duitscher daardoor mogelijk werd in
Frieslands hof zitting te nemen. Na langen diensttijd, ook als presideerend Raad,
deed hij 28 Febr. 1646 afstand ten behoeve van zijn zoon H e n n i n g G e o r g e .
Daarna wijdde hij zich geheel aan de staatkundige loopbaan, waarop hij reeds als
raadsheer de eerste stappen had gezet. Een oommissie, in 1634 namens den
Stadhouder en de Staten van Friesland naar den Haag gezonden ter beëindiging
van een aantal bestaande geschilpunten, telde hem onder zijn leden. In 1635
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vergezelde hij Andries Bicker en Rochus van den Honert als ambassadeur naar
Polen, Zweden en Denemarken. Ook in de moeilijke jaren 1644 en 1645 was hij als
ambassadeur in de noordsche
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rijken werkzaam. Gesteund door het optreden onzer vloot onder de With, brachten
de nederlandsche afgevaardigden in Augustus 1645 het verdrag van Christianopel
(nabij Kalmar) tot stand, waarbij niet alleen de vrede tusschen Zweden en
Denemarken werd hersteld, maar ook ten aanzien van de tollen en onzen handel
voordeelige bepalingen werden bedongen. In Friesland had hij grooten invloed,
zoowel wegens zijn talenten, als wegens zijn huwelijken, eerst met A n s k v a n
B u r m a n i a , later met S o p h i a v a n V e r v o u , weduwe van den heer van
Ameland. Hij toonde zich steeds zeer stadhoudersgezind en speelde als zoodanig
een rol in de friesche onlusten over het opbrengen der quota en het bekende conflict
naar aanleiding daarvan in 1635. Sinds 1646 was hij curator der franeker
hoogeschool. Vervolgens zien wij hem optreden als president van de
Staten-Generaal. In 1651 was hij lid van de Groote Vergadering, welke hij in April
presideerde.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 89-90, 840-841; J. S i c k e n g a , Hof van
Friesland 181-184; V r i e m o e t , Athen. Fris. 148-150, waar de oudere bronnen.
van Kuyk

[Andreae, Jouwert]
ANDREAE (Jouwert), verdienstelijk zeeofficier, geb. te Lemmer 16 Febr. 1812 uit
een achtbaar friesch geslacht, overl. te Leeuwarden 4 Aug. 1876; zoon van Mr.
A r n o l d u s J o h a n n e s A n d r e a e en van M a r i a W i t t e v e e n . Hij werd 16
April 1829 benoemd tot buitengewoon adelborst, werd 1 Juni 1829 geplaatst a.h.
Kon. Inst. voor de Marine te Medemblik (dat in 1828 was opgericht) en verliet dit 1
Oct. 1831 als adelborst 1e klasse. Hij doorliep in de marine de verschillende rangen,
diende in verschillende werelddeelen en nam deel aan verscheiden gevechten. 26
Jan. 1839 werd hij eervol vermeld, doordien hij zich bijzonder onderscheiden had
bij de expeditie ter kust van Guinea. In Jan. 1845 deed hij examen voor luitenant
1e klasse. In Dec. 1849 werd hij weer eervol vermeld voor zijne verrichtingen bij de
balische expeditie. 3 Dec. 1857 werd hij benoemd tot ridder 4e kl. in de Militaire
Willemsorde, ter zake van het uitroeien van een zeerooversnest op het eiland Flores.
In 1858 ondernam hij eene reis naar Frankrijk en Engeland ter bestudeering van
de kustverlichting voor O.-I., waarover hij in 1859 een rapport uitbracht. In Nov. 1858
werd hij gedetacheerd bij het Departement van Marine in den Haag, ten einde
werkzaam te zijn als chef v.h. personeel der zeemacht, welke betrekking hij tot April
1861 bekleedde. Hij was verder lid der comm. tot reorganisatie van het
marinedepartement in Batavia, waarvan hij in 1861 rapport uitbracht. In 1863-trad
hij als bevelvoerder van Zr. Ms. Stoomschip ‘Zoutman’ op als kommandant der
aanwezige zeemacht in Suriname, bij gelegen heid van de afkondiging der wet op
de afschaffing der slavernij, waarbij het noodig bleek, gewapend op te treden tegen
de boschnegers, die zich in het binnenland ophielden. In 1864 werd hij lid der
commissie tot herziening van het vastgestelde nopens de kustverdediging in
Nederland, ter invoering van gepantserd materiëel. In Nov. 1865 werd hij gekozen
tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Leeuwarden en werd daartoe
bij de marine op nonactiviteit gesteld. Hij behoorde tot de conservatieve partij en
nam een werkzaam aandeel in de beraadslagingen over den aanleg van het kanaal
door Walcheren; over de afschaffing der cultuurwet in O.I. en over het wenschelijke
eener geregelde vaart van Java op Australië. Na de ontbinding der 2e Kamer op
28 Sept. 1866, ten gevolge van de aan-
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neming der motie-Keuchenius, werd hij niet meer herkozen. In 1867 werd hij
bevorderd tot schout-bij-nacht, in welken rang hij werd benoemd tot commandant
der zeemacht in O.-I., welke betrekking hij 2 Jan. 1868 aanvaardde. 15 Jan. 1871
werd hij daarvan onder dankbetuiging ontheven, 16 Mei 1871 bevorderd tot
vice-admiraal en 14 Nov. 1872 op zijn verzoek op pensioen gesteld. Hij vestigde
zich toen metterwoon in Leeuwarden. Hij bleef ongehuwd.
Geraadpleegde bronnen zijn: Register a.h. Departement van Marine; B a c k e r
D i r k s , De Nederl. Zeemacht, 2, II, 663; Handelingen der Staten-Generaal
(1865-1866 en 1866-1867); d e B r u y n e , Gesch. v. Nederl. in onzen tijd III, 248
en v.
Hoos

[Andreae, Paulus Jacobus]
ANDREAE (Paulus Jacobus), geb. te Amsterdam 17 Juni 1803, gest. te Zierikzee
5 Mei 1879, zoon van J o h a n F r i e d r i c h A. en E l i s a b e t h B r u y n s , doorliep
het gymnasium in zijn geboorteplaats, werd daar van 1820-23 student aan het
luthersch seminarium en 8 Juni 1822 te Leiden ingeschreven als stud. litt. et theol.,
waar hij 1824 bekroond werd voor een godgeleerde verhandeling. 12 Febr. 1826
werd hij luthersch predikant te Doetinchem, en 22 Mrt. 1829 als zoodanig bevestigd
te Zierikzee. Hier staande werd hij in 1832 na de verdediging van een proefschrift
Miracula quid sint scriptoribus sacris (L.B. 1832) bevorderd tot theol. doctor. Behalve
als predikant was A. sinds 1855 in het arrondissement Zierikzee ook werkzaam als
school-opziener, welke functie hij bleef waarnemen na zijn emeritaat als predikant
o

in 1866 en tot 1873 vervulde. A. is gehuwd geweest 1 . met A n n a J a c o b a
o

B o o m , waaruit E l i s a b e t h A. en Dignus Jacobus A. (kol. 130) en 2 . met
J o h a n n a L o u i s e P i e t e r n e l l a C a z e a u x . Hij gaf eene Gesch. der Ev.
Luthersche gemeente te Zierikzee in de Bijdr. tot de gesch. der Ev. Luthkerk in de
Nederl. 1845; Het tweede eeuwgetijde van den Munsterschen vrede, vereenigd met
de nagedachtenis der kerkhervorming (Zierikzee 1848) en tusschen 1851 en 1854
een aantal eveneens gedrukte (o.a. op de bibl. van het Zeeuwsch Genootschap
berustende) leerredenen.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen 1 (Midd. 1890) 6-7; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderland 175, 176, 744.
de Waard

[Andreae, Tobias (1)]
ANDREAE (Tobias) (1), geb. te Braunfels in het graafschap Solms 19 Aug. 1604,
gest. te Groningen 17 Oct. 1676, zoon van den hofprediker en superintendant
T o b i a s A. en M a r g a r e t h a F i s c h e r , oudste dochter van Joh. Piscator,
hoogleeraar in de theologie te Herborn, studeerde in zijn geboorteplaats onder Joh.
Ever. Zaunschlifer, doorliep in vijf jaren de latijnsche school te Herborn en wijdde
twee jaren aan de philosophie bij zijn oom Piscator en Joh. Hendr. Alstedius.
Gedurende zes of zeven jaren studeerde hij vervolgens de philosophie en medicijnen
te Bremen onder Gerard de Neufville, wiens onderricht nu en dan afweek van de
destijds in de scholen gehuldigde leerstellingen, en gaf en zelf particuliere lessen.
In 1628 in zijn vaderland teruggekeerd, bezocht hij de universiteiten van Marburg
en Keulen en op aanraden van Henr. Alting ook Groningen, waar hij wederom
bijzondere lessen in alle deelen der philosophie gaf en belast werd met de opvoeding
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van Alting's drie zonen. Door dezen bekwam hij na de voltooiing daarvan eenzelfde
betrekking bij den 14-jarigen hertog van Landsberg, den lateren keurvorst Frederik
V, met wien A. het hof der Oranjes bezocht en 15 Nov. 1632 te
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Leiden als student wordt ingeschreven. Nogmaals, doch alleen, op 26 Mei 1633
ingeschreven als stud. phil., zal hij daar van Schooten, Golius en Burgersdijk hebben
gehoord. 17 Febr. 1635 werd hij als opvolger van Jan. Gebhard te Groningen
benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis en het grieksch, welken post hij slechts
een half jaar heeft verlaten voor een bezoek aan Lodewijk de Geer in Zweden, wiens
dochter E l i s a b e t h hij 26 Mei 1643 te Amsterdam had gehuwd, daardoor de
schoonbroeder wordend o.a. van Adriaan Trip. Het reeds te Bremen ontvangen
onderwijs had A. ontvankelijk gemaakt voor de philosophie van Descartes, die zich
weldra, Jan. 1644, ook te Groningen moest beklagen over de Admiranda methodus
(Ultraj. 1643) van M a r t . S c h o o c k . Hoewel A. slechts éénmaal hebbende
ontmoet, verzocht Descartes hem 27 Mei 1644 in zijne afwezigheid te willen inlichten
over de handelingen van dezen en Gisb. Voet. Zijn, na het door de rechters,
waaronder Maresius en A., ten gunste van Descartes op 20 Apr. 1645 gewezen
vonnis, slechts twee brieven aan A. van den wijsgeer dd. 26 Mei en 16 Juli 1645,
naar inhoud bekend, A.'s blijvende gezindheid kan worden afgeleid uit de
omstandigheid, dat hij zijn vroegeren bremer studiegenoot Joh. Clauberg, nu
hoogleeraar te Herborn, tot het Cartesianisme bracht, onder de leiding, in 1648, van
hun later gemeenschappelijken vriend Joh. de Raey. Na Descartes' dood verdedigde
hij diens Notae in programmate quodam (Amst. 1648) tegen den afvalligen Regius
en werd over zijn wijsbegeerte, evenals Clauberg, in een heftigen strijd gewikkeld
met den regent van het leidsche Staten-college Jac. Revius. Ook in zijne laatste
jaren onderwees A. in druk bezochte private lessen de cartesiaansche
grondbeginselen. Rector is hij geweest in 1640, toen hij de onder te noemen lijkrede
hield, in 1649, 59 en 67. Met ijver nam hij van 1640 tot 8 Dec. 1668 den post van
bibliothecaris waar. In 1669 kwam hij voor op de voordracht tot hoogleeraar te
Franeker. Van de uit zijn huwelijk gesp roten 5 zonen en 4 dochters waren vijf
kinderen reeds bij den dood zijner vrouw op 25 Aug. 1659 overleden. Zijn portret
aet. 41, gesneden door S. van Lamsweerde met onderschrift van J.F. Gronovius is
in de ondergenoemde Effigies. A. stond ook, althans in 1651, in briefwisseling met
Coccejus..
Behalve verschillende theses, waaronder de Triumviratu, gaf A. uit: Henricus
Nassovius sive oratio in excessum ill. et gen. D. Comitis Henric. Nassovii (Gron.
1640); Brevis replicatio reposita Brevi explicationi mentis humanae ... D. Henrici
Regii (Amst. 1653) en de Assertio methodi Cartesianae opposita Jac. Revii ...
praefatae methodi Cartesianae considerationi theologicae quam vocat I (Gron.
1653), II (ib. 1654), beantwoord door R e v i u s ' Καϱτησιομανία I (Lugd. Bat. 1654)
II, (ib. 1655) en Ψυχοϑεομαχία (ib. 1654).
Zie: Effigies et Vitae Profess. Groning. (Gron. 1654) 124; J. M e n s i n g a , Oratio
in decessum Tob. Andreae (Gron. 1676); B o e l e s , Levenssch. Groninger proff.,
23 achter J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool (Gron. 1864); S e p p ,
Godgeleerd onderwijs II (Leid. 1874) 361 v.v.; P o s t h u m u s M e y j e s , Jac. Revius
(Diss. Amst. 1895) 172 e.v., 204; Oeuvres de D e s c a r t e s IV (Par. 1899) 78, 123,
155, 195, 214, 245-47, 437; V (ib. 1903) 228; VIII (ib. 1905) 224 e.v., 370; D u k e r ,
Gisb. Voetius II (Leiden 1907) 175 e.v., 186.
de Waard

[Andreae, Tobias (2)]
ANDREAE (Tobias) (2), geb. te Bremen 11 Aug. 1633, gest. te Franeker 5 Jan.
1685, zoon van W i l h e l m A., broeder van den voorgaande en apothe-
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ker te Bremen, en R e b e c c a T i d e m a n , ontving zijn opleiding deels in zijn
geboortestad, deels te Herborn en daarna te Duisburg. 7 Mei 1654 werd hij te Leiden
ingeschreven als stud. theol. en in dezelfde kwaliteit te Groningen, waar zijn oom
hoogleeraar was, op 3 Sept. 1655. Wederom te Leiden ingeschreven 5 Juli 1658,
thans echter in de medicijnen, promoveerde hij daarna te Duisburg 1 Sept. 1659 in
de philosophie op eene Disp. de phaenomenis et natura cometarum en op 25 Sept.
d.a.v. in de medicijnen op eene Disp. explicans casum epilepticum. Blijkens onder
te noemen geschrift was hij kort vóór of in dat jaar bekend geworden met den toen
te Rotterdam wonenden Louis de Bils, althans met bijzonderheden omtrent diens
geruchtmakende, doch geheim gehouden, ontdekkingen in het praepareeren en
balsemen van lijken, en werd voorts 23 Febr. 1661 opnieuw te Leiden ingeschreven
zoowel in de philosophie als in de medicijnen. In laatstgenoemde faculteit in 1662
tot hoogleeraar te Duisburg benoemd, zal hij daar gewikkeld geweest zijn in zijn
proces van injurie met den hoogleeraar Ger. Feltman, die in 1667 van daar naar
Groningen vertrok. 17 Juli 1668 stelde A. zich opnieuw met de Bils in verbinding
naar aanleiding van diens nieuwe ontdekkingen en werd door dezen, nadat hij 3
Jan. 1669 benoemd was tot hoogleeraar in de anatomie te 's Hertogenbosch,
verzocht zich daar bij hem te vestigen, waarna A. daar 13 Juni 1669 werd aangesteld
tot hoogleeraar in de philosophie en medicijnen honoris causa. Na het overlijden
van de Bils in Aug. 1669 schijnt A. in het bezit van diens geheim geraakt te zijn,
zoodat hij de kunst volgens diens procédé heeft kunnen voortzetten en zelfs later
krachtig verdedigen o.a. tegen Gabriël Clauder te Altenburg. Na het overlijden van
Joach. Frencelius op 27 Mrt. 1669 te Franeker, werd A. - nog als hoogleeraar te
Duisburg beschouwd - aldaar op 22 Oct. 1669 gekozen tot prof. med., welk beroep
evenwel, ondanks persoonlijke en schriftelijke verdediging van A., vermoedelijk om
genoemd proces, waarvan het einde nog niet te bepalen was, op 1 Apr. 1670
ingetrokken werd. Geen succes had hij ook met een in 1671 bij den Raad van State
ingediend verzoek om eene belooning te mogen ontvangen voor de te 's
Hertogenbosch bewezen diensten. In 1674 erlangde hij echter van den Keurvorst
van Brandenburg een leerstoel in de medicijnen te Frankfort a.O., waar ook disputen
onder hem gehouden zijn. Daarna werd hij als opvolger van Abr. van Gulich 17 Juli
1680 nogmaals te Franeker beroepen tot prof. phil. en aanvaardde zijn ambt 11
Jan. 1681. Inzonderheid onderwees hij daar de physica. Evenals zijn voorganger
was hij van richting Cartesiaan; hij vormde o.a. Ruard Andala. Jac. Rhenferd hield
de lijkrede.
Men heeft van hem: Breve extractum actorum in cadaveribus Bilsiana methodo
praeparatis (Duisb. 1659). Uit de briefwisseling van der Bils werd in de Philosophical
Transactions vol. III (Lond. 1668) 791 vermoedelijk door A. ingezonden: On the true
use of the lymphatick vessels; in haar geheel gedrukt als Responsio Lud. de Bils ...
ad literas ad ipsum datas et nuper transmissas à ... Tobia Andreae ... qua ostenditur
verus usus vasorum hactenus pro lymphaticis habitorum (Rott. 1669), werd zij, met
het werkje van 1659, herdrukt te Marburg, 1678. In briefvorm aan zijn neef Samuel
A., hoogleeraar in de geschiedenis en het grieksch te Herborn, later in de
welsprekendheid en geschiedenis te Marburg, verscheen zijn Bilanx exacta Bilsianae
et Clauderianae balsamationis, qua ostenditur D. Clauderi inventam balsamationem
non minus ac veterum longe a Bilsiana dif-
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ferre (Amst. 1682). Zijn onderwijs te Franeker raken een Diss. de extensionis infinitate
(resp. D. P a u l i ) (Fran. 1684) en Exercit. phil. de impossibili mundi aeternitate
(Fran. 1684). Tot de literatuur over B a l t h . B e k k e r 's Betooverde Wereld, behoort
A.'s opus posthumum: Exercit ationes philosophicae de angelorum malorum potentia
in corpora (Amst. 1691).
Zie: Acta Eruditorum (Lips. 1683) 270-3; A.A. F o k k e r , Louis de Bils en zijn tijd
in het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde II: 1 (1865) 168, 189, 191, 211, 217;
B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II (Fran. 1879) 251, 286, 357, met de daar
aangegeven bronnen.
de Waard

[Andreae, Daniël Hermannus Beucker]
ANDREAE (Daniël Hermannus B e u c k e r ), geb. te St. Anna Parochie 23 Mrt. 1772,
overl. 18 Mrt. 1828 te Leeuwarden, zoon van Mr. H e n r i c u s A n d r e a e , secretaris
van de grietenij het Bilt, en B a u k j e M a r i a L y c k l a m a a N y e h o l t . Den naam
Beucker ontving hij naar zijns vaders moeder, T a e t s k e M a r g r i e t a . Zijn moeder
(eerder gehuwd met Mr. D i r k J a n D i b b e t z , Raad van Justitie in N.I., van wien
zij een zoontje R e i n i e r had), wier eenige zoon uit dit huwelijk hij was, leidde zijn
opvoeding tot zijn studietijd geheel zelf. Zijn intellectueele vorming ontving hij van
twee predikanten, van wie vooral ds. E.H. Tenckinck, invloed op hem had. Bij de
oude talen had vooral de wiskunde zijn liefde.
Na op zijn zeventienden verjaardag aan de hoogeschool te Franeker, waarheen
zijn ouders hem metterwoon vergezelden, ingeschreven te zijn, studeerde hij rechten,
wiskunde, bespiegelende wijsbegeerte, natuurkunde en astronomie. Zoo bracht hij
zes jaar door, toen hij plotseling op stellingen promoveerde, Het was de revolutie
van 1795, die hem met één stoot midden in het leven bracht. 18 Juni gepromoveerd,
werd hij den volgenden dag als advocaat ingeschreven, en in dezelfde maand
aangesteld tot fiscaal bij het gerecht van het Bilt. Reeds in September werd hij
benoemd tot secretaris bij de commissie van 18 uit de Representanten van Friesland.
Maar de heftige democraten, die in 1796 de macht in Friesland in handen wisten te
krijgen, hadden zijn sympathie niet: hij verloor na vele onaangenaamheden zijn
betrekking, en vertrok naar den Haag. Daar werd hij in Augustus '96 aangesteld als
secretaris van het Dept. van financiën van het Comité tot de algemeene zaken van
het Bondgenootschap te lande. Onder verschillende benamingen en reorganisaties
behield hij dien post tot 1802. Een professoraat aan de hoogeschool te Franeker in
de rechten sloeg hij af. In 1802 werd hij drost van het elfde friesche drostambt,
omvattende Ferweradeel, Bilt en Menaldumadeel. Hij vestigde zich te Dronrijp, en
huwde te Franeker in Oct. 1803 met C a t h a r i n a E l i s a b e t h H u b e r , met wie
hij 18 jaar verbonden bleef en die hem vier dochters en een zoon, Johan Hendrik,
schonk. Hij bleef drost of baljuw tot het jaar 1811, waarin hij dit ambt verwisselde
met dat van rechter van instructie te Leeuwarden, om in 1812 aldaar griffier te
worden, wat hij tot zijn dood bleef. In dit drostschap had hij tijd voor de studie der
botanie; met de studie der levende gewassen vereenigde hij die van de kruidkundigen
der 16de en 17de eeuw. Hij legde een voortreffelijk herbarium aan en werd de
landbouwspecialiteit, die in verschillende commissies in en buiten de provincie zitting
kreeg. Vooral het onderwijs had zijn belangstelling.
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Zoo was hij lid van den raad van Leeuwarden, (1821); in 1825 werd hij voorzitter
van het comité tot ondersteuning der Grieken, en was in 1827 een van de oprichters
van het ‘Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche taal, geschiedenis en
oudheidkunde’. Zoozeer ging hem de friesche taal ter harte, dat hij er voor ijverde,
dat zij op alle scholen in de provincie onderwezen zou worden. Wanneer hij voor
zich zelf eenigen tijd besteedde, was het om de literatuur in verscheidene talen bij
te houden; nog op rijpen leeftijd ging hij hebreeuwsch leeren. Hij schreef slechts
enkele, meest anonieme, tijdschriftartikelen. Het eenige op zijn naam zijn in de
Uittreksels uit Berigten van de Nederl. Huishoudelijke Mij. 1825, 76 v.: Waarnemingen
wegens den invloed van het zeewater op het Plantenrijk bij de laatste overstrooming
in Friesland en: Proeve van toespelingen met plantennamen in Mnemosyne XIII
(1824.) 307.
Zie: J.W. d e C r a n e , in Vaderl. Letteroefeningen, 1829; J.J. B r u i n s m a , Over
de kruidkundige verdiensten van Mr. D.H.B.A. in Tijdschr. v. Natuurl. Geschr. en
Physiol. V 1838/9) 233, met Bijvoeqsel van Cl. M u l d e r , ib. 246) en M.
S i e g e n b e e k in Hand. Letterk. 1828, 46-47.
Dortland

[Andreae, Johan Hendrik Beucker]
ANDREAE (Johan Hendrik B e u c k e r ), de eenige zoon van den voorgaande, 20
Oct. 1811 geb. te Leeuwarden en aldaar overl. 3 Mrt. 1865. Hij verloor op jeugdigen
leeftijd zijn beide ouders, en werd opgevoed ten huize van den conrector gymnasii
te Zutfen, v a n M a r l e . Daar bleef hij tot zijn twintigste jaar, waarna hij te Utrecht
ging studeeren. Hier genoot hij, mede om zijn leeftijd en onafhankelijke positie, een
groot aanzien, en speelde hij bij het eeuwfeest in 1836 een voorname rol. Hij vatte
zijn studiën veelzijdig op, en legde zijn resultaten neer in een lijvige dissertatie: de
Origine iuris municipalis Frisici (Trai. ad. Rh. 1840). het voornaamste werk dat hij
geschreven heeft. Het proefschrift trok ook in het buitenland de aandacht. Hierna
vestigde hij zich als advocaat te Leeuwarden, maar ondernam eerst nog een groote
reis naar Italië, Sicilie en Griekenland, waarover hij meerdere verhalen en
reisherinneringen deed verschijnen, als: Een bezoek te Pompeji (1847) en
Herinneringen aan Sicilië (1848), die in het Letterlievend Maandschrift verschenen.
Het eerste werd in 1856 opgenomen in de Herinneringen aan Italie. Van meer
beteekenis zijn zijn Brieven uit Morea (1843).
Te Leeuwarden huwde hij 10 Mei 1843 B o u k j e B o l m a n , die hem negen
kinderen schonk, waarvan er twee jong stierven. Hij bleef praktijk uitoefenen tot
1851, toen hij tot burgemeester van Leeuwarden benoemd werd. Deze betrekking
vervulde hij tot zijn dood. Evenals zijn vader voelde hij veel voor het onderwijs; van
1850 af was hij districtsschoolopziener en als zoodanig bemoeide hij zich veel met
de onderwijzers, wier vergaderingen hij trouw bezocht. De liefde voor archiefstudie
bleef hem bij, en zijn resultaten gaf hij in de vergaderingen van het Friesch
Genootschap. Deze lezingen werden later opgenomen in den Friesche Volksalmanak
van 1848-51 en in den Nieuwen Frieschen Volksalmanak van 1862 en '65. Een
rapport over brieven van Viglius van Aytta in het friesch verscheen in de Vrije Fries
van 1844. Hij bekleedde hooge rangen onder de Vrijmetselaars. Voor het Prov. Utr.
Gen. gaf hij te zamen met zijn zwager D i r k s een uitvoerig Rapport betreffende de
friesche rechtsbronnen (Bijl. C op de Aant. sectieverg. 1853-54.) Nog dient van hem
vermeld te
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worden een Rapport betreffende een Onderzoek naar den zedelijken en materiëelen
toestand der arbeidende bevolking ten plattelande en van de middelen om dien
zooveel mogelijk te verbeteren in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en
Statistiek VI (1851) 156.
Zie: I. T e l t i n g in Levensber. Letterk. 1865, 165.
Dortland

[Andresen, Augustus Johannes]
ANDRESEN (Augustus Johannes), geb. te Zutphen 22 Nov. 1808, overl. te Breda
15 Apr. 1872, zoon van J o h a n A u g u s t u s A n d r e s e n en van A d r i a n a
M e e s t e r o n , trad op 12-jarigen leeftijd als korp. tit. in mil. dienst, werd in 1833 2e
luit. der inf. en ging 4 jaar later over bij het ind. leger, waar hij alle mil. rangen
doorliep. Als kapitein diende hij ter Sum. W.K. onder Michiels, wien hij ook in latere
jaren groote vereering toedroeg. Van 1851-56 was hij ter Westkust van Borneo,
eerst als maj., mil. comm., sedert 1853 als luit.-kol., mil. comm. en resident; maakte
daar een eind aan den opstand der Chineezen (verovering van Montrado, 1854) en
toonde veel politiek beleid. Daarna met verlof naar Nederland vertrokken, was hij
lid van de staatscommissie tot onderzoek van een plan tot kolonisatie door
Europeanen op hooggelegen streken in de Buitenbezittingen, en werkte hij mede
aan de organisatie van het kol. invalidenhuis te Bronbeek. Na terugkomst in Indië
(1859) werd hij, als gouvernements-commissaris, gezonden naar de Z. en O. afd.
van Borneo, waar, vooral ten gevolge van verkeerde regeeringsmaatregelen, een
opstand was uitgebroken. Wederom bleken hier zijn helder inzicht en beleid, maar
de indische regeering, voorbarig oordeelende, riep hem tegen het einde des jaars
terug. Hij wist zich uitstekend te rechtvaardigen, werd in 1862 bevorderd tot gen.-maj.
en in 1865 tot luit.-gen., commandant van het indisch leger. Ook in deze betrekking
oefende hij grooten invloed uit op den gang van zaken ter Wester-afdeeling van
Borneo; tijdens zijn legerbevel had de annexatie der Pasemah-landen (bovenlanden
van Palembang) plaats, en waren krijgstochten noodig naar Celebes (Mandar, 1867,
Kraëng Bonto Bonto, 1868), Bali (1868) en evengenoemd deel van Borneo (1865-67).
Zie: E.B. K i e l s t r a , Bijdr. tot de gesch. der Westerafd. van Borneo in Ind. Gids
1889, 90; W.A. v a n R e e s , de Bandjermasinsche Krijg (Arnh. 1865); E.B.
K i e l s t r a , Ondergang van het Bandj. Rijk (Leiden 1892); Verslag aan den Koning
over de Kolonisatie (1858).
Kielstra

[Andriessen, Andreas (1)]
ANDRIESSEN (Andreas) (1), geb. te Schoondijke 27 Jan. 1699, gest. te Veere 12
Jan. 1768, zoon van Jacobus A. en Adriana Saelders (kol. 141), studeerde te
Franeker, waar hij een nederlandsch vers schreef ter begroeting van Camp. Vitringa
jr. in den bundel Carmina votiva etc. (Fran. 1716) en, evenals zijn broeder Johannes
een latijnsch, een nederlandsch gedicht plaatste in de Carmina edita in funere D.
Lamb. Bos (Fran. 1717). Hij woonde in het ouderlijk huis te Vlissingen, toen hij, 27
Juni 1719 proponent werd bij de classis van Z.-Beveland en op 23 Apr. 1720 werd
beroepen tot predikant te Kerkwerve op Schouwen, waar hij 7 Juli d.a.v. door zijn
vader is bevestigd. Beroepen naar Steenbergen 17 Oct. 1723, vertrok hij daarheen
26 Dec., werd er 2 Jan. 1724 door Jac. Pyl van Velsen bevestigd en huwde
vermoedelijk hier met de in 1704 geborene C a t h a r i n a J o h a n n a v a n R o y e n .
Van Steenbergen Nov. 1728 beroepen naar Veere, is hij daar 15 Mei 1729 door zijn
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Moorman, waaronder een nieuwe berijming van een viertal psalmen, hechtte
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A., door een gedicht vóórin die uitgave zijne goedkeuring aan die berijming, ‘in plaats
van 't laffe en zoutloos woordenlijm, van 't oude en ongerijmt Datheensche rijm’.
Door Boddaert gewaarschuwd, dat een afstammeling van den laatste, de
middelburgsche dichter en uitgever Petr. Dathenus, hem daarover in geschrifte zou
aanvallen, ging A. daarop de oude berijming meer stelselmatig bestudeeren,
teekende aan, wat hem als vreemd en zonderling trof en gaf dit - zijn tegenstander
was inmiddels 1748 gestorven - uit als Aanmerkingen op de psalmberijmingen van
Petrus Dathenus (Midd.-Amst. 1756), terwijl hij in 1758 met Boddaert eene
verbetering ondernam van de berijming door Hendr. Ghysen, echter ongedrukt
gebleven. Met de Datheeniana (z. pl. 1758) van zijn medestander, J u v e n a l i s
G l a u c o m a s t i x (den vlissingschen schepen Jean Guepin) beoordeeld in de Taalen Dichtkundige bijdragen van Mrt. en Apr. 1759, werd daardoor in ruimeren kring
de aandacht op de zaak gevestigd. A's Bescheiden antwoord op het Bescheiden,
nauwkeurig onderzoek zijner Aanmerkingen enz. te vinden in de Maandelyksche
bydragen dezes jaars (Midd. 1759) deed dan ook een groot aantal geschriften het
licht zien, waaronder van A. zijn te vermelden: Nader antwoord aan de Heeren
Schrijveren der Maandelyksche bydragen op hunne Bylagen der Bydragen ten
antwoorde op syn Bescheiden antwoord (z. pl. en j. 1759?), en Bedenkingen op het
Beredeneerd vertoog enz. Velen opende A. aldus de oogen en meer dan eenig
ander werd hij de oorzaak, dat door zijn degelijken arbeid de berijming van Dathenus,
zij het ook eerst na zijn dood, door eene andere is vervangen. Emeritaat verwierf
hij te Veere 2 Juni 1763. Zijn overlijden werd herdacht door de veersche predikanten
Jac. de Schoezetter en D. van Iperen. Van zijn zes kinderen volgt Jacob Johan.
Andere geschriften van A. zijn: Nagedagtenis aan ... Daniel Beukelaer, mynen
geliefden amptgenoot ... overleden 3 Febr. 1746 (Boekzaal 1746, I, 583-96); een
preek over het afsterven van J. Keizer, De dood des regtveerdigen enz. (Midd. 1747)
en diens Leven in de Boekzaal 1747, II, 690-97; Plegtige Inhuldiging van .... Willem
Karel Hendrik Friso als markgraaf van Vere (Amst. 1751) en, bij besluit van den
veerschen magistraat van 10 Nov. 1751, diens lijkrede als Judaas Weeklagte (Midd.
1752). Van poëtische gaven getuigen zijne Beryming van het Evangelie van
Mattheus, de Katechismus ofte onderwysinge in de christelyke lere op nederlandsche
dightmaat (Midd. 1755); Dightlievende uitspanningen (Midd. 1756); Hiskia in zijn
krankbed van sijne krankheid geneezen (Midd. 1760); een vers onder het portret
van Joh. van Arxhoek (1753); een lijkzang op Pieter Boddaert achter diens Nagelaten
Mengeldichten (Midd. 1761) en een Groete aan zijn neef Andreas op 1 Juli 1764 in
de Boekzaal 1764, II, 119-120.
Zie: Boekzaal 1720, I, 502, II, 118; 1723, II, 514; 1724, I, 122, II, 265; 1728, II,
632; 1729, I, 632, 742; 1768, II, 112-113; B o d d a e r t , Voorrede Gedichten van
Joh. Moorman (Midd. 1743); V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758)
156; Levensbeschr. in B o d d a e r t 's Nagelatene Mengeldichten (Midd. 1761); v a n
I p e r e n , Hist. van het psalmgezang I (Amst. 1777) 246 vv.; E r m e r i n s , Zeeuwsche
oudheden: Veere III (Midd. 1792) 204; L a m b r e o h t s e n , Over Jean Guepin in
Mnemosyne VI, 177; R e n i e r , Nieuwe naamlijst (Midd. 1834) 14, 61-65; v.d. B a a n
in Cadzandria, Zeeuwsch jaarboekje voor 1859 (Schoondijke 1859) 69-82; B o e l e s ,
Friesland's Hoogeschool II (Leeuw. 1881) 355, 356, 386; v.d. B a a n , Kerkhist.
besch. van de herv. gem. van Kerkwerve (Zzee 1896)
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12-13 en V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I 177-180.
de Waard

[Andriessen, Andreas (2)]
ANDRIESSEN (Andreas) (2), geb. te Middelburg 16 Jan. 1733, gest. aldaar 21 Nov.
1800, zoon van den houtkooper J a c o b A n d r i e s s e n d e W a a l (kol. 142),
den broeder van den voorg., en C h r i s t i n a v a n d e r S t e l l i n g e , bezocht
sinds 1743 de latijnsche school in zijn geboorteplaats onder het rectoraat van W.O.
Reitz, verliet haar in 1750, oefende zich eenigen tijd in de theologie aan de illustre
school te Middelburg bij Jacob Willemsen en studeerde verder aan de hoogeschool
te Utrecht. 12 Aug. 1755 proponent geworden, werd hij 11 Nov. 1756 beroepen en
27 Febr. 1757 bevestigd als predikant te Ierseke, daarna te Nieuw-Loosdrecht en
op 13 April 1764 beroepen te Middelburg, waar hij 1 Juli d.a.v. is bevestigd en door
zijn oom, den veerschen predikant (zie hiervoor) in een gedicht (Boekzaal 1764, II,
119, 120) verwelkomd. 26 Mei 1776 beroepen naar Utrecht, bedankte hij en verbond
zich opnieuw aan de middelburgsche gemeente, waarvoor de magistraat hem met
een geschenk beloonde en in April 1777 het professoraat in talen en theologie
verleende aan de illustre school, dat hij 30 April met een latijnsche rede aanvaardde.
Hij vervulde de hem opgedragen taak, waarvoor hij in 1787 ook een beroep naar
Amsterdam van de hand wees - wat de magistraat wederom blijk gaf te waardeeren
- tot zijn dood. Op hem bestaat een gedicht van P.J. H(e r o n ?), Iets ter
nagedachtenisvan Andr. A. (Midd. 1800); te zijner gedachtenis ook hield men Jan.
1801 in de Nieuwe Kerk een geestelijk concert met orgel, snarenspel en zang. Uit
zijn Aug. 1760 met C a t h a r i n a J o h a n n a G r y m a l l a (gest. te Middelburg.
bijna 64 jaar oud, 4 Aug. 1801) gesloten huwelijk sproten geen kinderen. Of J o h a n
C o r n e l i s A n d r i e s s e n , thesaurier te Middelburg 1795, '96 en '97, hem in den
bloede bestond, is mij niet bekend. Zijn portret is in 1796 in plaat gebracht door
George Kockers. A. wordt door Nic. Barkey bijzonder vermeld in de Symbolae litt.
Haganae I, fasc. 1 (H.C. 1777) 228. Gedrukt is niets van hem dan zijn rede de
Veritate religionis christianae per miraculosam... spiritus sancti effusionem eximie
demonstrata (Midd. 1777), vertaald door den student Justus Willem de Bruyn als
Inwijdingsrede enz. (Midd. 1778). Eenige brieven van A., o.a. aan J.W. te Water,
zijn op het Zeeuwsch Genootschap.
Zie: Boekzaal 1755, II, 236; 1756, II, 660 en 1757, I, 347; N a g t g l a s , De
kerkeraad der Herv. gem. te Middelburg (ald. 1860) 46, 47, 62, en d e z . Levensber.
van Zeeuwen I (Midd. 1890) 7-8; K e s t e l o o , De Stadsrek. van Middelb. IX (ald.
1902) 106, 107, 118, 125; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderland
I 180-2; Zelandia ill. 4e verv. (1905) 29; V o e g l e r , de Leerl. van het Middelb. gymn.
in Archief Zeeuwsch Gen. (Midd. 1906) 36; genealogie in Nederl. Leeuw XXV (1907)
241.
de Waard

[Andriessen, Andreas Johan Aarnout]
ANDRIESSEN (Andreas Johan Aarnout) geb. te Veere in 1771, gest. te Middelburg
25 Jan. 1842, zoon van Jacob Johan A. en Elisabeth Susanna Steenhart (kol. 141),
is chartermeester bij 's Rijks archief in Zeeland geweest. Van zijn zin voor studie
getuigt een op de Prov. bibl. in Zeeland berustende van hem afkomstige verzameling
bijlagen tot een door hem gemaakte beschrijving der veranderingen in Zeeland van
1752 tot 1838.
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[Andriessen, Andries]
ANDRIESSEN (Andries) van Brugge is wellicht de A n d r . A n d r . , die in 1493 en
'94 voorkomt als burgemeester van Vlissingen en zijn naamge-
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noot, die in 1496 rentmeester van Mevr. van Ravenstein was. De Bruggenaar was
gehuwd met A g n e s v a n H a v e s k e r k e en zal misschien de A n d r . A n d r .
zijn, wiens dochter in 1499 van de middelburgsche magistraat een som ontving
‘totte professie te Assene’; zijn dochter C l a r a A n d r i e s is gehuwd met Antonie
van Bourgondie. A. werd door koop eigenaar van de heerlijkheid Wackené, doch
woonde later te Middelburg. Van 1501 tot 1515 komt hij voor als rentmeester van
Zeeland Bewesterschelde. Hij was een man van veel invloed en rijkdom, las 23 Mei
1515, bij de huldiging te Middelburg van Karel V, den eed voor en werd met Jacob
van Domburg en Lieven Hugensz. door den Keizer tot ridder geslagen. Van zijn
zoon A d o l f A. is sprake sinds 1513.
Zie: Zeeland, Jaarboekje voor 1853 (Midd. z.j.) 140; Zelandia illustrata I (Midd.
1879) 105, 134, 258; d e S t o p p e l a a r , Inv. van het Oud-Archief in Middelb. I
(ald. 1883) reg.; K e s t e l o o , de Stadsrekeningen van Middelb. II (ald. 1885) 121;
III (1888) 277, 357, 370, 394, 399.
de Waard

[Andriessen, Anthony]
ANDRIESSEN (Anthony), broeder en leerling van Jurriaan A. (kol. 142), is te
Amsterdam 23 Jan. 1746 geb. en aldaar 19 Nov. 1813 overl. Hij was zijn broeder
behulpzaam in diens behangselfabriek en overigens vooral werkzaam als
teekenmeester. Wouter Johannes van Troostwijk was jarenlang zijn leerling.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 14; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Andriessen, Christiaan]
ANDRIESSEN (Christiaan), zoon en leerling van Jurriaan A. (kol. 142), is te
Amsterdam 14 Jan. 1775 geb. en ald. overl. 10 Nov. 1846. Hij studeerde in 1805
ook te Düsseldorf en schilderde zoowel binnenhuizen, landschappen en
stadsgezichten als portretten. Een door hem geschilderd panorama van Amsterdam
werd in zijn tijd zeer geroemd. Op steen geteekend heeft hij een reeks fragmenten
van nederlandsche kleederdrachten; dit weinig voorkomende cahier heeft vele
verdiensten. Zijn door H.W. Caspari geteekend portret is in 's Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam.
Zie: I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Andriessen, Cornelis]
ANDRIESSEN (Cornelis) of B u r t A n d r i e s s e n geb. te Vlissingen 5 Oct. 1758,
gest. te Charlois 1 Oct. 1845, zoon van den vlissingschen houtkooper J a c o b u s
(broeder van Andreas A. (2)), en M a r i a C o r n e l i a B u r t . In 1782 werd hij als
candidaat beroepen tot predikant te Steggerda en Finkinga in Friesland, waar hij
17 Nov. 1782 werd bevestigd, maar 5 Aug. 1787 afscheid nam, beroepen zijnde
naar Ooy en Persingen. Van hier vertrok hij in 1789 als predikant naar Gapinge op
Walcheren en in 1793 vandaar naar Nisse op Zuid-Beveland. In 1797 bevestigd als
predikant te Charlois, huwde hij te Rotterdam 3 Nov. 1800 met I s a b e l l a H e l e n a
D u t i l h , geb. te Rotterdam 8 Sept. 1773, die hem echter reeds 24 Jan. 1802 te
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Charlois ontviel. Na daar 43 jaren te zijn werkzaam geweest werd A. emeritus
verklaard 25 Juni 1840.
Zie: Boekzaal 1840, II, 234; 1845, I, 528-29; S c h e f f e r e n O b r e e n , Rott.
Historiebladen III: 1 (Rott. 1880) 392; R o m e i n , Naaml. van Friesche predikanten
659, 660; Nederl. Leeuw XXV (1907) 241.
de Waard

[Andriessen, Jacob]
ANDRIESSEN (Jacob), geb. 11 Oct. 1786 te Haarlem en overl. 19 Juni 1859 in den
Haag, waar hij een reeks van jaren hoofd eener zeer bekende school was. Behalve
eenige veel gebruikte schoolboeken, schreef hij o.a. Morgenwandelingen in en om
's Gravenhage (1832); De waarheid in een
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narrenkleed (1830) en Deugd en godsdienstzin. Tafereelen uit de geschiedenis en
uit het leven van bijzondere personen (1833).
Zuidema

[Andriessen, Jacob Johan]
ANDRIESSEN (Jacob Johan) geb. te Steenbergen in 1725, gest. te Veere 21 Apr.
1802, zoon van den predikant Andreas A. (1) en Catharina Johanna van Royen
(kol. 137), kwam reeds in 1728 met deze te Veere wonen. Begin 1747 als student
ingeschreven te Utrecht, promoveert hij aldaar in de medicijnen op 15 Mei 1748.
De praktijk ging hij daarop te Veere uitoefenen, werd er lid der rederijkerskamer,
was er sinds 1751 herhaaldelijk schepen, werd in Sept. 1753 raad en was sinds
1767 meermalen burgemeester, tot de omwenteling van 1795 hem uit deze posten
ontzette. In 1768 was hij tot lid gekozen van het pas opgerichte Zeeuwsch
Genootschap en was verder, tenminste in 1792, overdeken van het chirurgijnsgilde.
A. is gehuwd geweest met E l i s a b e t h S u s a n n a , dochter van N.N. H a a k
S t e e n h a r t en H e n r i e t t e S u s a n n a H a a k K e r k m a n , zuster van P i e t e r
H a a k S t e e n h a r t (schepen te Veere sinds 1769, burgemeester in 1790 en '91),
uit welk huwelijk, behalve de kol. 139 genoemde Andreas Johan Aarnout, een
dochter H e n r i e t t e S u s a n n a sproot. Een portret zoo wel van A. als van zijn
vrouw, is vervaardig door J. Schwartzenbach. Behalve zijn dissertatie De maternarum
imaginationum et animi pathematum in foetum efficacia (Traj. ad Rh. 1748) gaf A.
een verslag over de Gelegenheid, levenswijze, ziekten en getal der overleedene
inwoonderen te Vere (Oct. 1780) in de Verh. van de Natuur- en Geneesk.
Correspondentie-Societeit 1e dl. 2e afd. a ('s Gravenh. 1781) 141-3. Van zijn
stadhoudersgezindheid getuigt zijn Aanspraak aan de regeering van Veere op 8
Mrt. 1788 (Veere z.j.). Ten slotte heeft men van hem een sinds 1742 begonnen en
van uit ‘Welgelegen buiten Vere’ ter perse gezonden bundel Gedichten (Midd. 1792).
Enkele gedichten van hem in hs. (1753-60) berusten op de un. bibl. te Amsterdam.
Zie: E r m e r i n s , Zeeuwsche Oudheden: Vere III (Midd. 1792) 122 v.v., 127 v.v.,
222; Vaderl. Bibliotheek V: 1 (Amst. 1793) 140-1; R e n i e r , Nieuwe naamlijst (Midd.
1834) 64; Zelandia illustrata I (Midd. 1879) 599.
de Waard

[Andriessen, Jacobus]
ANDRIESSEN (Jacobus), geb. te Middelburg 17 Febr. 1673, gest. te Axel 5 Febr.
1739, zoon van den middelburgschen koopman A n d r e a s A. uit Geeraardsbergen
in Vlaanderen, die 12 Aug. 1670 huwde met J o h a n n a , de dochter van den uit
dezelfde stad afkomstigen J a c q u e s d e r K i n d e r e n en M a r i a v a n
A u d e n a a r d e . Jacobus werd in 1684 leerling der latijnsche school te Middelburg
en vandaar in 1689 naar de academie bevorderd. Aan de hoogeschool te Franeker
studeerde hij onder Röell, Schotanus en Andala, aan die te Utrecht onder Witsius
en van Halen, waarna hij Nov. 1693 proponent werd bij de classis van Walcheren.
22 Febr. 1694 werd hij beroepen naar Schoondijke, waar hij Mei d.a.v. werd bevestigd
en 28 Febr. 1696 huwde met A d r i a n a , dochter van J a n S a e l d e r s en
M e g g e l i n a A b r a m s , 11 Jan. 1678 te Middelburg geb., ald. overl. 17 Dec. 1702.
In 1703 werd A. predikant te Colijnsplaat en vervolgens, in plaats van Fr. Sohier, 8
Febr. 1705 beroepen naar Goes, waar hij 19 Juli werd bevestigd, zijn broeder
Johanne tot ambtgenoot had en 26 Febr. 1706 hertrouwde met E l i s a b e t h , dochter
van P h i l i p s d e W a a l en D i g n a d e G r a a f . 18 Nov. 1708
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werd hij beroepen naar Vlissingen, waar hij 10 Mrt. 1709 werd bevestigd en 15 Mei
1734 emeritus verklaard. Hij vestigde zich daarop te Axel. Uit zijn eerste huwelijk
sproten o.a. Johannes en Andreas (1), uit zijn tweede J a c o b u s A. (d e W a a l )
(kol. 139 en onder).
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758) 216-19; a b U t r e c h t
D r e s s e l h u i s , Herv. gem. te Goes (ald. 1847) XXII; V o e g l e r , de Leerl. van het
Middelb. gymn. in Archief Zeeuwsch Gen. (1906) 27 en genealogie Nederl. Leeuw
XXV (1907) 241.
de Waard

[Andriessen, Johannes (1)]
ANDRIESSEN (Johannes) (1), geb. te Middelburg 12 Febr. 1682, gest. te Goes 7
Juni 1747, zoon van den middelburgschen koopman A n d r e a s A. en J o h a n n a
d e r K i n d e r e n en broeder van Jacobus A. (kol. 141), werd in 1694 leerling der
latijnsche school te Middelburg en vandaar in 1699 naar de academie bevorderd.
Na de voltooiing zijner studie, vermoedelijk te Franeker, werd hij Mei 1703 proponent
bij de classis van Walcheren en 7 Oct. 1703 predikant te Aardenburg, waar hij Mrt.
1706 huwde met C o r n e l i a P i e t e r n e l l a B r o u w e r (volgens anderen
B o u w e r s ). Hij werd 14 Febr. 1706 beroepen naar Goes (bev. 11 Juli) waar hijn
zijn broeder Jacobus tot ambtgenoot gehad heeft en na het op 25 Dec. 1724
overlijden zijner vrouw, hertrouwde op 25 Juni 1726 met D i g n a v a n A n g e r e n ,
weduwe van den burgemeester A d o l f W e s t e r w i j k . Alleen uit zijn eerste huwelijk
sproten kinderen n.l. Nicolaas (kol. 143) en vermoedelijk J o h a n n a . Men heeft
van A.'s hand een naamlijst van goessche predikanten in Boekzaal van Oct. 1729,
492.
Zie: Boekzaal 1747, II, 192-206; a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , Herv. gem. te
Goes (ald. 1847) XXII; Navorscher XIX (1869) 390, 349; XX (1870) 71, 72; V o e g l e r ,
de Leerl. van het Middelb. gymn. in Archief Zeeuwsch Gen. (Midd. 1906) 29 en
Nederl. Leeuw XXV (1907) 242.
de Waard

[Andriessen, Johannes (2)]
ANDRIESSEN (Johannes) (2), zoon van Jacobus A. en Adriana Saelders (kol. 141),
was vermoedelijk de J o h . A., die te Franeker studeerde en een hebreeuwsch en
latijnsch gedicht schreef achter de Diss. inauguralis (Fran. 1717) van C o r n .
H u n n i u s . In denzelfden bundel Carmina edita in funere D. Lamb. Bos (Fran.
1717), waarin zijn broeder Andreas (1) verzen schreef, komen ook latijnsche voor
van een J o h . A., volgens B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II (Leeuw. 1881) 356, die
ze p. 355, vermoedelijk ten onrechte, toeschrijft aan Andreas' veel jongeren broeder
J a c o b u s A. d e W a a l , later houtkooper te Middelburg. Joh. A. stierf jong als
proponent in de theologie, denkelijk te Vlissingen.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 218.
de Waard

[Andriessen, Jurriaan]
ANDRIESSEN (Jurriaan) geb. te Amsterdam, 12 Juni 1742, ald. overl. 31 Juli 1819,
was leerling van Anth. Elliger en J.M. Quinkhard. Na ook nog eenigen tijd op het
atelier van Joh. van Dregt gewerkt te hebben, richtte hij met Isaak Schmidt een
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behangselfabriek op, waarvan de voortbrengselen, meestal arcadische
landschappen, veelal met stoffage van Anth. Andriessen (kol. 140), tot in het
buitenland aftrek vonden. Met Herm. Numan schilderde hij 1774 de coulissen van
de ‘Italiaansche straat’ voor den nieuwen Schouwburg (R. Vinkeles sc). Hij werd
mederegent van de Teekenacademie en heeft een groot aandeel gehad in de
vorming van jonge kunstenaars, waarvan Daniël Dupré, Jean Grandjean, Jacques
Kuyper, Hendrik Voogt, Gerrit Jan
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Michaelis, Abr. Joh. Ruytenschild, Wouter Joh. van Troostwijk, zijn broeder Anthony
en zijn kleindochter Cornelia Aletta van Hulst bepaaldelijk genoemd verdienen te
worden. Hij was 1770 gehuwd met A l e t t a N o o r d z i e k , en woonde 1808 aan
den Binnen-Amstel tusschen de Prinsengracht en de Kerkstraat. Zijn portret is geëtst
door zijn vriend R. Vinkeles en komt ook voor in het Studie-Prentwerk van J.E.
M a r c u s . Van de vele kabinetstukjes en allegorische tafereelen, die hij op
tentoonstellingen inzond, is er thans nauwelijks een aan te wijzen; daarentegen
komen zijn teekeningen vaak voor; een zeer groote verzameling hiervan, meestal
zeer smaakvolle ontwerpen voor kamers, is in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 12 vlg; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler i.v.
Moes

[Andriessen, Nicolaas]
ANDRIESSEN (Nicolaas), geb. te Goes 12 Dec. 1706, gest. te Bieselinge 7 Mrt.
1739, zoon van Johannes A. (1) en Cornelia Petronella Bouwers (kol. 142), werd
13 Sept. 1727 ingeschreven als stud. theol. te Harderwijk, 2 Aug. 1729 geëxamineerd
bij de classis van Goes en als proponent door zijn vader bevestigd tot predikant te
Waterlandkerkje in Staats-Vlaanderen, op 8 Oct. 1730. Van hier, 13 Mei 1734 in
gelijk ambt beroepen naar Bieselinge, is hij daar bevestigd wederom door zijn vader
21 Nov. d.a.v. Hij is tweemaal gehuwd geweest, bij zijn overlijden, behalve eene
weduwe, slechts een daaruit gesproten zoon, J o h a n A., nalatende.
Zie: Boekzaal 1729, II, 119; 1730, II, 248, 634; 1734, I, 634; II, 658; 1739, I, 379;
V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758) 320; Nederlandsche Leeuw
XXV (1907) 242.
de Waard

[Andriessen, Pieter Jacob]
ANDRIESSEN (Pieter Jacob), geb. te's Gravenh. 17 Dec. 1815, overl. te Amsterdam
19 Maart 1877, zoon van Jacob A. (kol. 140) en S u s a n n a B o u m a n .
Nagedoceerd te hebben aan het instituut van zijn vader opende hij 1 Mei 1844 als
hoofdonderwijzer een school te Amsterdam; in Juli 1872 trok hij zich daarvan terug.
24 April 1844 huwde hij J o h a n n a M a r i a A d r i a n a H e n d r i c a J e s b r o e k .
Hij heeft zich behalve als voortreffelijk onderwijzer bekend gemaakt als schrijver
voor de jeugd; met name riep hij den historischen roman voor jonge lieden in het
leven. Door hem is de geheele vaderlandsche geschiedenis van Civilis tot den slag
van Waterloo behandeld; bovendien werden Vondel en de Muiderkring dan de
geschiedenis van de fransche Revolutie en van Napoleon, die van Frederik den
Groote en nog eenige andere in romantischen vorm beschreven; in het algemeen
zijn deze boeken degelijk bewerkt en aantrekkelijk van vorm. Ook andere
kinderboeken schreef Andriessen, die de stichter was van het tijdschrift Voor 't jonge
Volkje (dl. I, 1876). Een door P. Blommers gesteendrukt portret staat vóór zijn
Nagelaten Opstellen, en een door Walter in hout gesneden in Eigen Haard 1877.
Zie: D.F. v a n H e y s t , Een woord ter herinnering aan Pieter Jacob Andriessen
in Leeskabinet 1877, II, 114 vlg.
Brugmans

[Andriessen, Simon]
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ANDRIESSEN (Simon), A n d r i e s z . of A n d r e e woonde in het midden der 16e
eeuw vermoedelijk te Amsterdam en bewerkte verschillende geschriften als Duytsche
spreekwoorden (1550) en uit het hoogduitsch een Medicinael boeck inwendich ende
uitwendich (Amst. 1551); Remedie curative van wonden ende zeeren des
hoechvermaerden D. L a n f r a n c i (Amst. 1551); Corte instructie ende onderwijsinghe
M. J o h . C a r e t h a n i
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van den aderlaten ende die beduydinghe des bloets (Amst. 1551); Een nieu
wondtboeck ende chirurgien handtwerkinghe van M. J a n v a n P a r i s i i s (Amst.
1551); Den troost der crancker menschen, inhoudende dye rechte curie ende
genesinge van allen siecten (Amst. 1551); voorts: Die werkinge en operatie van de
seven deuchden: die destructie van de seven doodsonden metten straffinge van
dien (Amst. 1551). Hij copuleerde en vergaderde een Viervoudich tractaetboeck,
o
o
inhoudende vier delen ofte tractaten enz. (1 van allen wijnen, 2 van diversche
o
o
verwen, 3 van allen incten ende secreten van schrijven, 4 van allen confituren
ende diversche mixturen) (Amst. 1552), welke stof ook is gebruikt in het tweede
deel van Een schoon tractaet van sommighe werckinghe der alchimistische dingen
om gout, silver ende oock van alle calcioneringe der planeten ende andere materien,
dat tot titel heeft Constboeck nieulyck wt den alchemisten gront vergadert, wellicht
reeds vroeger gedrukt vóór het verscheen Rees 1581 en Amst. 1600.
Zie: M o e s e n B u r g e r , Amst. boekdrukkers I, (Amst. 1896) 204-13; II (ald.
1903) 191.
de Waard

[Andriessen, Willem Frederik]
ANDRIESSEN (Willem Frederik), 25 Sept. 1865 geb. aan den Ilp, overl. te Alkmaar
5 Febr. 1906, zoon van S i m o n J a c o b u s A., doopsgez. predikant en C.M.
L a n s d o r p , bewerkte, nog als jongeling, O s c a r P e s c h e l s ' Völkerkunde zoo
degelijk, dat het door alle bevoegden uitmuntend werd beoordeeld. Zijn zwakke
gezondheid belette hem het leeraarschap in de geschiedenis en aardrijkskunde te
bereiken. Hij schreef in de Alkmaarsche Courant, de Locomotief te Semarang, de
Volksstem, de Veendammer Courant en werd in ruimen kring bekend door zijn
artikelen in de Gids, Vragen van den Dag en de Natuur. Aan de Telegraaf sedert
de oprichting van dat blad verbonden, werd hij in 1900 hoofdredacteur. Voor den
bekenden bedelaarstocht van den auteur Bernard Canter nam hij het initiatief. Had
hij zich warm vriend der Boeren getoond, hij kreeg vermaardheid als kindervriend
door de zeer bijzondere wijze, waarop hij met de jeugd als 't ware correspondeerde
in de raadselrubriek van de bijvoegsels voor de jeugd, eerst in de Telegraaf, later
in het Handelsblad. Hij schreef het bij de Bussy anoniem verschenen Gedenkboek
van den Zuidafrikaanschen Oorlog (1900). Van 1904 tot zijn verscheiden was hij
hoofdredacteur van de Alkmaarsche Courant.
Calisch

[Andriesz, Adriaen]
ANDRIESZ. (Adriaen), historieschilder, geboren te Gouda, woonde in 1612 te
Rotterdam en kwam 1614 in het gild te Dordrecht. Werken van hem zijn niet bekend.
Zie: O b r e e n 's Archief I, 197; II, 20, 21.
Moes

[Andriesz, Hendricus]
ANDRIESZ. (Hendricus), woonde te Amsterdam op de Brouwersgracht in ‘Sphaera
Mundi’ en beoefende de wiskundige wetenschappen. Hij was zeer bevriend met
Chr. Anhaltin, die hem ‘een eerlyck godtvreesent en zeer ootmoedig man’ noemt;
A. stelde dezen 18 Mei 1644 een vraagstuk over in een cirkel beschreven vierhoeken
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voor. Door de opname in een van diens geschriften vond het ook vermelding in den
Bril voor de Amsterdamsche belachelyke geometristen (Amst. 1663) van Anhaltin's
tegenstander C o r n . v a n L e e u w e n . In A n h a l t i n s Half slapende aenspraeke
over den bril (Amst. 1663) wordt van A. als van een nog levende gesproken.
Zie: B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXIII (Amst. 1884) 14, 16.
de Waard

[Andriesz, Hendrik]
ANDRIESZ. (Hendrik), bijgenaamd ‘M a n k e H e y n ,’ geb. in Antwerpen en in 1655
in Zeeland
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gestorven, was een stillevenschilder, van wien een 1635 gedateerde ‘Vanitas’ op
de verkooping der coll. Friesen (Keulen 1885) voorkwam.
Zie: Oud-Holland VIII, 12; T h i e m e u n d B e c k e r Allg. Lexikon bild. Künstler
in voce.
Moes

[Andriesz, Otto]
ANDRIESZ. (Otto), plaatsnijder, is geboren te Christiansand, werd 7 Jan. 1699
poorter van Amsterdam en was gehuwd met G r i e t j e A l b e r t s d r . K r a a n .
Zie: O b r e e n 's Archief II, 5.
Moes

[Andrius, Henricus]
ANDRIUS (Henricus), geb. in 1470 of gewoond hebbende te Sittard, was doctor
artium en medicinae. Andrius is wellicht de grieksche vertaling van zijn naam; dan
heette hij wel d e M a n , M a n n e n s of M a n s of wel M ä n l i c h . Het eenige, wat
ons van hem bekend is, is een medaille in afbeelding naar een looden afgietsel, te
vinden bij J.C.W. M o e h s e n , Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Sammlung,
die vorzüglich aus Gedächtenis-Münzen berühmter Aertze bestehet (Berlin-Leipzig
1773) I, 33. In de Maasgouw van 1895, 25 werd deze medaille beschreven naar
een bronzen exemplaar van nu wijlen Théophile Dircx te Roermond. Ais de
vervaardiger van de medaille wordt M i c h a e l M e r c a t o r van Venlo genoemd
door C.P. S e r r u r e , Numismatiek. III: De medailleur Michiel Mercator van Venloo
in Vaderlandsch Museum I (1855) 253-260 met afb.
Flament

[Ange, Josué Teissèdre l']
ANGE (Josué T e i s s è d r e l'), waalsch predikant en schoolopziener, 28 Apr. 1771
te Dordrecht geb. en 9 Febr. 1853 te Amsterdam overl. Zijn ouders waren P i e r r e
l'A n g e , waalsch pred. en M a r i e M a r t h e T e i s s è d r e . Hij werd te Leiden als
theol. stud. ingeschr. 29 Mei 1787, in 1792 toegelaten tot de kerkelijke bediening
en het volgend jaar tot pred. te Zwolle benoemd. In 1794 verhuisde hij van hier naar
Middelburg, waar hij in 't huwelijk trad met L i e s k e T i e b o e l ; in 1796 naar Haarlem
en in 1811 naar Amsterdam. Sedert 1801 was hij tevens schoolopziener. 's Mans
verdiensten werden gehuldigd door Teylers Genootschap, door de Holl. Maatsch.
van Wetenschappen te Haarlem, door de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden en
door het Kon. Nederl. Instituut te Amsterdam, terwijl de leidsche hoogeschool hem
den titel van doctor in de letteren, honoris causa, schonk. Na het overlijden zijner
eerste vrouw in 1836 hertrouwde hij met M.A. F o n t e i n .
Behalve opstellen in het Christel. Maandschrift en de Vaderl. Letteroefeningen,
schreef hij: Het eigenlijk doel en de ware aard van het verbeterd schoolonderwijs
aangewezen en ontvouwd (1803); Grondbeginselen van de opvoeding en het
onderwijs. Uit het Hoogduitsch van prof. N i e m e y e r (1799-1810, 6 dln.); Wat staat
het lager schoolwezen in Nederland van het gezag des pauselijken stoels te
wachten? (1842) en Deux Mémoires sur l'origine et l'influence des Eglises Wallonnes,
leur utilité actuelle et les moyens de les maintenir (1843); dit laatste met H.J.
K o e n e n . Verder eenige Sermons. Met den schoolopziener J. v a n G e u n s
schreef hij Aan al de schoolonderwijzers tot hunlieder schooldistrict behoorende
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(1802). Met J. C l a r i s s e gaf hij het levensbericht van A. van den Ende. D.J Sluyter
heeft zijn portret gegraveerd naar een schilderij van J.W. Pieneman. Het was een
hulde hem in 1851 op zijn gouden feest als schoolopziener gebracht door de
onderwijzers en onderwijzeressen van het 1ste en 2de district van Noord-Holland.
Zie: Hand. Letterk. 1853, 43; N a g t g l a s ,
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Levensber. v. Zeeuwen I, 9; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest.
Vaderl. I, 172.
Zuidema

[Angel, Dirck]
ANGEL (Dirck), schilder van boerenbinnenhuizen, die in 1671 in het gild te
Middelburg kwam.
Zie: O b r e e n 's Archief VI, 210; K r a m m in voce.
Moes

[Angel, Philips (1)]
ANGEL (Philips) (1), van Antwerpen, werd als schoolmeester 11 Juni 1591, gelijk
een E l i s a b e t h A. uit die stad als schoolvrouw 18 Juni d.a.v., poorter te Middelburg,
teekende 1602 voor de regeering van Middelburg een afbeelding van die stad en
was daar sinds 1603 als schrijfmeester aan de latijnsche school verbonden. 1626
wordt zijn weduwe C a t h a r i n a d e l a D a l e genoemd.
Zie: Archief Zeeuwsch Genootschap VII, 89; VIII, 70, 87, 142; V o e g l e r , Gesch.
van het Middelb. gymnasium II (Middelb. 1894) 81.
Moes

[Angel, Philips (2)]
ANGEL (Philips) (2), gedoopt te Middelburg 14 Sept. 1616 als de zoon van J a n
A., ondertrouwde daar 25 Jan. 1639 met J a c q e m y n t g e n d e S m e t h en trad
in dat jaar in het gild te Haarlem. 6 Nov. 1639 werd hem te Leiden een dochter
geboren en 10 April 1641 huurde hij daar een huis, maar reeds 11 Oct. 1641 woonde
hij weer te Haarlem, hertrouwde daar 4 Aug. 1642 met E l i s a b e t h V e r c a m m e n ,
en werd er 2 Dec. 1642 tweede en 7 Juli 1643 eerste secretaris van het St. Lucasgild,
terwijl hij in 1644 en 1645 weer als hoofdman van het leidsche gild voorkomt. In
laatstgenoemd jaar kwam hij in dienst der Oost-Indische Compagnie; hij werd 11
Juni 1646 gecandideerd als schepen te Batavia. Later reisde hij als opperkoopman
met den gezant Cunaeus naar Perzië, waar hij 25 Dec. 1651 te Bender-Abassi
aankwam. Hij bezocht 16 Febr. 1652 de bouwvallen van Persepolis en aanvaardde
elf dagen later zijn ambt. Met zijn tolk Nils Mathson Köping bereisde hij ook Arabië.
Toen hij reeds spoedig daarna, wegens ontdekte onregelmatigheden in zijn beheer,
zijn ontslag had moeten nemen, werd hij in 1653 hofschilder van den Sjah, aan
wiens gevolg hij teekenonderwijs gaf. In 1656 werd hij naar Batavia ontboden om
zich te verantwoorden en daar hem dit niet gelukte, moest hij den dienst der
Compagnie verlaten. Toch werd hij 29 Mei 1656 burgerschepen, kort daarna
commissaris voor de huwelijksche zaken, 3 Juni 1656 vaandrig van de burgerwacht
en 22 Dec. 1656 secretaris van schepenen, maar wederom waren onregelmatigheden
in zijn beheer de oorzaak, dat hij 11 Oct. 1661 uit al zijn ambten ontslagen werd.
15 Juni 1662 was hij nog te Batavia, maar daarna is hij gerepatriëerd, en in 1671
komt hij als beleeder voor in het St. Lucasgild te Middelburg. Het laatst wordt hij
genoemd 22 Oct. 1683. Een door hem 18 Oct. 1641 te Leiden gehouden voordracht
liet hij daar in 1642 onder den titel Lof der Schilderkonst uitgeven. Slechts twee
schilderijen zijn van hem bekend, een stilleven van 1650 in het museum te Berlijn
en een boerenbinnenhuis van 1659 in de Ermitage te St. Petersburg. Een der weinige
van hem bekende etsjes, zwakke navolging van Rembrandt, is van 1637. Zijn plaat
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van Persepolis (niet van de Jager) bij V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.I., vgl. bij H o t z
tegenover blz. XCI.
Zie: Oud-Holland VI, 113-122; H o t z , in Inl. op S p e e l m a n , Journaal der reis
van Cunaeus (Amst. 1908) XXXIX vlg. en in den tekst passim; K ö p i n g , Beskrifning
om en Resa (Stockholm 1743); M e y e r , Künstlerlexikon in voce;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

147
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler i.v.
Moes

[Angelbeek, Christiaan van]
ANGELBEEK (Christiaan v a n ), zoon van Mr. J o h a n G e r a r d en A n n a
G e e r t r u i d a S a n d e r s o n , geb. in 1803 te Amsterdam; overl. 24 Aug. 1825 te
Buitenzorg. In 1816 vertrok hij met zijn ouders naar Indië tengevolge der benoeming
van zijn vader tot O.-I. ambtenaar. Op 16-jarigen leeftijd werd v.A. benoemd tot
élève voor de maleische taal en in 1822, aangesteld tot gouvernementstranslateur
en chef van het bureau der inlandsche zaken bij de algemeene secretarie te Batavia,
ter vervanging van C.P.J. Elout, wien hij zijn groote kennis van het maleisch te
danken had. Reeds het volgende jaar gaf v.A. op last van de indische regeering
een herziene editie uit van de bekende oude Maleische spraakkunst van G.H.
W e r n d l y (Batavia 1823). In 1824 vergezelde hij den Gouv.-Gen. van der Capellen
op diens rondreis door de Molukken, maakte aanteekeningen over Menado, welke
het bestuur van het Bat. Gen. van K. en W. voornemens was het licht te doen zien,
aan welk voornemen geen gevolg is gegeven (zie Verh. Bat. Gen. v.K. en W. XI
(1826) voorberigt). In den aanvang van werd 1825 door van der Capellen naar
Riouw en Singapore gezonden in verband met het tusschen Nederland en Engeland
gesloten tractaat, van 17 Maart 1824. Nadat hij met succes aan zijn opdracht had
voldaan, werd hij op de terugreis ernstig ongesteld en overleed op 23-jarigen leeftijd.
Over die reis verscheen zijne verhandeling: Korte schets van het eiland Lingga en
deszelfs bewoners in Verh. Bat. Gen. XI (1826) 1-62.
Zie: Handel. en Geschriften van het Ind. Gen. II (1855) 257.
Muller

[Angelkot, Hermannus (1)]
ANGELKOT (Hermannus) (1), de vader, geb. te Amsterdam 1648 (?), overl. vóór
1717, apotheker aldaar en bevriend met den dichter Jan van Broekhuizen, wiens
executeur-testamentair hij was. Zijn tooneelstukken zijn anoniem verschenen;
blijkens de voorrede voor zijn zoons Don César is hij de schrijver van: Misantrope,
blyspel, na M o l i è r e (Amst. 1682). Ook is van zijn hand: De buitensporige herder,
blyspel, naa T. C o r n e i l l e (uitg. door H.A. jr.) (Amst. 1714). Een Klinckdicht op
Const. Huigens komt voor in een bundel Lykdichten op .. C.H. ('s Grav. 1687), terwijl
men een 15-tal gedichten van H.A. aantreft in de Nieuwe verzameling van Nederd.
Mengeldichten (Amst. 1727). Twee daarvan, op Jan van Broekhuizen, komen ook
voor in diens Gedichten, terwijl een derde, Lykoris Herderszang ... naar F r a n c i u s ,
ook afzonderlijk is verschenen (Amst. 1705). Nog worden hem toegeschreven:
Vechter, kluchtspel (Amst. 1679, 1707, 1710, 1756), en Soliman, Treurspel uit het
Fr. van d e l a T u i l e r i e (Amst. 1689). Zijn vermoedelijk door Arn. van Halen
geschilderd portret is, afkomstig uit het Panpoëticon Batavum, in het bezit van den
heer H.D. Willink van Collen te Breukelen.
Zie: J. v a n B r o e k h u i z e n , Gedichten (Amst. 1712).
Ebbinge Wubben

[Angelkot, Hermannus (2)]
ANGELKOT (Hermannus) (2), de zoon, geb. 1688, ook apotheker, overl. te Amst.
1727. Onder zijn naam verscheen: Don Cesar of de broederlyke minnaar, blijspel
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(Amst. 1717), blijkens de voorrede een vertaling naar T. C o r n e i l l e , Dom César
d' Avalos. Voorts anoniem, maar met door hem onderteekende opdracht: Het vroutje
van Ephesen, kluchtspel (Amst. 1721). Ook is waarschijnlijk niet van den vader,
maar van den zoon: Cato of ondergang der Roomsche vryheid, treurspel, naar
Addison (twee uitgaven Amst. 1715; verder 1725, 1742, 1785). Deze

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

148
laatste berijming is, naar een vertaling in proza van H. d e W o l f , gedeeltelijk van
de hand van H.A., gedeeltelijk van die van P. L a n g e n d i j k . Zijn vermoedelijk door
Arn. van Halen geschilderd portret, afkomstig uit het Panpoëticon Batavum, is in
het bezit van den heet H.D. Willink van Collen te Breukelen.
Ebbinge Wubben

[Anhalt, Benjamine Gertrudis vorstin van]
ANHALT (Benjamine Gertrudis vorstin v a n ), geb. K e y s e r of K e y z e r , geb. te
St.-Stevensweert en ged. 1 Jan. 1729, dochter van J a n K e y s e r , plaatsmajoor
van St.-Stevensweert, en van M e c h t i l d R a n d a x . Zij huwde wettig volgens het
toenmaals vigeerend kerkelijk recht en volgens het voorschrift der Staten-Generaal
omtrent huwelijken van millitairen met K a r e l L o d e w i j k , 2en zoon van Victor
Amadeus Adolf, regeerend vorst van A n h a l t - B e r n s b e r g , en van diens eerste
vrouw Charlotte Louisa gravin van Isenburg (Birnstein). Wat de wet van het land
voor de militairen betreft, die voorschreef dat zij zonder uitzondering voor een
predikant moesten trouwen, ook hieraan werd voldaan door het huwelijk voor den
predikant van St.-Stevensweert Willem Mobachius 25 Maart 1748, terwijl het katholiek
huwelijk 26 Maart 1748 plaats had en werd ingeboekt na een onderzoek door den
officiaal van het Bisdom Roermond, Petit (achter een akte van 29 Jan. 1751).
Ondanks dit tweemaal bekrachtigd huwelijk en de geboorte van een dochter Victoria
Hedwigis 16 Jan. 1749 (zie hieronder), beweerde de prins, dat hij misleid was, na
zijne vrouw reeds voor de geboorte van het kind te hebben verlaten. Nu volgde een
proces voor den Hoogen Raad te 's Gravenhage, dat 7 jaren duurde en eindigde
26 Juli 1757 met een vonnis waarbij het huwelijk nietig werd verklaard. Benjamine
werd met al haar vorderingen afgewezen en de prins veroordeeld om zijn dochter
tot op haar 18e jaar jaarlijks 700 Ned. gulden opvoedingsgeld te doen geworden.
In een latere uitspraak van 2 Nov. 1761 werden Benjamine andermaal hare eischen
ontzegd. Volgens de Neue genealogisch-historische Nachrichten van 1762 zou de
prins voor den krijgsraad der Vereenigde Nederlanden zijn proces hebben gewonnen.
Na zijne echtscheiding hertrouwde hij 16 Dec. 1765 met Amalia Eleonora, gravin
van Solms-Braunfels, en stierf als vorst van Anhalt 20 Aug. 1806.
Een der voornaamste grieven tegen Benjamine was de beschuldiging, dat zij in
1752 met den kolonel J a n H e n d r i k v a n M a r o n d e naar Brussel zou zijn
gereisd, daar met hem gehuwd en andermaal moeder geworden. Zij werd daarop
gevangen genomen, bevrijdde zich met geweld uit de gevangenis, vluchtte over de
fransche grenzen, werd bij resolutie van 6 Dec. 1762 bij verstek veroordeeld en
voor eeuwig uit het land gebannen, terwijl de Maronde van zijn militaire ambten
ontzet werd. Te Parijs trad Benjamine als vorstin van Anhalt op, zonder veel middelen
daartoe te hebben, terwijl zij met behulp van haar zuster Caroline haar kind
opvoedde. Het jaar van haar dood is onbekend.
Zie: J.J. H a b e t s , Twee Vorstinnen uit Stevensweert in Public. Limbourg (VII)
1870 413-419.
Flament

[Anhalt, Victoria Hedwigis van]
ANHALT (Victoria Hedwigis v a n ), geb. 16 Jan. 1749 te St.-Stevensweert, overl.
26 Juni 1841, dochter van Karel Lodewijk van Anhalt en Benjamine Gertrudis Keyzer.
Over haar lotgevallen zie ook de levensbeschrijving van haar moeder hiervoor. In
1774 verliet zij de moederlijke woning te Parijs, om in een klooster te vertoeven en
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huwde 6 Jan. 1776 te Manheim met een franschen edelman, Thomas de Mahy,
mar-
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kies de Favras, ridder, baron van Coméré, luitenant der Zwitsers van de garde van
den broeder des Konings (later Lodewijk XVIII). Door den Rijkshofraad te Weenen
werd zij in 1776 erkend als vorstin van Anhalt en werd haar vader veroordeeld,
voorloopig tot nadere regeling of gerechtelijke toekenning eener huwelijksgift, haar
1000 gulden jaarlijks te doen toekomen, doch 11 Mei 1778 werd bij vonnis van den
zelfden Rijkshofraad haar verboden den naam titels en blazoenen van het vorstelijke
huis van Anhalt te voeren. Ook een later verzoek tot wettiging van naam en titels
van Vorstin van Anhalt, werd bij resolutie van 17 Sept. 1780 als onrechtmatig van
de hand gewezen. Van de lotgevallen van den Markies de Favras vermelden wij
hier, dat hij met zijn vrouw 25 Dec. 1789 werd gevangen genomen en naar de Abdij
van Saint-Germain gevoerd, terwijl men hun papieren verzegelde; de Favras werd
19 Febr. opgehangen, de laatste in Frankrijk, die dezen schandelijken dood
onderging, ondanks zijn verzoek om doodgeschoten te worden, terwijl zijn vrouw
op vrije voeten werd gesteld en zich met hare twee kinderen, een zoon en dochter
te Praag vestigde. Zij stierf te Eger in Boheme.
Zie: J.J. H a b e t s , Twee Vorstinnen uit Stevensweert in Publ. Limbourg VII (1870)
418-428 en XVIII (1881) 27-428.
Flament

[Anna, gravin van Egmond-Buren]
ANNA, gravin van E g m o n d - B u r e n , later prinses v a n O r a n j e , geb. te Grave
begin Maart 1533, gest. te Breda 24 Maart 1558, eenige dochter en erfgenaam van
Maximiliaan van Egmond en Françoise de Lannoy, huwde 8 Juli 1551 te Buren met
prins Willem I van Oranje, wien zij aanzienlijke goederen ten huwelijk medebracht.
Hare briefwisseling met prins Willem getuigt van de beste verhouding tusschen de
echtgenooten. Hare kinderen waren Philips Willem, graaf van Buren, later prins van
Oranje, en Maria, later gehuwd met Philips, graaf van Hohenlo.
Van haar bestaan twee geschilderde portretten, beide anoniem, het eene in het
museum te Douai (gerepr. in Eigen Haard 1894, 573) en het andere in het bezit van
H.M. de Koningin (gerepr. in C o h e n 's Oranje-Nassau, pl. 12).
Zie: G r o e n , Archives, 1e Série, I, 1 suiv.; C a m u s - B u f f e t , Les femmes du
Taciturne (holl. vert. Arnhem, 1894); E.W. M o e s , Anna van Buren in Eigen Haard
1894, 570.
Blok

[Anna, van Hannover]
ANNA v a n H a n n o v e r , hertogin van B r u n s w i j k - L u n e b u r g , princess-royal
van Engeland, later prinses van O r a n j e , geb. te Herrenhausen 2 Nov. 1709, overl.
te 's Gravenhage 12 Jan. 1759, begr. te Delft 23 Febr. 1759; zij was de oudste
dochter van George II August, hertog van Brunswijk-Luneburg, later koning van
Engeland als George II en Wilhelmina Charlotte van Brandenburg-Ansbach; zij
huwde 25 Mrt. 1734 te Londen in St. James Palace (Fransche Kapel) met Willem
Karel Hendrik Friso, prins van Oranje. Met dezen begaf zij zich in Mei naar de
Nederlanden, waar zij meestal verblijf hield te Leeuwarden, zetel van het
stadhouderschap in Friesland, dat haar gemaal bekleedde, of op het Loo. De trotsche
en eerzuchtige koningsdochter kon zich moeilijk schikken in de zeer ondergeschikte
rol, die het Huis van Oranje toen in de Republiek speelde. Zij wijdde zich aanvankelijk
vooral aan schilderkunst en muziek, op welk laatste gebied zij reeds in Engeland
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Händel had beschermd en thans op het Loo concerten organiseerde, waar de eerste
kunstenaars van dien tijd zich lieten hooren. In 1747 bracht zij met den
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Prins, weldra als Willem IV erfstadhouder enz. van de Republiek, hare gewone
woonplaats over naar den Haag. Reeds vóór 's Prinsen overlijden (22 Oct. 1751)
liet zij zich in met regeeringszaken, o.a. met de woelingen te Amsterdam en
Rotterdam in 1747-8. Dit nam zeer toe in den tijd der ziekte van haar gemaal, bij
wiens dood zij als Gouvernante de leiding der regeering aanvaardde voor den tijd
der minderjarigheid van haren driejarigen zoon Willem V, terwijl zij de militaire
functiën overliet aan haren neef, den door Willem IV in het land geroepen
veldmaarschalk Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel, en krachtigen steun
vond ook bij den raadpensionaris Steyn, bij graaf Willem Bentinck en andere op
den voorgrond tredende staatslieden. Van de gewenschte staatshervorming kwam
echter niets; wat daarvan onder Willem IV was voorbereid, bleef na zijn dood
onuitgevoerd, terwijl de regenten krachtig het hoofd opstaken tegen het in 1747
aanzienlijk versterkte stadhouderlijke gezag. Zij trachtte met handhaving harer
rechten en onder vertoon van hooghartigheid zooveel mogelijk de regenten te ontzien
en ontstemde daardoor ook vele Oranjegezinden zonder de tegenpartij te winnen.
De handhaving der onzijdigheid van de Republiek tijdens de oorlogen, waarin van
1755/6 af Engeland, Frankrijk, Pruisen, Rusland, Oostenrijk, Spanje en andere
europeesche staten gewikkeld waren, eischte groote zorg, vooral ter zee wegens
de belemmeringen door Engeland aan den handel der onzijdigen in den weg gelegd.
Hare positie werd daardoor zeer moeilijk, daar men van haren invloed op het
engelsche hof veel verwachtte. Hare voorstellen tot gelijktijdige en evenredige
vermeerdering van leger en vloot vonden vooral bij het door den franschen gezant
d'Affry aangezette Holland, dat alleen de vloot vermeerderd wilde zien, heftigen
tegenstand; hare pogingen om de toenemende slechtere verhouding tot Engeland
niet tot een oorlog te zien uitwassen, veroorzaakten grievende beschuldigingen van
engelschgezindheid, daar zij zich inspande om het oude bondgenootschap met
Engeland te handhaven. Scherpe aanvallen in de pers, heftige pamfletten vooral
richtten zich zoowel tegen haar persoon als tegen den grooten omvang der
erfstadhouderlijke rechten zelve, den regenten een doorn in het oog. Zij trachtte
hooghartig tegenover die aanvallen de rechten van haren zoon en de hoogheid van
het Oranjehuis staande te houden, maar vooral de amsterdamsche kooplieden en
regenten maakten het ‘stiefmoeder Anna’ lastig. Reeds door de tering gesloopt, trad
zij herhaaldelijk in de Staten-Generaal en die van Holland tegen hare tegenstanders
op, telkens weder voorstellen doende tot vermeerdering van leger en vloot beide.
Te midden van dien strijd is zij overleden, nalatende een dochter Carolina en een
zoon Willem Batavus. G. Kneller, Ph. Mercier, H. Huyssing, J. Amiconi, Ph.v. Dijk,
Rusca en vele anderen hebben haar portret geschilderd, waarvan G. Vertue, J.
Smith, J. Faber, J.C. Philips, Ph. Endlich, J. Houbraken e.a. er verscheidene in druk
hebben gebracht.
Van haar vele brieven enz. in de eerste drie deelen der Archives de la Maison d'
Orange- Nassau, 4e Série, bewerkt door Th. B u s s e m a k e r . Over haar zie: F.
v a n O u d e n d o r p , Lof- en Lijkrede (Leiden 1759), ook in het latijn; N a b e r e n
d e N e v e , De Vorstinnen van het Huis van Oranje-Nassau (Haarl. 1898) 168 vlg.;
o

E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 162. Vgl. ook de levensbeschrijving van prins
Willem IV in dit deel.
Blok
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[Anna, gravin van Nassau]
ANNA, gravin v a n N a s s a u , geb. 5 Nov. 1563, gest. te Franeker 18 Juni 1588,
begraven te Leeuwarden, oudste dochter van prins Willem I en diens tweede gemalin
Anna van Saksen, volgde haren vader in de ballingschap en keerde 1577 uit
Dillenburg, waar zij bij haren oom Johan was opgevoed, naar de Nederlanden terug.
Zij huwde te Delft 25 Nov. 1587 met haren neef, graaf Willem Lodewijk van Nassau,
en overleed kinderloos.
Haar graftombe, waarop haar beeld was uitgehouwen, in de Jacobijnenkerk te
Leeuwarden, is in 1795 vernield. De tombe is afgebeeld op P i e t e r F e d d e s '
prent van de begrafenis van graaf Willem Lodewijk.
Zie: L.H. W a g e n a a r , Het leven van graaf Willem Lodewijk van Nassau 116
vlg., en d e z e l f d e in Je maintiendrai I, 205 vlg.
Blok

[Anna, hertogin van Saksen]
ANNA, hertogin van S a k s e n , later prinses van O r a n j e , geb. 23 Dec. 1544, gest.
te Dresden 18 Dec. 1577, eenige dochter van keurvorst Maurits van Saksen en
Agnes, landgravin van Hessen, dochter van Philips, landgraaf van Hessen. Zij werd
na den dood harer ouders opgevoed aan het hof van keurvorst August III van Saksen
en huwde 25 Aug. 1561 te Leipzig met prins Willem I van Oranje. De Prins had dit
huwelijk doorgezet tegen den zin van Granvelle en Philips II, die bezwaar hadden
tegen haar protestantisme en haar protestantsche verwantschap, tegen den zin ook
van landgraaf Philips, die zijn kleindochter niet gaarne verbonden zag aan een
katholiek dienaar der Habsburgen. Zij bleef in de Nederlanden luthersch, maar
woonde te Brussel en Breda geregeld de mis bij en hare eerste kinderen werden
katholiek gedoopt. Reeds vóór 's Prinsen vertrek uit de Nederlanden liet hunne
wederzijdsche verhouding veel te wenschen over, daar zij wispelturig, drankzuchtig,
verkwistend, driftig en twistziek was. In de ballingschap werd dit niet beter; zij
onderhandelde op eigen hand met Alva, zwierf rond te Kassel, Siegen en Keulen
en misdroeg zich met 's Prinsen aanhanger en dienaar, den voormaligen schepen
van Antwerpen Jan Rubens, vader van den grooten schilder; de schuldige, die haar
als jurist ter zijde had gestaan, werd in 1571 gevat maar twee jaren later op
voortdurenden aandrang zijner eigen echtgenoot losgelaten. De Prins had zijn
ontrouwe gemalin aanvankelijk onder toezicht van zijn broeder Johan gesteld, terwijl
hij zelf naar de Nederlanden ging. Weldra verviel zij na vlagen van berouw tot
krankzinnigheid, waarop men haar opsloot op het kasteel Beilstein, van waar zij in
1576 naar Dresden werd overgebracht onder toezicht van August III. Daar overleed
zij. Den Prins van Oranje liet zij drie kinderen na: Anna, Maurits en Emilia. Haar
portret is door Abr. de Bruyn in plaat gebracht.
Vele brieven van en over haar bij G r o e n , Archives. Over haar: B ö t t i g e r ,
Wilhelm von Oraniens Ehe mit Anna van Sachsen (Hist. Taschenbuch, VII (1836)
79 ff.; B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Het Huwelijk van W. van O. met Anna
van Saksen (Amst. 1853); C a m u s - B u f f e t Les femmes du Taciturne (holl. vert.
Arnhem 1894).
Blok

[Anna, Anna Charlotta Amalia Louisa]
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ANNA (A n n a C h a r l o t t a A m a l i a L o u i s a ), vorstin van N a s s a u , later
markgravin van B a d e n - D u r l a c h , geb. te Leeuwarden 23 Oct. 1710, gest. te
Durlach 18 Dec. 1777, eenige dochter van Johan Willem Friso, vorst van
Nassau-Dietz, en Marie Louise, landgravin van Hessen-Kassel. Zeer zorgvuldig te
Leeuwarden door hare moeder opgevoed, huwde zij aldaar 8 Sept. 1727 met
F r i e d r i c h , erfmarkgraaf van B a d e n - D u r -
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l a c h (geb. te Stuttgart 7 Oct. 1703), dien zij naar zijne bezittingen volgde. Kort na
den dood van haren echtgenoot (te Stuttgart 26 Maart 1732), wien zij twee zoons
schonk, werd zij krankzinnig en sleepte in dien toestand haar leven voort tot haren
dood. Haar door de Quiter geschilderd portret is in het slot Gripsholm (Zweden).
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het stamhuis Oranje-Nassau 146; T h .
J o r i s s e n , Maryken-Meu, in Hist. Bladen (Haarlem 1889) 181; E.W. M o e s ,
o

Iconographia Batava n . 163.
Blok

[Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland]
ANNA PAULOWNA, grootvorstin van R u s l a n d , later koningin der Nederlanden,
geb. te St. Petersburg 18 Jan. 1795, overl. te 's Gravenhage 1 Maart 1865 (begr.
te Delft 17 Maart), dochter van keizer Paul I en diens tweede gemalin, Maria, prinses
van Wurtemberg. Zij huwde 29 Febr. 1816 te St. Petersburg Willem, Prins van
Oranje, wien zij in de moeilijkheden zijns levens, met name in 1830, krachtig ter
zijde stond, hem steunend in zijn oneenigheden met zijn koninklijken vader en zijne
hofhouding te Brussel met waardigheid, zelfs met trotsche terughoudendheid,
leidend, zich steeds keizersdochter gevoelend. Met hem beklom zij Oct. 1840 den
troon der Nederlanden, dien zij als koningin met fierheid en gehechtheid aan de
etikette van het vormelijke russische hof bekleedde, zeer gesteld op koninklijke
praal; des zomers dikwijls te Soestdijk. Na den dood van koning Willem II (16 Maart
1849) trok zij zich terug naar haar buitengoed Buitenrust aan den Scheveningschen
Weg of naar Soestdijk, waar zij verder, zich wijdend vooral aan weldadigheid, rustig
voortleefde tot haren dood op Buitenrust. Zij schonk haren echtgenoot vijf kinderen:
Willem, Alexander, Hendrik, een jonggestorven prins en Sophia, gehuwd met Carel
Alexander, groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. G. Dawe, J.B. van d. Hulst,
N. de Keyzer e.a. hebben haar portret geschilderd.
Zie: B o s s c h a , Leven van Willem II, passim; N a b e r e n d e N e v e , De
vorstinnen van het huis Oranje-Nassau (Haarl. 1898) 265.
Blok

[Annius, Arnoldus]
ANNIUS (Arnoldus), eerst pastoor, daarna predikant in Friesland. Toen hij pastoor
te Birdaard was, is de kerk geplunderd, misschien door het volk, dat Homme Hettinga
in de omstreken van Dokkum wierf om onder graaf Lodewijk van Nassau bij den
inval in Groningerland te dienen. Van Birdaard is Annius als pastoor verhuisd naar
Jeslum (niet Jelsum). Hij was in 1578 lid van de vergadering der Staten en
medeonderteekenaar van het rekest aan den graaf van Rennenberg, om de Unie
van Utrecht voor Friesland aan te nemen, de eenige geestelijke op den landdag
van Maart 1579, die tegenover de katholieke partij voor de Unie ijverde. Dit was een
voorteeken van zijn overgang tot de gereformeerde Kerk. Als predikant bleef hij
eerst te Jeslum en deed hij ook dienst te Reitzum en Lichtaard, waar de pastoors
weggeloopen waren. Waarschijnlijk is hij dezelfde die in Mei 1585 op de Synode te
Dokkum was. R o m e i n zegt, dat hij ook lid was van de vergadering der predikanten,
te Franeker in forma Synodi gehouden 12 Maart 1588. Hij was in 1592, of reeds
vroeger, predikant te Reitzum en woonde de Synoden bij van 1592, 1595 en 1600.
Op de classis van 13 April 1607 werd van zijn ouderdom gesproken. Hij was nog
te Reitzum in 1612.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 81, 473 v.; J.
Reitsma,
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Oostergo (Leeuw. 1888) 66, 74, 84, 179, 256; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk (Breda 1829) I, Aant., 194; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI,
16, 67, 81, 111.
Knipscheer

[Anraedt, Pieter van]
ANRAEDT (Pieter v a n ), schilder, geboren te Utrecht, werd in 1660 te Deventer
aangenomen en huwde daar 25 Jan. 1663 A n t o n i a , de dochter van den
apotheker-dichter J a n v a n d e r V e e n . In 1673 vestigde hij zich te Amsterdam,
maar reeds in 1675 kwam hij weer naar Deventer terug, waar hij 13 April 1678 in
de St. Lebuinuskerk begraven werd. Te Amsterdam had hij in 1674 een regentenstuk
voor het Heilige Geesthuis te Haarlem en in 1675 een ander voor het Huiszittenhuis
te Amsterdam geschilderd, beide nog aanwezig in de musea dier steden. Door hem
geschilderde portretten worden nog vaak in particulier bezit aangetroflen.
Zie: H o u b r a k e n III, 50; H o u c k , Mededeelingen omtrent Gerhard ter Borch
enz. (Zwolle 1899, uitg. Ver. Overijss. Regt en Gesch.) 295-297, 311-313; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Anse, Luggert van]
ANSE (Luggert v a n ), plaatsnijder en kaartenteekenaar van geringe verdienste,
wiens werk van 1703 tot 1716 voorkomt.
Zie: Oud-Holland XVIII, 235, 241, 242; M e y e r , Künstlerlexikon in voce.
Moes

[Anselm]
ANSELM, voerde 1390/91 schilderwerk uit in het raadhuis te Arnhem.
Zie: G a l l a n d , Gesch. der Holl. Baukunst 564.
Moes

[Anslo, Claes Claesz.]
ANSLO (Claes Claesz.) de oude, geb. 1555 te Anslo (Noorwegen), overl. 1632. Hij
kwam omstreeks 1580 naar Amsterdam, huwde in 1582 met G e e r t J a n s en was
dienaar bij de waterlandsche doopsgezinden. Op den Nieuwendijk was hij
lakenhandelaar. Hij had vier zoons, waarvan drie overlieden van het
lakenbereidersgilde werden (C l a e s , J a n en R e y e r ) en Cornelis, die volgt. Hij
stichtte en onderhield nog bij zijn leven het thans nog bestaande Anslo-hofje.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holland (Amst. 1847) I, 65;
C.N. W y b r a n d s , Iets over het geslacht Anslo in de Zondagsbode (Doopsgez.
o

Weekblad) 1899 n . 16-21.
Vos

[Anslo, Cornelis Claesz.]
ANSLO (Cornelis Claesz.) of enkel C o r n e l i s C l a e s z . geb. 1592 te Amsterdam,
aldaar overl. 1646, vierde zoon van den voorg., aanvaardde 14 Juli 1617 het
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leeraarsambt bij de Waterlanders. Hij behoorde onder hun beste predikers en wordt
door S c h i j n ‘een zeer deftig, godvruchtig, deugdzaam en verstandig leeraar’
genoemd. Zijn aanzienlijk fortuin stelde hem tot groote mildheid jegens de armen
in staat. Toen in de amsterdamsche gemeente Nittert Obbesz., zijn ambtgenoot,
sociniaansche gevoelens propageerde, stond hij wakker op de bres om de oude
rechtzinnige gevoelens te handhaven en verdedigde hij dezen o.a. door de uitgave
van Dialogus of Zaamenspreekinge tusschen eenen Waarheid-zoekenden Neutralist
genaamd Vrederik en eenen Waterlandschen Broeder (Hoorn 1626). Zoowel
Rembrandt, die hem meermalen portretteerde, als Vondel, die tijdens zijn dienst
diaken was, behoorden tot zijn bekenden. Het eenige vers van Vondel, waarin hij
Rembrandt noemt, is een vierregelig bijschrift op Anslo's portret. Ook Sal. Savry
heeft zijn portret in koper gesneden. Hij huwde 1611 A e l t j e S c h o u t e n
G e r r i t s d r . Zijn zoon G e r b r a n d , April 1636 gehuwd met A b i g a i l S c h o u t e n
v a n W e e s p was in 1643 hoofdman der saainering.
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Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten (Amst. 1745) III, 88 enz.;
S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holland (Amst. 1874) I, 273 enz.;
C.N. W y b r a n d s , Iets over het geslacht Anslo in de Zondagsbode (Doopsg.
o

Weekblad) 1899 n . 16-21; W.J.v. D o u w e n , Socinianen en Doopsgezinden (Leiden
1898) 144 enz.
Vos

[Anslo, Reyer]
ANSLO (Reyer), ook wel R e i n i e r geheeten, geb. 1626 te Amsterdam, overl. 16
Mei 1669 te Perugia (Italië). Reeds vroeg verloor hij zijn vader R e y e r C l a e s z .
A n s l o (zoon van Claes Claeszn. (kol. 153)), waarna zijn moeder H e s t e r
W i l l e m s d r . in 1631 met J a n Y s b r a n t s R o d e n b u r g hertrouwde. Op de
latijnsche school bij Adrianus Junius ontving hij zijn opvoeding. Al spoedig
openbaarde zich bij hem een dichterlijk talent, zoodat Vondel hem een ‘dichter van
cierlyke netheid’ noemt. Onder zijn werken mogen genoemd worden: CLV Bybelsche
Printverbeeldingen; het treurspel De Paryssche bruiloft (14 Nov. 1650 te Amst.
vertoond); De martelkroon van Steven, Schilderkroon en De Pest te Napels. Zijn
letterkundige nalatenschap werd in 1713 door Joan de Haes te Amsterdam
uitgegeven. In 1646 werd hij bij de Waterlanders gedoopt. Drie jaar later ging hij,
waarschijnlijk ter wille van M a g d a l e n a B a e c k over tot de r.k. Kerk, in 't geheim
bekeerd door de Jezuïeten-missie. Daarop vertrok hij in Sept. 1649 naar Rome.
Over zijn vertrek dichtte hij een aandoenlijk lied: Afscheit van Amsterdam. Te Rome
trad hij in tegenwoordigheid van den paus openlijk tot de roomsche Kerk toe (7 Dec.
1651) en kwam hij in dienstbetrekking bij kardinaal Luigi Capponi. Eerst 18 Sept.
1666 werd hij tot sub-diaken gewijd. Vermoedelijk wijdde hij zich aan de verzorging
van zieken. Zijn letterkundige roem, die wel eens overdreven wordt, berust
voornamelijk op wat hij dichtte vóór 1650. Zoo ontving hij van koningin Christina
van Zweden een gouden keten en van de burgemeesters van Amsterdam een
zilveren schaal. J. Folkema heeft zijn portret gegraveerd naar een teekening van
Gov. Flink.
Zie: K. V o s , Reyer Anslo's Overgang in de Gids, Mei 1906; H.J. A l l a r d in
Volksalmanak voor Ned. Kath. 1884, 199; J.F.M. S t e r c k , Reyer Anslo te Rome
in Jaarb. Alb. Thym 1891, 233; P.M. B o t s , Dichter Reyer Anslo in de Katholiek
1890, 237; 1891, 47.
Vos

[Anslo, Pieter Laurensz. van]
ANSLO (Pieter Laurensz. v a n ), schilder te Amsterdam, is omstreeks 1623 geboren,
en was leerling van Pieter Isaacsz. Hij huwde 16 Febr. 1649 B a r b a r a B a r t r a m ,
weduwe van N i c o l a e s B e i e r . Bij zijn testament, 23 Nov. 1679, was de schilder
Albert Klomp getuige. Hij woonde in de Moddermolensteeg en werd 2 Mei 1680
begraven.
Zie: Oud- Holland III, 59; O b r e e n 's Archief V, 11; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Anslijn, Johannes Nicolaas]
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ANSLIJN (Johannes Nicolaas), geb. te Alkmaar 25 Jan. 1831, overl. te Parijs in
Febr. 1905, zoon van P i e t e r D a n i ë l A. (sedert 1828 schoolmeester te Alkmaar,
in 1842 benoemd tot hoofd van het luthersche weeshuis te Utrecht, vervolgens tot
directeur der stichting van Renswoude aldaar, overl. 11 Juni 1865) en G e e r t r u i
E l i s a b e t h R o o t h (overl. Utrecht 4 Juni 1883), kleinzoon van den volgende. Na
te Utrecht de waalsche school bezocht te hebben, werd hij kweekeling aan de
departementale school van Julius, daarna tweede secondant aan een pensionaat
te Montfoort, zich behalve
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in de levende talen ook oefenend in het latijn en grieksch. De verbeterde toestand
van zijn vader deed hem besluiten het onderwijs te verlaten en zich tot predikant te
bekwamen; alzoo werd hij 23 Mei 1853 als student in de theologie aan de utrechtsche
hoogeschool ingeschreven. Maar zijne bestemming lag op een ander gebied. In
1855 ontving hij, door tusschenkomst van een oudleerling te Montfoort, een aanbod
om gouverneur der kinderen en particulier secretaris te worden van den
consul-generaal Ruyssenaers in Egypte. De laatste titel trok Anslijn aan en, na
overleg met zijne ouders, ging hij in Juni naar Egypte. Ruyssenaers en Ferdinand
de Lesseps, dien hij in 1856 leerde kennen, lieten hem hard werken en hij werd
beider vriend en vertrouwde. Zoo werd hij achtereenvolgens kanselier, vice-consul,
consul en na Ruyssenaers' vertrek consul-generaal en diplomatiek agent. De khedive
Ismaël Pacha schonk hem zijn vertrouwen. Toen 11 Juni 1882 de arabische bevolking
te Alexandrië de christenen vermoordde, had A. het behoud van zijn leven aan de
trouw van twee inlandsche bedienden te danken. Zijn gezin (hij was gehuwd met
eene engelsche, miss F. G r i m m o u d , die hem 5 dochters schonk) had hij reeds
in April naar Europa ingescheept. Toen eene maand later het door de weinige
Europeanen verlaten Alexandrië door de engelsche vloot gebombardeerd werd,
bevond A. zich met eenige vrienden op een stoomboot en was hij getuige van het
verbranden van een stadsdeel door de Arabieren, waarbij zijn huis en inboedel een
prooi der vlammen werden. Wel bekwam hij van de egyptische regeering eene
schadeloosstelling, doch zijne sedert 1855 met zorg verzamelde souvenirs en
documenten waren verloren gegaan. Daar zijne vrouw na het gebeurde niet weder
naar Egypte wilde terugkeeren, en de Lesseps hem, voor het geval hij dat land wilde
verlaten, de eerst-openvallende plaats van administrateur der Suez-maatschappij
had toegezegd, herinnerde hij hem aan deze belofte en vekreeg hij in 1884 zijne
benoeming, daarop van onze regeering het gevraagd eervol ontslag. In zijne nieuwe
betrekking toonde hij weder zijn waarde. Bij de veelvuldige zendingen in Egypte,
welke de Lesseps zijn zoon Charles toevertrouwde en die aanleiding gaven tot
belangrijke overeenkomsten tusschen het egyptische gouvernement en de
maatschappij, verzocht Charles Anslijn steeds hem te vergezellen.
Hij is na een lang en smartelijk lijden overleden. De Wereldkroniek gaf bij zijn
dood van hem een portretje.
o

Zie: Alkmaarsche Courant n . 22 van 1905.
Bruinvis

[Anslijn Nz, Nicolaas]
ANSLIJN Nz. (Nicolaas), geb. 12 Mei 1777 te Leiden, overl. te Alkmaar 18 Sept.
1838, schrijver van de bekende kinderleesboekjes. Zijn vader was boekbinder, maar
zijn grootvader (N i c o l a a s A n s l i j n S e n i o r , gest. te Amst. in 1809) onderwijzer;
van dezen ontving de jeugdige Nicolaas zijn eerste onderricht. Achtereenvolgens
in 't schilders-, verlakkers- en boekbindersvak werkzaam, eindigde de knaap met
onderwijzer te worden. In 1804 als tweede meester op een stads-armenschool in
Amsterdam geplaatst, werd hij in 1807 tot hoofdonderwijzer van een armenschool
te Haarlem benoemd. 12 jaar later moest hij om gezondheidsredenen die betrekking
neerleggen en door privaatlessen in zijn onderhoud voorzien. Zijn laatste jaren sleet
hij bij zijn zoon in Alkmaar. Hij was gehuwd met G e e r t r u i R o o t h , te Utrecht in
1842 op 71-jarigen leeftijd gestorven.
Verscheiden werkjes zagen van Anslijn het licht; enkele daarvan hebben grooten
opgang
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gemaakt. De brave Hendrik, in 1823 verschenen, werd meer dan 60 maal herdrukt
en zelfs in 't engelsch vertaald. De brave Maria en De arme Jacob werden weinig
minder gretig ontvangen. Verder gaf A. een Systematische handleiding tot het
Onderwijs in de Natuurlijke Geschiedenis (1822), een Handleiding tot de kennis der
Artsenijgewassen, met platen door hem zelf geteekend (1823). Verder: Bijbelsche
voorbeelden ter bevordering van godvrucht en deugd (5de dr. 1828); Maria Welmoed
en hare kinderen (1821); Verzameling van Logogryphen, Charades en Raadsels
(1831) en verscheidene schoolboeken.
Zie: N. B e e t s , Sparsa, Verzameling van verstrooide opstellen (1882) 13-26, en
C.W. B r u i n v i s , Levensschetsen van en Mededeelingen over Beeldende
Kunstenaars, die te Alkmaar geboren zijn, aldaar gewoond of voor die stad gcwerkt
hebben (1905). Een portret van A. komt voor in D y s e r i n c k , Herinneringen aan
Nicolaas Beets (1908).
Zuidema

[Anspach, Johannes]
ANSPACH (Johannes), werd in 1752 te Niederingelheim in de Paltz geboren, overl.
25 Jan. 1823 te Rotterdam, zoon van J o h a n W i l l e m A n s p a c h en
P h i l i p p i n a C h r i s t i n a S c h w e i k a r t i n . In Dec. 1792 kwam hij naar
Rotterdam, waar hij in Jan. van het volgend jaar in het schildersgilde werd
opgenomen. Hij vervaardigde, ook op reizen door het land, zeer vele portretten in
crayon en pastel, waarvan enkele door Vinkeles, Portman e.a. in koper gebracht
zijn.
Zie: Rott. Historiebl. III, 547; M u l l e r , Cat. van portretten 352 en K r a m m i.v.
Wiersum

[Anthonissen, Arnoldus van]
ANTHONISSEN (Arnoldus v a n ), een marineschilder van middelmatige verdienste,
zoon en waarschijnlijk ook leerling van den volgende, was 1662-1663 hoofdman
van het St. Lucasgild te Leiden en woonde van 1667 tot 1669 te Middelburg. Zijn
zeldzaam voorkomende zeestukken, waarvan er twee in het museum te Leiden zijn,
zijn gemerkt met een monogram gevormd uit de initialen A A.
Zie: O b r e e n 's Archief V, 246, 247.
Moes

[Anthonissen, Hendrick van of van de]
ANTHONISSEN (Hendrick v a n of v a n d e ), marineschilder, is omstreeks 1606
geboren en huwde te 's Gravenhage 30 Nov. 1630 J u d i t h , de dochter van Balthasar
Flessiers, waardoor hij de zwager werd van den beroemden zeeschilder Jan Porcellis,
wiens invloed op zijn werk niet te miskennen is. In 1635 woonde hij te Leiderdorp,
sedert 1636 te Amsterdam, in 1645 te Rotterdam, en daarna weer te Amsterdam,
waar hij in 1647 heimelijk zijn woning aan de Rozengracht verliet. Gestorven is hij
tusschen 1654 en 1660. Hij is ook te Antwerpen geweest, daar een zijner schilderijen
(Museum te Oldenburg) een gezicht op die stad bevat. Zijn schilderijen, die ten
onzent zeldzaam zijn maar in buitenlandsche musea nog al eens aangetroffen
worden, zijn met zijn vollen naam of ook wel met de initialen H.V.A. gewerkt. Hij
was de vader en waarschijnlijk de meester van Arnoldus van A. (hiervoor).
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Zie: Oud- Holland VI, 21; VIII, 203; G r a n b e r g , Catal. rais. 175; B o d e , Die
grossherz. Gemäldegal. zu Schwerin 95; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon
bild. Künstler in voce.
Moes

[Anthonisz, Adriaan]
ANTHONISZ. (Adriaan), T h o n i s z . of A n t h o n i j , geb. vermoedelijk te Alkmaar
± 1543, begr. aldaar 20 Nov. 1620 en in die stad vóór 1571 gehuwd met S u i d a
D i r c k s d . Reeds in 1568 vervaardigde hij een kaart van het Berger meer; als
landmeter werd hem in April 1573 opgedragen de beraamde werken tot vergrooting
en versterking der stad in teekening te brengen,
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te besteden en te doen uitvoeren. In latere geschriften vereenzelvigd of verward
met Adriaan Doedesz. (gest. 1586), komt A.A. als schepen niet eerder voor dan
van 1574 tot 1579. In Febr. 1578 werd hij als fortificatiemeester ontboden naar
Utrecht; bij Res. der Staten van Holland van 4 Mrt. 1579 werd hem met Mr. T h o m a s
T h o m a s z . de versterking van Naarden opgedragen, later die van Muiden; 4 Juli
1579 is zijn salaris geregeld; versterkingen werden door hem aangelegd o.a. te
Kampen (1580), Tiel (1585), de Schenkenschans door hem ontworpen (1586). Als
lid der alkmaarsche vroedschap behoorde A. in 1580 tot de gedeputeerden ter
dagvaart te Antwerpen en in het volgende jaar tot de afgevaardigden om den eed
aan den Prins te doen en dezen de souvereiniteit op te dragen. Behalve ‘ingenieur
der Staten Graeffelycheyts van Hollandt’ wordt A.A. ook de mathematicus van Oranje
genoemd. Mede bevriend met Ludolf van Ceulen stelde hij op verzoek van den Prins
in 1584 eene slechts in geschreven exemplaren verspreide verhandeling op Tegens
de quadrature des cïrckels van Mr. Symon van Eycke, waarin, volgens zijn zoon
Adriaan, voor π de benaderde waarde 355/113 wordt gegeven, bekend als de
‘verhouding van Metius’ (zie beneden). Het vorige jaar had Nicolaus Petri hem tot
scheidsrechter begeerd in eene kwestie over veelhoeken en binomische
wortelvormen, hoewel de laatste later een werkje tegen hem uitgaf. Behalve het
genoemde had A.A. nog meerdere geschriften samengesteld, want de Staten van
Holland verleenden hem 5 Dec. 1587 bovendien octrooi tot het doen drukken van
eene Beschrijvinghe van allerhande sonnenwijsers en de Redenen van het verloop
des jaers met eenen nieuwen altijtdurenden calender, waarin hij, blijkens later octrooi
‘de principaelste argumenten, daer die Reformateurs desselven Calendriers haar
op syn funderende, verhoopte om te stooten’; zijn zoon Adriaan heeft uit zijn Groote
Calengier eenige extracten bewaard. In 1588 publiceerde A. een vraagstuk om, uit
de op drie tijdstippen van een zelfden dag gemetene lengte der schaduw van een
gegeven staaf, poolshoogte der plaats en tijdstip van waarneming te berekenen,
trigonometrisch opgelost door Nic. Mulierus. In hetzelfde jaar, toen de komst der
Armada dreigde, was A. met vier burgemeesters (van Alkmaar en de drie
westfriesche steden) aangewezen voor de bewaking en beveiliging der kusten en
zeegaten; behalve in 1588 was hij ook burgemeester van Alkmaar in 1582, '84, '89
en 1601. Dit en het in zijn functie van ‘Stercktebouwmeester der Vereenichde
Nederlanden’ in 1586, '87, '88, '90 en '97, blijkens te Harderwijk berustende stukken,
opnemen der vestingwerken aldaar, het aanleggen, nu onder Maurits, van de
Bourtange en versterkingen van Enkhuizen in 1593 en Deventer in 1594, zullen
hem ‘verhindert door andere occupatiën’ gemaakt hebben om van bovenbedoelde
concessie van octrooi gebruik te maken. Zij werd door de Staten 12 Juli 1595
vernieuwd voor het geschrift Van de metinghe des cirkels en den kalender en er
aan toegevoegd eene voor de Beschrijvinge en dat gebruyck der algemeene
Sterrenhandhaave bij Gemmam Frisiam, genaamd Astrolabium Catholicum, verbetert
ende vermeerdert en eenige instrumenten, waaronder een ‘Speculum noemenarum
aut lunationum’ of ‘Spiegel der nieuwe maenden,’ bewogen door de hand of met
een gewicht. Na nog te hebben deelgenomen aan de bedijking van de Zijpe (1596)
en belast te zijn geweest met het opnemen van andere vestingwerking, als die te
Gorkum (1596) en Harlingen, wordt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

158
aan Mr. A.A. ‘ingenieur der Generaliteyt,’ op 17 Mrt. 1603 door de Staten-Generaal
octrooi verleend voor een ‘astrolabium annulare.’ Naar eene teekening van hem
graveerde Drebbel in 1597 zijn plattegrond van Alkmaar; met een brief over dezen
droeg G.P. Schagen in 1607 aan A. de uitgave van D r e b b e l 's Dedicatie van het
Primum mobile op. Betreffende het uitspreken van groote getallen zegt Robbert
Robbertsz. in 1612, dat A. de cijfers indeelt bij ‘benden’ van 8 en voor de uitspraak
het woord ‘myriade’ bezigt. Voor het aanzien van A. bij de verschillende partijen
pleit, dat hij zoowel 23 Febr. 1610 als na de omzetting 11 Oct. 1618 werd
herbenoemd als lid der vroedschap. Zittende in zijn studeervertrek wordt wellicht
hij afgebeeld in het vignet op het titelblad van het laatste der onder van hem volgende
geschriften. In de aanteekening van het voor zijne ter aarde bestelling betaalde
grafgeld is de naam van M e t i u s , waaronder sommige zijner kinderen bekend zijn
geworden, toegevoegd. Behalve een dochter T r i j n z i j , begr. 9 Aug. 1652, waren
deze: Dirk (kol. 30), Adriaan, Anthonie, A b r a h a m (ingeschr. als A b r . A d r i a n i ,
boekbinder (bibliopegus) te Franeker 3 Aug. 1611), Jacob en P i e t e r (gest. 1597),
waarvan de drie eerstgenoemden zich mede als wiskundigen hebben doen kennen.
Zij komen, behalve onder het patronymicum A d r i a e n s z . en den genoemden
naam, somtijds bovendien ook voor onder den naam S c h e l v e n . Zoo is een
kaartboek der stadslanden van vóór 1590 gemaakt door A d r i a e n A n t h o n i s z .
en D i r c k A e r i a n s s o o n S c h e l v e n . Andere van A.A. leert men kennen op
eenige van de talrijke door hem vervaardigde kaarten. In ms. worden vermeld die
van het Bergermeer (1568) en oosteinde van Alkmaar (z.j.) geteekend ‘A. A n t h o n i j ’
in S c h e l t e m a , Inv. archief v. Alkmaar (ald. 1869) 234, 35; twee plans van de
vestingwerken van Woudrichem (1586), een plan van Harderwijk (1590), een van
Amersfoort (1594) en een van een gedeelte Rijn (1595), gemerkt resp. ‘A.A. G e o m .
A l c . ’ ‘A. G e o m . A l c . ’ en ‘A. G e o m e t r a A l c m a r i a n u s ’, benevens een
kaart van de landen van Huisduinen, het Koegras, den Wieringerwaard en het eiland
Wieringen (1609) bij H i n g m a n Inv. verzamel. kaarten in het Rijksarchief II ('s
Grav. 1871) 42, 273, 347, 349, 376. Gedrukt is van hem een kaart van den
Wieringerwaard (1611) (S c h e l t e m a a.w. 240) en van zijne geschriften:
Corte onderrichtinghe van de tafele der Declinatie der Sonnen op te Jaeren 1585,
'86, '87 ende '88 in: Teerste deel van de Spieghel der Zeevaerdt, door L u c a s
J a n s z . W a g h e n a e r (Leiden 1584) 10-13; Astronomische Problema (z. pl.
1588) en Solutie op die eenenvijftichste ende tweenvijftichste propositie ... by Meester
N i c o l a u m P e t r i D a v e n t r i e n s e m ... hoe men verstaen ende ghebruycken
sal die celeste ende terrestre cloote (Alckmaer 1589).
Zie over hem, behalve de Resol. der Statenvan Holland en Res. der
Staten-Generaal op verschillende jaren: A. M e t i i , Eeuwighe Handtcalendier (Amst.
1627); d e z . , Fondamentale onderwijsinge (Amst. 1627) 2e stuk, 103 en Primum
mobile (Amst. 1631) 3e stuk, 124; W i n s e m i u s , Oratio in obitum Adr. Metii (Fran.
1636); D e l a m b r e , Hist. de l'astronomie moderne II, (Paris 1821) 128; Register
o

van Charters en Bescheiden i.h. Archief te Kampen, III (1863) n . 2580; B i e r e n s
d e H a a n , Bouwstoffen VIII (Amst. 1876) 14, 19; XII (Amst. 1878); Navor-
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scher XXXVII (1887) 607 en C.P. B u r g e r J r . , Amsterdamsche boekdrukkers III
(1908) 30-32, 128.
de Waard

[Anthonisz, Aert]
ANTHONISZ. (Aert), schilder te Amsterdam, is in 1579/80 te Antwerpen geboren,
huwde in 1603 te Amsterdam en kocht daar 6 April 1604 het poorterrecht. Hij woonde
er 1612 in de Houtstraat en werd 7 Sept. 1620 in de Zuiderkerk begraven. In een
ouden inventaris wordt als werk van hem een ‘vissery’ genoemd. Niet onmogelijk
is hij identiek met Aert van Antum (kol. 160).
Zie: S c h e l t e m a Aemstel's Oudheid VIII, 99; O b r e e n 's Archief V, 34; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Anthonisz, Cornelis]
ANTHONISZ. (Cornelis), schilder, houtsnijder en cartograaf te Amsterdam, is daar
waarschijnlijk omstreeks 1499 geboren; hij was er in 1527 getrouwd. In 1533
schilderde hij een schutterstuk voor den Voetboogsdoelen, den zgn.
‘Braspenningsmaaltijd’, thans in de vestibule van het stadhuis te Amsterdam,
geteekend met zijn monogram bestaande uit een St. Antoniusklokje tusschen de
letters C.T. (T e u n i s s e n ). Hij heeft ook eenige verdienstelijke etsen gemaakt,
maar was vooral een voortreffelijk houtsnijder. Van zijn vrij omvangrijk werk op dit
gebied is de fraai uitgevoerde plattegrond van Amsterdam van 1544, op twaalf
bladen, wel het meest bekend. Herhaaldelijk heeft de stedelijke regeering hem het
teekenen van kaarten opgedragen. In 1541 was hij in het leger van Karel V voor
Algiers en in 1553 woonde hij het beleg van Thérouanne bij, dat door hem zeer fraai
op vier bladen in hout gesneden is. Kort daarna moet hij gestorven zijn.
Zie: E.W. M o e s , Amsterdamsche boekdruk kers I, 187-198.
Moes

[Antiquus, Johannes]
ANTIQUUS (Johannes), geboren te Groningen 11 Oct. 1702, gest. einde 1750,
reisde, na onderricht genoten te hebben van Gerard der van Veen, Benheimein en
Jan Abel Wassenbergh, omstreeks 1725 over Amsterdam naar Parijs en werkte
daarna een tijd lang bij Gerrit van Gimnich te Amsterdam. Met zijn broeder Lambertus
ondernam hij toen een reis over zee naar Italië, waar hij langen tijd te Genua, Pisa,
Florence en Livorno bleef, totdat de groothertog van Toscane hem op een vast
salaris naar Florence terugriep. Hier bleef hij nu zes jaar lang en werd er lid van de
Academie. Onderwijl bezocht hij ook eenige keeren Rome en Napels. Na den dood
van den groothertog keerde hij in 1737 naar Groningen terug. De friesche stadhouder
Willem Hendrik Karel Friso benoemde hem tot zijn hofschilder te Breda, waar hij in
1739 het burgerrecht kreeg en negen jaar gewoond heeft. In het Palazzo Pitti te
Florence moeten nog verschillende van zijn werken aangetroffen worden, o.a. een
val der Titanen. Voor de Statenzaal te Groningen heeft hij een plafond geschilderd
en voor het kasteel te Breda verschillende mythologische en historische tafereelen.
Zijn teekening van het grafmonument van Engelbert van Nassau in de Groote Kerk
te Breda is in 1744 door B.F. Immink gegraveerd. Voor ridder Gabouri te Florence
heeft hij zijn eigen portret geschilderd.
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Zie: v. G o o l II, 307-318; O b r e e n 's Archief I, 131; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Antiquus, Lambertus]
ANTIQUUS (Lambertus), begeleidde zijn ouderen broeder Johannes A. op diens
reizen door Frankrijk en Italië. Later was hij als landschapen decoratieschilder in
zijn geboortestad Groningen werkzaam.
Zie: v. G o o l II, 308.
Moes
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[Antonianus, (Joannes) of van Sint-Thonus]
ANTONIANUS (Joannes) of v a n S i n t - T h o n u s , dominicaan. Geboren omstreeks
1500, trad hij te Nijmegen in 't klooster en overleed aldaar 1588. Onder de leiding
zijns priors, P. Vermolanus, legde hij zich toe op de patrologie en bezorgde in 1537
een verdienstelijke uitgaaf van eenige geschriften der kerkvaders G r e g o r i u s
v a n N y s s a , B a s i l i u s M a g n u s en G r e g o r i u s v a n N a z i a n z e (D.
Gregorii episcopi Nisseni de creatione hominis liber, supplementum Hexaemeron
Basilii Magni etc., Coloniae 1537). Ook belastte hij zich met de uitgave van eenige
werken zijns hooggeschatten meesters. De troebelen van den opstand verstoorden
zijne vreedzame studie en deden hem voor de geestelijke belangen zijner
geloofsgenooten opkomen. In 1566 prior geworden, hield hij een openbaar
geloofsdispuut met den predikant Ornaeus. Sinds 1576 werd hem als
vicarius-provinciaal de zorg opgedragen voor de kloosters van Holand, Gelderland
en Friesland. In die dagen, toen het eene klooster na het andere werd opgeheven
en de religieusen overal een goed heenkomen zochten, werd ook Antonianus
genoodzaakt in ballingschap te gaan. Hij vestigde zich te Calcar, maar trok naar
Nijmegen terug, zoodra deze stad in 1585 tot de gehoorzaamheid aan den Koning
was teruggekeerd.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 336; G.A. M e i j e r ,
Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892) 77, 84, 139.
G.A. Meijer

[Antonii, Paulus]
ANTONII (Paulus), vader van Godefridus Pauli overl. 8 Mei 1633. Wij vinden hem
eerst te Ytens (1580 tot ± 1588), te Huisum (tot ± 1600), in 1606 te Rouveen, in
1607 te Beilen, emeritus Mei 1629. In 1609 was hij praeses der drentsche Synode,
in 1614 assessor.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VIII, reg.; Archief voor Kerkgesch. 1903,
403; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. 44, 281.
Knipscheer

[Antum, Aert van]
ANTUM (Aert v a n ), marineschilder in het begin der 17e eeuw, van wien geen
levensbijzonderheden bekend zijn, tenzij hij identiek is met den (kol. 159) genoemden
Aert Anthonisz. De van hem bekende zeestukken, waarvan er twee in het
Rijksmuseum te Amsterdam hangen, zijn tusschen 1604 en 1617 gedateerd en met
zijn vollen naam geteekend.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Apeldoorn, Jan]
APELDOORN (Jan), landschapschilder te Utrecht, zoon van L. Apeldoorn en
M a r g a r e t h a v a n R o o k h u i z e n , is 27 Jan. 1765 te Amersfoort geboren en
aldaar gestorven 10 Febr. 1838, was een leerling van Jordanus Hoorn. Behalve
vele geteekende en geschilderde landschappen, meestal naar motieven uit Utrecht
en Gelderland, leverde hij ook portretminiaturen.
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Zie: I m m e r z e e l in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler
in voce.
Moes

[Apeus, Cornelis]
APEUS (Cornelis), plaatsnijder, die omstreeks 1634/35 geboren is en in 1666 te
Leeuwarden woonde. Hij graveerde met M. Noé naar F. Carré den lijkstoet van den
in 1664 overleden frieschen stadhouder Willem Frederik, en heeft ook eenige
portretten en een kaart van Groningen gegraveerd. Omstreeks 1688 was hij nog
werkzaam.
Zie: M e y e r , Künstlerlexikon in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon
bild. Künstler in voce.
Moes

[Apol Jr.]
APOL Jr., een overigens onbekend teekenaar, naar wiens teekening Ph. Velijn een
portret van Jan van der Noot heeft gegraveerd.
Moes
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[Aportanus, Georgius of Jurijen van bij den Deure Daere]
APORTANUS (Georgius) of J u r j e n v a n (b i j ) d e n D e u r e (D a e r e ), geb. te
Zwolle, gest. te Emden in 't begin van den herfst van 1530. Onderwezen in 't Convent
van de Broeders des gemeenen levens in zijn geboorteplaats, werd Georgius daar
later conrector aan de latijnsche school. In 1518 werd hem - hij was toen inmiddels
liberalium artium magister geworden - door den hervormingsgezinden graaf Edzard
van Oostfriesland de opvoeding van diens beide zonen Enno en Johan opgedragen.
Zal hij toen wel reeds met den reformatorischen geest der Fraters bezield zijn
geweest, door toedoen van den graaf in kennis gekomen met de geschriften van
Luther, koos hij beslist de partij der Hervorming, echter meer in zwitserschen dan
in wittenbergschen geest. Met zijn vorst heeft hij toen zooveel mogelijk geheel
Oostfriesland pogen te winnen. Ten einde in 't openbaar te kunnen optreden, liet
hij zich zelfs tot priester wijden, waartegen naar de in Oostfriesland geldende
kerkelijke bepalingen geen bezwaar was. 14 Dec. 1520 betrad hij voor 't eerst den
kansel. In 1524 zag hij zich dien echter weer geweigerd, door toedoen zijner roomsch
gebleven collegas. Met verlof van den graaf trad hij toen evenwel in 't open veld op.
Maar niet lang: want welhaast voerde de burgerij, onder leiding van Bernhard Kamp,
een der aanzienlijke ingezetenen van de stad, hem weer naar de kerk terug, Dec.
1524. En sedert kon hij tot zijn dood toe rustig zijn werk voortzetten. Dat dit voor
een goed deel een polemisch karakter droeg, tegen Roomschen en Wederdoopers,
laat zich begrijpen. 1526 hield hij te Oldersum een open twistgesprek met Laurentius,
prior van het Jacobijnenklooster te Groningen. Ook woonde hij in 1527 een dergelijk
twistgesprek bij van Rezius te Norden. Terwijl hij evenzeer geacht was om zijn
geleerdheid als om zijn vroomheid, beperkt zich hetgeen hij schreef tot een kort
overzicht van den inhoud van zijn leer (1526) o.d.t. Hovet Artikelen des hylligen
Sacramentes, en een boek over 't Avondmaal (1528). Behalve uit deze geschriften
kan zijn reeds gekarakteriseerde opvatting ook blijken uit de oostfriesche Belijdenis
van 1528 en een Smeekschrift van 1530, in welker samenstelling hij een voorname
hand heeft gehad (cf. M e i n e r s , Oostfriesl. Kerkel. Gesch. (Gron. 1738-39) I, 53
v. en 94 v.)
Eén zoon is van hem bekend, n.l. J o h a n n e s A p o r t a n u s , pred. te Kanum
in Oostfriesland van 1552 tot zijn dood, 7 Nov. 1584; 1573 en 1574 bedankte hij,
wegens zwakte, voor 't beroep naar Emden. Zijn weduwe C a t h a r i n a stierf 1599).
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterd.) in voce en
3

de daar genoemde werken; H e r z o g , Realencyklopädie . XVII, 67.
Zijn testament bij M e i n e r s , a. w I, 110.
van Schelven

[Apostool, Andries]
APOSTOOL (Andries), was te Amsterdam een der leiders der behoudende
Doopsgezinden in de 18de eeuw. Bij de Zonsche gemeente werd hij viermalen tot
diaken gekozen (1733, 1743, 1755, 1766). Hij was een der afgevaardigden in de te
Amsterdam gehouden vergadering van 25 October 1735, waarin de oprichting van
een kweekschool voor doopsgezinde leeraars besproken werd, en schreef de
Mennoniten of Doopsgezinden verdedigd (Amst. 1763), een strijdschrift tegen den
herv. predikant Georgius Erhard van Zaandijk. Zijn geslacht was oorspronkelijk
afkomstig uit Vlaanderen. Een zoon van F r a n ç o i s A p o s t o o l en M a r g a r e t h a
S a l m e uit Meenen, J a c o b
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A p o s t o o l , gehuwd met M a a y k e n D r i j v e r s (dochter van A n d r i e s
D r i j v e r s ) vluchtte in 1581 met zijn vrouw naar Haarlem. Aldaar werd in 1583 een
zoon geboren, die met C a t e l i j n t j e v a n S t e e n k i s t e van Nieuwkerke
(Vlaanderen) huwde. Tot zijn verwanten hebben o.a. behoord enkele leden der
vlaamsche doopsgezinde Gemeente bij de Zon te Amsterdam o.a. A n d r i e s A.,
in 1676 tot diaken gekozen; P i e t e r A., in 1670 tot diaken en in 1672 tot leeraar
gekozen en in 1680 aldaar overleden, die onder de onderteekenaars van den
Grondsteen van vrede en verdraegsaemheyt (Amst. 1674) behoorde, het geschrift,
dat sinds Oct. 1674 als grondslag diende voor de in dit jaar gestichte Zonsche
Societeit; P i e t e r A., die in 1705, 1714 en 1724 tot diaken werd gekozen; Samuel
A., die volgt.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holland (Amst. 1847) I, 63,
344; II, 99; d e z e l f d e , Gesch. Doopsg. in Groningen (Leeuw.-Gron. 1842) I, 150.
Vos

[Apostool, Cornelis]
APOSTOOL (Cornelis), geb. Amsterdam 6 Aug. 1762, overl. 10 Febr. 1844. Hij was
een dilettant in de kunst. Onder leiding van den landschapschilder Hendrik Meijer
had hij zich geoefend en nadat hij dezen op zijn tweede reis naar Engeland gevolgd
was, had hij daar in 1791, 1793 en 1794 eenige reeksen aquatinten naar
oudhollandsche schilderijen en Select views in the South of France uitgegeven,
maar de beoefening van kunst was bij hem geen hoofdzaak. Hij reisde veel in
Frankrijk en in Italië.
Gedurende zijn verblijf in Engeland wist hij het verkrijgen van voordeelen ten
behoeve van den hollandschen handel te bewerken; hij werd ter belooning zijner
verdiensten benoemd tot commissaris-generaal van den handel in Engeland. De
oorlog van 1795 maakte spoedig een einde aan zijn werkkring. Hij werd vervolgens
door de regeering benoemd tot commissaris voor de krijgsgevangenen. Zijne
bemoeiingen om het embargo te doen opheffen, vóór de oorlogsverklaring gelegd
op hollandsche schepen, wekten het misnoegen der engelsche regeering, zoodat
hij zijn paspoort kreeg. Twee jaar na zijn terugkeer in Holland kreeg hij eene
benoeming tot secretaris van de regeering in Nederlandsch Indië; van het
daadwerkelijke bekleeden van dien post kwam echter niets. Op 2 Febr. 1807
solliciteerde hij voor secretaris-generaal van Schoone Kunsten. De
secretaris-generaal Hultman ondersteunde zijne sollicitatie en gaf een zeer gunstig
oordeel over hem. De Koning was echter van meening dat een secretaris-generaal
overbodig was. Ten slotte werd Apostools verlangen verwezenlijkt; het Kon. Besluit
van 25 Aug. 1808 benoemde hem tot directeur van het Kon. Museum. In 1809 werd
hij lid der vierde klasse van het Hollandsche Instituut en in 1814 bestuurder van het
Koninklijk Museum van schilderijen, oudheden enz. te Amsterdam. Het volgend jaar
werd hij benoemd tot commissaris om de door de Franschen uit Nederland
weggevoerde schilderijen en prenten van Parijs terug te halen. Vervolgens werd hij
tot toegevoegd lid bij de Koninklijke Akademie der Schoone Kunsten te Antwerpen
verkozen en in 1820 aangesteld tot lid van den Raad van Bestuur bij de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. In het Rijksmuseum te Amsterdam
hangt zijn door Ch.H. Hodges geschilderd portret. A. Waldorp en Jobard hebben
het op steen geteekend.
Zie: E.W. M o e s e n E d . v a n B i e m a , de Nationale Kunst-Gallery en het
Koninklijk Museum (Amst. 1909) 130 vlg.
van Biema
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[Apostool, Samuel]
APOSTOOL (Samuel), geb. 15 Juni 1638 te Amsterdam en aldaar 29 April 1699
overl., zoon van Andries (kol. 161). In Mrt. 1662 werd hij tot leeraar verkozen bij de
Vlamingen, vergaderend in 't Lam. In de galenistische twisten werd hij kort daarna
de leider der behoudende fractie te Amsterdam, die naar hem de ‘Apostoolschen’
werden genoemd. Met B. van Weenigem en T. van Braght vormde hij het
driemanschap, dat in de geheele broederschap de rechtzinnige elementen trachtte
te organiseeren en waarvan o.a. de Zonsche Societeit en het Verbond van Eenigheid
het uitvloeisel waren. Naast het leeraarschap, door hem na de scheuring in 1664
tot zijn dood bij de Zon bediend, trad hij op als geneesheer. De scheuring werd
veroorzaakt door een leerrede 15 Nov. 1663 door Apostool des morgens gehouden,
die 's avonds door Galenus Abrahamsz. vlakweg tegengesproken werd, nadat iets
dergelijks reeds 15 Oct. 1662 had plaats gehad. Het geschil liep o.a. over de godheid
van Christus en de persoonlijkheid des H. Geestes, door Galenus ontkend. Bij
Galenus werd de nadruk op de werken gelegd, bij Apostool op het geloof. De
stedelijke overheid bemoeide zich zelfs met de twisten en verbood dat ‘subtiele’
quaesties, die naar socinianisme smaakten, op den kansel besproken werden (10
Jan. 1664), waarop in Mei daarna Apostool zich met T.G. van den Wijngaard en l.
van Vreede en 700 leden afscheidden. Het volgend jaar deed hij een reis door
Zeeland om de gemeenten aldaar over te halen het Verbond van Eenigheid aan te
nemen. Behalve te Goes mislukte dit door de tegenwerking van Adriaan van Eeghem.
Met zijn ambtgenoot S a m u e l v a n D e i l (of d e D e y l ) gaf hij uit Veritatis
exercitatio of Waarheids-oeffeninge (Amst. 1677, 1686, 1730 en 1743). Zijn lijkrede
werd op 17 Mei 1699 uitgesproken door zijn ambtgenoot H.R. van Overwijk,
Zie: H. R e y n k e n s , De heerlyckheyt van een gestorven Gunstgenoot des Heeren
(Amst. 1699), waarachter lijkdichten o.a. van H. S c h i j n en J. B r a n d ;
S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten (Amst. 1744) II, 597-606; S.
B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holland (Amst. 1847) I, 293, 336, 341.
Vos

[Appel, Jacob (1)]
APPEL (Jacob) (1), geb. te Amsterdam 29 Nov. 1680, gest. aldaar 7 Mei 1751, was
daar leerling van Timotheus de Graef, David van der Plaes en Alb. Meyeringh,
woonde daarna eenige jaren op het landgoed Kraainest buiten Haarlem, toen een
korten tijd te 's Gravenhage, in Amsterdam en, nadat hij in 1702 getrouwd was, te
Zaandam, totdat hij zich in 1705 te Amsterdam vestigde als schilder van
tuindecoraties, eerst in de Hoogstraat en later op den Vijgendam. Van zijn portretten
en de door hem geschilderde kamers is niets meer aan te wijzen, maar teekeningen
komen wel eens voor. Hij was de leermeester van zijn zoon Jacob (2) en van een
der zoons van Gerard de Lairesse.
Zie: v. G o o l II, 158-165; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler
in voce.
Moes

[Appel, Jacob (2)]
APPEL (Jacob) (2), zoon en leerling van den vorige, is te Amsterdam omstreeks
1719 geboren. Hij kocht er 10 April 1741 het poorterrecht en was er werkzaam als
decoratieschilder. In het amsterdamsche Prentenkabinet is zijn geteekend zelfportret.
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Zie: v. G o o l II, 164, 165; S c h e l t e m a , Aemstel's Oudheid V, 67.
Moes

[Appelius, Jean]
APPELIUS (Jean), portretschilder te Middelburg, die daar o.a. geschilderd heeft
het portret van den predikant Jacobus Willemsen, dat in het
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Zeeuwsch Genootschap bewaard wordt en in 1774 door R. Vinkeles is gegraveerd,
en in 1790 dat van Joannes de Fremery, gegraveerd door G. Kockers.
Zie: L. B o m m e , Redenvoering (Middelburg 1878) 27.
Moes

[Appelman, Barend]
APPELMAN (Barend), geboren te 's Gravenhage in 1640, gest. aldaar in 1686, was
te Rome, waar hij in de schildersbent den naam H e c t o r ontving, woonde daarna
in 1671 te Amsterdam en was in 1677 en 1681 hoofdman van Pictura te 's
Gravenhage. Hij beoefende het landschap en schilderde ook kamers, o.a. een zaal
op het huis Soestdijk. Jan de Baen liet door hem landschappen als achtergronden
op zijn portretten schilderen. Werken van hem komen zelden voor; er zijn
landschappen in de musea te Nantes en Mainz en in de verzameling Liechtenstein
te Weenen, alle voluit gemerkt en het laatste 1671 gedateerd. Een teekening van
hem is in het Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: H o u b r a k e n II, 357; III, 161; O b r e e n 's Archief V, 87; Oud-Holland III,
59.
Moes

[Arends, Jan]
ARENDS (Jan), geboren te Dordrecht 11 Sept. 1738, gest. aldaar 22 April 1805,
de zoon van een heelmeester, was de broeder van den dichter Roelof (die volgt),
voor wiens in 1757 verschenen dichtbundel hij een titelblad teekende, dat door H.
Immink gegraveerd is. Hij was leerling van Joris Ponse, en vestigde zich, na eenige
jaren te Amsterdam gewoond te hebben, in zijn geboortestad, waar hij zich voornl.
bezig hield met het teekenen van schepen. Jarenlang heeft hij ook in Zeeland
gewoond, en teekende daar tal van stads- en dorpsgezichten, die voor een groot
gedeelte in den atlas van het Zeeuwsch Genootschap bewaard worden. Reeds in
1771 was hij te Middelburg en M. d'Sallieth heeft naar twee teekeningen van hem
de plundering van het huis van Lucas van Stevening in 1787 gegraveerd. Kort vóór
zijn dood keerde hij naar Dordrecht terug, en stierf ongehuwd. Hij heeft ook de
dichtkunst beoefend, gelijk blijkt uit een gedicht onder een door J.C. Bendorp naar
zijn ontwerp gegraveerde zinnebeeldige voorstelling van de vrijheid in 1796.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II 272; I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Arends, Roelof]
ARENDS (Roelof), geb. te Dordrecht 1 Aug. 1732, gest. aldaar 31 Aug. 1787, broeder
van den voorgaande, dichter, vooral gelegenheidspoëet. Levensbijzonderheden
zijn niet van hem bekend dan alleen dat hij het niet rijk had. Van zijn geschriften
worden genoemd:
Gedichten (Amst. 1757); Gedichten, 2e Bundel (Dordr. 1772); De dood van Adam,
Treurspel van F.G. K l o p s t o c k , uit het Hoogd. (Dordr. 1774); Zegepralende liefde
ter eere van de Egtverbintenis zyner vorstelijke H. den Prinse van Nassau-Weilburg
en Prinses Karolina, den 5. van Lentemaand (1760); Staat en Zinnespel (Amst.
1760); Zeetriomf door onze oorlogsvloot onder den schout by nagt Zoutman over
die der Engelschen onder den admiraal Hyde Parker: bevogten den V van
Oogstmaand MDCCLXXXI (Dordr. z.j.); Lijkzang op het afsterven van den
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Eerwaerdigen en Zeergeleerden Heere Johannes Barueth, dum viveret Leeraar der
Hervormde Kerk te Dordrecht (Dordr. 1782).
Zie: J.H. H o e u f f t , In obitum Rudolphi Arends poetae (z.j.); W i t s e n
G e y s b e e k , B.A.C. Woordenb. der Ned. Dichters; F r e d e r i k s e n v a n d e n
B r a n d e n , Biogr. Woordenb. i.v.
van Dalen
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[Arents, Maarten van Delft]
ARENTS (Maarten) van Delft, bouwmeester, is de ontwerper van het stadhuis te
Emden, dat van 1574 tot 1576 werd gebouwd.
Zie: Jahrb. d. Ges. f. bild. Kunst Embden 1910, 340.
Weissman

[Arentsen, W.]
ARENTSEN (W.), portretschilder, die in 1701 in Friesland geleefd heeft.
Zie: K r a m m , Suppl. in voce.
Moes

[Arentsz, Jacob]
ARENTSZ. (Jacob), bijgenaamd de ‘h a l f p a e p ’, herbergier te Elburg, die in Sept.
1566 Jan Arentsz., den bekenden hageprediker (zie volgend art.) in zijn huis
herbergde, en na diens prediking een belangrijk aandeel nam in het verwijderen en
breken van de beelden in de St.-Nicolaas- en andere kerken te Elburg. Hij was ook
een dergenen, die Jan Arentsz. in de kerk leidden om daar te prediken.
Zie: C. H i l l e R i s L a m b e r s , De Kerkhervorming op de Veluwe (Barneveld
1890) 144-148, 153, Bijl., 282, 323, 328 v.
Knipscheer

[Arentsz, Jan]
ARENTSZ. (Jan), A e r t s z . of J o h a n n e s A r n o l d i , geb. te Alkmaar, gest. 28
Aug. 1573 aldaar tijdens het beleg door de Spanjaarden, is een der voornaamste
bevorderaars geweest van de Hervorming in de noordelijke Nederlanden. Hij was
van eenvoudige afkomst en aanvankelijk dan ook bestemd om een ambacht te
leeren: het mandemaken, waarom hij dan ook dikwijls J a n d e m a n d e m a e c k e r
of d e c o r f m a e c k e r wordt genoemd. Door zijn patroon Albert Gerritsz., een
aanhanger van de reformatie, kwam hij in aanraking met de nieuwe leer en werd
ervoor gewonnen. Na eenigen tijd het onderwijs te hebben genoten van Cornelis
Cooltuyn, den bekenden hervormingsgezinden pastoor van een van Alkmaars
kerken, zeide hij zijn handwerk vaarwel en gaf zich voortaan geheel aan de
verbreiding der reformatorische denkbeelden. Weldra kreeg hij een niet
onaanzienlijken aanhang, zóó zelfs dat Elbert Huik, een der pastoors, het begon te
gevoelen in de vermindering zijner inkomsten en zon op middelen om zich van Jan
Arentsz te ontdoen. En met goed gevolg: want, zich niet langer veilig ziend, besloot
deze, in het begin van 1566, de stad te verlaten. Hij ging toen naar ‘Campen’, hetzij
daarmee bedoeld is, zooals B o r g e r wil, de stad in Overijsel, 't zij, gelijk R o g g e
meent, een plaatsje in 't Pewsumeramt in Oostfriesland, waar hij ook 20 Nov. 1571
heeft gepreekt. Vermoedelijk heeft hij echter toen niet veel meer gedaan dan
daarheen zijn vrouw en kinderen in veiligheid brengen, want spoedig is hij alweer
in Noord-Holland terug, en nu vinden we hem in den loop van den zomer van dat
jaar op de meest verschillende plaatsen als voorganger in de hagepreeken, meestal
vergezeld van zijn vrienden Dirk Cater en Reynier Cant, of althans een van deze
beiden. Zoo preekt hij, nadat hij op 8 Juli de vergadering heeft gepraesideerd even
buiten de muren van Amsterdam, waarin tot invoering van de openlijke prediking
was besloten, 14 Juli nabij Hoorn, dezelfde week nog in de omgeving van Enkhuizen,
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21 Juli bij Alkmaar, 22 Juli te Overveen bij het huis te Kleef, 28 Juli aan de Ilp, 31
Juli in de onmiddellijke omgeving van Amsterdam, buiten de Haarlemmerpoort, 1
Aug. te Buiksloot, 4 Aug. - na eerst 's morgens tusschen Edam en Monnikendam
te zijn opgetreden - weer buiten Amsterdam, eenige dagen later nog eens, 15 Aug.
bij Utrecht te Loevenhout, na een paar dagen van te voren ook reeds bij Vredenburg
te hebben gepreekt, 18 Aug. onder Edam, 21 Aug. op de Lastaadje (tegenover de
Geldersche kade) buiten Amsterdam (over
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den doop, met 't oog op de Wederdoopers); telkens voor een zeer groot gehoor. Bij
verschillende van die gelegenheden werd eerst aan de overheid een kort, door Jan
Arentsz opgesteld, bericht gezonden om haar in te lichten aangaande de
voornemens, die men had, en om zijn vreedzame en niet-staatsgevaarlijke
bedoelingen te betuigen.
Na afloop van de laatstgenoemde dezer hagepreeken nam zijn leven een geheel
anderen loop dan hij zich had voorgesteld. Zijn plan was om naar Zaandam te gaan,
maar van de volvoering daarvan kwam niets. Zijn aanhangers te Amsterdam,
hoogelijk met zijn welsprekende prediking ingenomen, brachten hem in triomf binnen
de stad en bewerkten, dat hij daar voortaan werkzaam bleef als vast predikant. De
overheid moest er zich in schikken: eerst dat hij optrad in een particulier huis, 30
Sept. en daarna zelfs - ingevolge een contract, dat ze met de voorstanders der
reformatie moest sluiten - dat hij, bijgestaan eerst door één, straks door twee
collegas, voorging in de Minnebroeders- of Oude kerk. Intusschen liet hij ook buiten
Amsterdam het hervormingswerk niet in den steek. 25 Aug. 1566 preekte hij bij
Utrecht buiten de Tolsteegpoort, daarheen gekomen van uit den Haag; in de tweede
week van September te Hattem; 21 Sept. te Elburg (waar de overheid hem eervol
onthaalde en zelfs toestond in de Minnebroederskerk op te treden); 22 Sept. te
Harderwijk; 29 Sept. poogde hij weer te Hattem te preeken, maar nu werd hem dat
belet. In October was hij een tijdlang te Haarlem. Toch keerde hij, niettegenstaande
al deze reizen, gedurig weer naar Amsterdam terug en bleef zich voortdurend als
predikant dier Kerk beschouwen. Hij bleef dat zelfs doen toen hij in 1567, na Alva's
komst in de Nederlanden, moest vluchten en zich naar Oost-Friesland begaf. In die
ballingschap bleef hij met kracht in 't belang der hervorming in het vaderland
werkzaam, zoowel door geld te verzamelen voor den opstand als ook door, zooveel
in zijn vermogen was, de naar Oost-Friesland gevluchten op verzoek van Sonoy te
bewegen om naar Enkhuizen te gaan en zoodoende die stad weer aan den Prins
te brengen. Toen in 1572 de toestanden in 't vaderland wat gunstiger werden, keerde
Jan Arentsz, daarheen terug. Weldra was hij te Alkmaar in dienst, waar hij tot zijn
dood is gebleven.
Ofschoon een niet gestudeerd man, was Jan Arentsz een alleszins bekwaam
prediker. Petrus Bloccius prijst hem om zijn ijver en zijn gaven zeer. Ook als debater
bleek hij niet onbegaafd, toen hij 18 Oct. 1566, tijdens zijn verblijf te Haarlem, bijna
een geheelen dag achtereen met een drietal roomsche geestelijken disputeerde
(zie: J.J. D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief voor Kerkel. en Wereldl.
Geschiedenissen inzonderheid van Utrecht I (1838) 297 v.v.). Van zijn denkwijze
zich een duidelijk denkbeeld te maken is niet gemakkelijk, en er bestaat dan ook
vrij wat verschil over. Voor het vormen van een oordeel komen vooral een tweetal,
beide nog onvermelde gebeurtenissen, in aanmerking.
Toen eind 1566 in de amsterdamsche Kerk voor 't eerst het H. Avondmaal zou
worden bediend, ondervond dat voornemen niet geringe tegenwerking van de zijde
der in die stad woonachtige duitsche, lutherschgezinde kooplieden. Gesteund door
eenige - op de gereformeerden natuurlijk ook al niet gestelde - roomsche
overheidspersonen, verspreidden zij het gerucht, dat Jan Arentsz en de zijnen in
zake dat avondmaal onaannemelijke denkbeelden voorstonden, die gevaarlijk waren
voor de rust van het land en alle
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kans op hulp van de zijde der duitsche vorsten tegen de Spanjaarden geheel
afsneden. Zelfs vroegen zij de overheid 25 Oct. hun in de St. Olofskapel het houden
van afzonderlijke samenkomsten toe te staan. Naar aanleiding daarvan heeft toen
op een Zondag in November in de Oude kerk de afkondiging plaats gehad - bij
monde van Jan Arentsz - dat door de gereformeerden niets werd geleerd, wat streed
met de artt. 10 en 13 van de augsburgsche confessie; vermoedelijk wel zooals deze
in 1540 was gerevideerd. Niet algemeen werd die zaak goedgekeurd, met name uit
Antwerpen kwam ernstig protest. Van de Kerk daar uit werd zelfs, zeer spoedig na
het gebeurde, onder leiding van Gaspar van der Heyden een commissie gezonden
om te bewijzen, dat men een fout begaan had, en op herstel daarvan aan te dringen.
Tot een slotsom kwam men niet. Van der Heyden - in geheel deze zaak zeer kras
optredend (cf. Bijdr. en Mededeel. van het Histor. Genootschap XVII (1896) 47, 48)
- dreigde zelfs met excommunicatie, en eindelijk werd besloten, dat Amsterdam zich
schriftelijk bij Antwerpen zou verantwoorden, maar eer dit geschied was viel Alva
beiden - zooals Brandt zegt - ‘met een spaansche excommunicatie op 't lijf’, zoodat
beide meeningen onverzoend naast elkaar bleven bestaan.
Het tweede feit, waarop 't aankomt, betreft het aanvankelijk verzet, dat in 1571
de plannen tot het houden van een synode bij Jan Arentsz en zijn collega Pieter
Gabrielsz vonden. Toen die Synode in 't najaar te Emden gehouden werd, lieten zij
zich daar wel vinden en onderteekenden ook haar acta, zelfs waren ze er toen van
der Heyden dankbaar voor, dat hij hen had overgehaald zich niet te onttrekken,
maar vóór de vergadering plaats had, hadden ze er ernstig bezwaar tegen. Uit deze
feiten maakt F r u i n op, dat Jan Arentsz anti-calvinistisch en sterk lutherschgezind
o

is geweest. Houdbaar schijnt deze voorstelling echter niet. Want 1 . toen 15 Dec.
1566 de bovengenoemde voorgenomen avondmaalsviering werkelijk plaats had, is
daarvoor door hem een liturgische formule gebruikt, afkomstig van de nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen, die, in stee van den Lutherschen aangenaam te zijn,
o

juist omgekeerd groote verontwaardiging opwekte; 2 . op de tweede particuliere
Synode van Noord-Holland, 31 Mrt. 1573 te Alkmaar gehouden, waar Jan Arentsz
tot voorzitter werd gekozen, werd eendrachtig besloten door onderteekening
instemming te betuigen zoowel met den Heidelbergschen Catechismus als met de
o

Confessio Belgica; 3 . zelfs mannen als Dathenus (cf. W o l t e r s , ReformationsGeschichte der Stadt Wesel (Bonn 1868) 293) en de Brès (cf. v a n L a n g e r a a d ,
Guido de Bray (Zierikz. 1884) 258 en Bijlage A), onverdachte Calvinisten, namen,
evenals trouwens Calvijn in eigen persoon, tegenover de avondmaalsbeschouwing
der augsburgsche confessie geheel hetzelfde standpunt in als Jan Arentsz deed.
Andere schrijvers (o.a.F.S. K n i p s c h e e r , De invoering en waardeering der
Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618 (Leiden 1907) 41 v.v.)
gaan wel niet zoover Jan Arentsz lutherschgezind te noemen, maar achten hem
toch in bijzonderen zin een aanhanger van de - in tegenstelling met de onder de
Zuid-Nederlanders meer te vinden streng-calvinistische richting - hier in de noordelijke
Nederlanden vooral te zoeken meer latitudinaristische, minder confessioneele
strooming. Daargelaten, of zulk een strooming eigenlijk wel ooit heeft bestaan,
schijnt het in allen gevalle onjuist, Arentsz onder de aan-
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o

hangers daarvan te scharen. Want 1 . ook in dit opzicht bewijst diens instemming
met de augsburgsche confessie niets; niet Jan Arentsz maar juist van der Heyden
o

nam hierin een ander standpunt in dan de Calvinisten deden, 2 . Brandt, die den
kring van nederlandsche gereformeerden uit de 16e eeuw, die niet calvinistisch
waren, gaarne zooveel mogelijk uitbreidt, rekent Jan Arentsz daar toch niet onder.
o

3 . 't verzet van Pieter Gabrielsz en zijn collega sproot blijkbaar niet voort uit
dogmatische, maar uit kerkrechtelijke overwegingen, uit vrees voor terugkeer naar
de periode der heerschappij van de ‘menschelijke instellingen’, waaraan ze zich
juist hadden ontworsteld.
Het goede standpunt zal dus wel dit zijn, dat Jan Arentsz dogmatisch aanvankelijk
- evenals veel Calvinisten in die dagen, en niet minder zijn vrienden, die meer tot
de ‘politieken’ onder de voorstanders der Reformatie behoorden, de voorloopers
der regentenpartij van later, mannen als Reael, Cater en Cant, een hartelijk
voorstander is geweest van de ook door den Prins van Oranje destijds zoo
bevorderde poging, om tegenover de roomsche Kerk een ongedeeld protestantisme
te zetten, maar ten slotte de ondervinding opdeed, dat dit niet ging; terwijl hij
kerkrechtelijk eerst uit reactie tegen de roomsche Kerk een tegenstander is geweest
van kerkelijke regelingen en tucht, maar door de tegenspraak van zijn vrienden
daarvan teruggekomen is. Nog te meer schijnt deze beschouwing te moeten worden
voorgestaan, omdat zij alleen genoegzaam recht doet wedervaren aan 't eigenaardige
van Jan Arentsz' ongestudeerde en dus licht wat te veel hare intuitie volgende
persoonlijkheid, en tevens aan 't karakter der 16e eeuw, als dat van een tijd, waarin
de verschillende inzichten nog niet zoo bewust tegen elkaar begrensd lagen als dat
in later tijd het geval was en moest zijn.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterd.) en de daar
genoemde literatuur, vooral een artikel van H.C. R o g g e in M o l l 's Kalender voor
Protestanten in Nederland IV (1859) 79 v.v. en B r a n d t , Historie der Reformatie I
(Amst. 1671) zie register; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 5; C. H i l l e R i s
L a m b e r s , De Kerkhervorming op de Veluwe (Barnev. 1890) zie register; H.
B r u g m a n s , Utrechtsche Kroniek over 1566-1576 in Bijdr. en Mededeel. van het
o

Histor. Genootsch. XXV; Oud-Holland 1892, 85 vlg. n . 2; H.J. K o e n e n , Adriaen
Pauw (Amst. 1842) 52; S. v a n T i l in zijn naschrift achter S a s k e r i d e s , Tractaet
over de seven tijden enz. (Dordr. 1684) 41 v.v.; R u t g e r s , Calvijns invloed op de
Reformatie in de Nederlanden (Leid. 1899) 201 v.v., 206 v.v., en 't daar besproken
artikel van F r u i n , Verspr. Geschr. II, 235; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der
Heyden (Amst. 1884) 60 v.v.; A.A. v a n S c h e l v e n , de Nederduitsche
vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 125 v.v., 230 v.v.
van Schelven

[Arentzen, D.R.]
ARENTZEN (D.R.), een overigens onbekend schilder, naar wien een onbekend
graveur in de eerste helft der 18e eeuw een schilderij gegraveerd heeft, voorstellende
Christus en de samaritaansche vrouw.
Zie: K r a m m in voce.
Moes

[Ariens, Pieter]
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ARIENS (Pieter), glasschilder te Delft, is 1562/63 geboren en komt nog in 1610
voor.
Zie: K r a m m , 425.
Moes

[Arkes, Pieter]
ARKES (Pieter), zoon van den beeldhouwer J a n A r k e s , wordt in 1752 vermeld
als houtsnijder en burger van Amsterdam.
Zie: O b r e e n 's Archief II, 8.
Moes
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[Arlebout, Paulus]
ARLEBOUT (Paulus), geb. te Leiden 30 Nov. 1607, overl. te Zalt-Bommel 26 Oct.
1672, was de zoon van P e t r u s A r l e b o u t (geb. te Yperen 1570) en J o h a n n a
v a n H e r w i j n e n . Zijn grootvader Petrus Arlebout, geb. 1545, was secretaris te
Yperen en vluchtte voor de inquisitie eerst naar Oostende, daarna naar Engeland.
Onderweg stierf hij en de weduwe vestigde zich later te Leiden. Paulus Arlebout is
vooral bekend door de avonturen, die hij beleefde als eerste predikant van Tilburg
in 1633 en 1634. Hij zelf beschreef deze in een ‘cort verhaal’. Na de inneming van
den Bosch in 1629 werd niet alleen in die stad een gereformeerde kerk gesticht,
maar ook werd door de Staten-Generaal alles aangewend, om te komen tot
reformatie der Meierij. De pogingen in Nov. 1629 gedaan hadden geen succes.
Anno 1632 werd Johannes van der Hagen, vroeger predikant te Oosterwijk (classis
Gouda) leeraar te Eindhoven, waar hij zijn verder leven bleef en op het ‘kasteel’
verblijf hield. In 1633 beriep de kerkeraad van den Bosch op last der St.-Generaal
zes predikanten voor de Meierij. Vijf der beroepenen (de voor Helmond bestemde
predikant is er nooit geinstalleerd) zijn op hunne standplaatsen bevestigd, doch
konden er zich niet handhaven. Het waren Jacobus Focanus voor Vucht, Theodorus
Texelius voor Oss, Lambertus Schapenbergius voor Oirschot, Carolus Gortszenius
voor Oisterwijk en Arlebout voor Tilburg. Arlebout is het laatst van allen, 7 Aug.
1633, bevestigd. Hij bracht, evenals de anderen, moeilijke dagen in zijne gemeente
door. In het laatst van Dec. namen de roomschen de kerk weer in bezit en vertrok
Arlebout. Omstreeks 23 April 1634 was hij weer te Tilburg en werd, evenals
Gortszenius, 2 Mei, door spaansche soldaten gevankelijk naar Breda gevoerd. Daar
bleef Arlebout 15 maanden gevangen, Gortszenius nog langer. Na zijne bevrijding
trachtte hij wederom te Tilburg vasten voet te krijgen, doch Nov. 1635 trok hij zich
mistroostig in den Bosch terug en was daar tot 1637 hulpprediker. Op 19 Juli van
dat jaar werd hij als predikant te Zalt-Bommel bevestigd, waar hij tot zijn dood toe
bleef.
Over de familie Arlebout bezit de heer J. van der Kop te Overveen een handschrift:
Genealogie van de familie van Arlebout beginnende met het jaar 1545, behoorende
tot de familie van van der Kop. Op blz. 1-29 behelst dit H.S.: Ds. A r l e b o u t i u s '
Cort Verhaal van het Gedenk-waardigste 't welk is gepasseert omtrent mynen Dienst
tot Tilborgh. Daarop volgt een Cort Begrip van 't geene is gepasseert omtrent mynen
dienst tot Salt-Bommel. Het Cort Verhaal is geheel of ten deele gedrukt in Kerkhist.
Archief III (1862) 87-102, in het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis VII (1899),
402-410 en in Taxandria 1908, 200-220. Het artikel in laatstgenoemd tijdschrift geeft
ook enkele mededeelingen uit het ‘Cort Begrip’.
Zie verder D i j k s t e r h u i s , Bijdragen tot de Geschiedenis der Heerlijkheid Tilburg
en Goirle (Groningen 1899) 148-152; L. K n a p p e r t in Tijdspiegel, Dec. 1907, 379
vlg; W. M e i n d e r s m a , de Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch
1629-1635 (Zalt-Bommel 1909) 230-258 en het artikel van d e n z e l f d e in Nederl.
Archief voor Kerkgeschiedenis VII (1909) 126-128. In de laatste twee studies zie
men ook over de andere genoemde personen en verder Pogingen tot reformatie
der Meierij in de jaren 1629 en 1633 in Taxandria 1910, 84-88 en 153-161.
Meindersma
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[Arminius, Jacobus]
ARMINIUS (Jacobus), J a c o b H e r m a n s , of H a r m e n s , werd geboren te
Oudewater 10 Oct. 1560, overl. te Leiden 19 Oct. 1609. Zijn vader, H e r m a n
J a c o b s z , was messenmaker, stierf vrij jong en liet zijn gezin in hulpbehoevenden
staat achter; zijn moeder was A n g e l i k a J a c o b s d r . (van Dordrecht). Zij
behoorden tot de hervormde gemeente te Gouda. De pastoor van Oudewater,
Theod. Aemilius (kol. 42), was gevlucht, toen hij tot de hervorming was overgegaan.
Toen hij zich te Utrecht had gevestigd, nam hij den jongen Jacob tot zich en voedde
hem op voor de studie, omdat hij van buitengewone begaafdheid bleek. Op
veertienjarigen leeftijd verloor Jacob zijn pleegvader, maar Rudolph Snellius,
hoogleeraar in de mathesis te Marburg, eveneens uit Oudewater afkomstig, trok
zich zijner aan en nam hem mede naar zijne woonplaats om hem daar te laten
studeeren (C.J. C a e s a r , Catal. Stud. Marp. VI (1878) 14). In 1575 werd Oudewater
door de Spanjaarden uitgemoord en verbrand. Arminius' moeder, broeder, zuster
en vele bloedverwanten werden gedood, zijn geboortehuis verwoest. Hij bezocht
de puinhoopen, maar keerde naar Marburg terug. De stichting van de hoogeschool
te Leiden bood hem gelegenheid in het vaderland te studeeren. Hij ging naar Holland,
voegde zich te Rotterdam bij bekenden, die het bloedbad te Oudewater waren
ontkomen, en kwam daar aan huis bij Pieter Bert (Petrus Bertius Sz.) een der eerste
hervormde predikanten. Deze nam hem op in zijn huis en zal hem wel den weg
hebben geopend om in Leiden te gaan studeeren. Hij ging er heen met Bertius'
zoon, den jongen Petrus Bertius, die later als regent van het Statencollege te Leiden
bekend zou worden en met wien hij tot zijn dood bevriend bleef. 23 Oct. 1576 werd
hij als student ingeschreven. Snellius was inmiddels te Leiden hoogleeraar geworden.
Door dezen kwam Arminius in aanraking met de philosophie van Ramus, wier
antischolastieke methode en bijbelsch-religieuze geest hem aantrokken. Behalve
de theologische, beoefende hij verschillende letterkundige, wijsgeerige en
natuurkundige wetenschappen en de latijnsche poëzie. Na voltooiing zijner studiën,
werd hem door een der amsterdamsche gilden een toelage geschonken om in
Genève verder te gaan studeeren onder belofte van daarna deze stad als predikant
te dienen. Jan. 1582 werd hij als student te Genève ingeschreven. Hij genoot er de
leiding vooral van Beza, en sloot er vriendschap met Wtenbogaert, Junius en
anderen. De gereformeerde scholastiek heeft hem in Genève niet bevredigd. Hij
gaf lessen in de ramistische philosophie. Maar dit werd hem verboden. Misschien
om die reden vertrok hij in 1583 met eenige studenten naar Basel. Daar was de
geest, waarin Grynaeus den bijbel verklaarde en de dogmatiek doceerde, hem
sympathieker. Maar het vertrek uit Genève had in Amsterdam kwade geruchten
doen ontstaan. Men vroeg inlichtingen aan Beza, die echter een zeer gunstig
getuigschrift gaf. Met zijn vriend Adr. Junius, den lateren raadsheer in het Hof van
Holland, maakte hij in 1586 een studiereis naar Italië. In Padua gaf hij nog les,
vermoedelijk in de ramistische philosophie en volgde er de lessen van den
aristotelischen wijsgeer Zarabella. Dat hij deze reis maakte zonder verlof aan zijn
beschermers in Amsterdam te hebben gevraagd, roomsche theologen ging hooren
en Rome bezocht, vermeerderde de achterdocht en gaf later stof tot laster. Hij werd
teruggeroepen en kwam Nov. 1587 te Amsterdam. Daar werd hij aanstonds door
de calvinistische partij met argwaan en vijandschap bejegend. Allerlei kwade
geruchten
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werden van hem verbreid. In Juli 1588 werd hij tot predikant aangesteld. Door zijn
groote welsprekendheid en door de aantrekkelijkheid van zijn vriendelijk optreden
had hij zich weldra talrijke vrienden en vereerders en grooten invloed verworven.
Hij trouwde 16 Sept. 1590 met E l i s a b e t h R e a e l , geb. 12 Aug. 1569, overl. 25
Mrt. 1648, dochter van den aanzienlijken korenkooper Laurens Jacobsz. Reael. Uit
zijn huwelijk sproten 12 kinderen, waarvan drie zeer jong zijn overleden. Slechts
een heeft het geslacht voortgezet, t.w. L a u r e n s , met wiens kleinzoon, eveneens
L a u r e n s , geb. 1680, het geslacht uitstierf. Allengs is hij zich klaar bewust
geworden, in hoeverre hij in geest en denkbeelden verschilde van het strenge
calvinisme. De kerkeraad droeg hem in 1589 op Coornhert te wederleggen. Ook
van andere zijde werd hij uitgenoodigd Beza te verdedigen. Zijne bezwaren tegen
Calvijn en Beza namen echter toe. In zijn preeken over Rom. VII kwam dat duidelijk
uit. Zijn ambtgenoot Plancius, fel calvinist, en andere ijveraars voor een exclusief
calvinisme klaagden hem aan. Hij verdedigde zich krachtig, verklaarde zich noch
de Kerk gebonden aan de particuliere theologische bespiegelingen der calvinisten
en handhaafde zijn recht om den bijbel en de belijdenisschriften naar zijn geweten
te interpreteeren. Wtenbogaert en Taffin beproefden met Arminius vrede en
eendracht te bewaren; de calvinistische kerkeraad bleek onverzoenlijk; maar de
burgemeesters herstelden de rust in de gemeente. Voorzichtig maar onomwonden
bleef Arminius zijn gevoelen uitspreken, voor zoover hij het met zich zelf eens was
geworden. Aanklachten en geruchten hielden aan. Toen hij bewijzen eischte, zweeg
men. Plancius kon zijne beschuldigingen tegenover hem niet handhaven. Men liet
hem nu tijdelijk ongemoeid, maar het vuur bleef smeulen. Zijn studie over Rom. IX
overtuigde hem steeds meer van het goed recht van zijn exegese en zijne dogmatiek.
Bij mannen als Gellius Snecanus vond hij steun. In 1597 kwam hij in aanraking met
den leidschen hoogleeraar Fr. Junius. Daaruit vloeide een belangrijke briefwisseling
voort, waarin Arminius zijne wetenschappelijke en gewetensbezwaren tegen de
opvatting van de praedestinatie bij Calvijn uiteenzet. Ofschoon voor vriendschappelijk
persoonlijke gedachtenwisseling bestemd, werd deze ‘Collatio’ weldra bekend en
op vijandige wijze besproken. Junius bleek een vreedzaam en zeer gematigd
calvinist. Hij moest een en ander aan Arminius toegeven en liet diens laatsten brief
onbeantwoord zonder de vriendschap te verbreken. Arminius, die zich om meer
licht tot hem had gewend, bleek aan het eind gewonnen te hebben aan zekerheid,
dat hij het in het calvinisme niet kon vinden. Over dezelfde problemen liep een
schrijven aan William Perkins, hoogleeraar te Cambridge, later als afzonderlijke
studie onder den titel Examen Modestum in zijne werken opgenomen. Zijn uitvoerige
briefwisseling, vooral met Wtenbogaert, geeft alle licht over zijn gemoedstoestand
en de ontwikkeling van zijn denken. Met groote trouw nam hij, trots zijn uitgebreide
studiën en het wetenschappelijk karakter van zijn predikwerk, zijn herderlijke plichten
waar. Dat bleek vooral bij de pestepidemie van 1602. Deze sleepte in Leiden ook
Junius en Trelcatius ten grave, zoodat Gomarus alleen als hoogleeraar in de
theologie overbleef. Arminius kwam bij de eerste vacature reeds in aanmerking en
was ook door Junius als ambtgenoot begeerd. Hij werd echter eerst na diens dood
te Leiden benoemd.
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Deze benoeming is niet zonder hevig verzet geschied. Men heeft gemeend niet
alleen dat een ernstig denker en een groot geleerde als hij der Universiteit tot een
sieraad zou strekken, maar ook dat een zoo zachtmoedig, verdraagzaam en
voorzichtig man den besten waarborg zou geven voor verzoening en eendracht. In
het eerste bedroog men zich niet, in het laatste des te meer. Nauwelijks benoemd,
begon men hem heftig tegen te werken. Zijne vrienden Wtenbogaert en
Oldenbarnevelt kwamen voor hem op, ofschoon hij zich wilde terugtrekken. De
vrede der Kerk ging hem meer ter harte dan zijn eigen eer. Maar het recht en de
eer van zijn geloof en van de grondslagen zijner wetenschap gingen hem boven
alles. Toen die z.i. werden miskend, achtte hij zich door God geroepen tot het nieuwe
ambt. Zijn optreden als hoogleeraar was bescheiden, zonder dat hij verborg, op
welke punten hij de calvinistische leer in strijd met den bijbel of van twijfelachtige
waarheid achtte. Volgens rooster moest hij 7 Febr. 1604 de leer der Voorbeschikking
behandelen. Bij die gelegenheid verdedigde hij openlijk zijn anticalvinistische
opvatting. 29 Mei volgden daarop stellingen, waarin andere dogmen van Calvijn en
Beza in twijfel werden getrokken. Buiten het rooster om trad Gomarus 31 Oct. met
scherpe stellingen tegen Arminius op. Arminius was door den aanval en de vijandige
houding van vele tegenstanders diep geschokt. Beide mannen leefden echter nog
in goede verstandhouding, en Gomarus verklaarde, dat het verschil de hoofdzaken
niet raakte. Maar het rumoer nam toe in hoogeschool en Kerk. Hij trok zich dat alles
zeer aan, maar trachtte zich vooral te verweren door nog breedere en diepere studie,
waarvoor hij rust behoefde. Overigens uitte hij zich met schier al te groote
bedachtzaamheid, die bij sommigen den indruk van onzekerheid of onoprechtheid
maakte. Een afdoende theologische rechtvaardiging meende hij slechts op een
Nationale Synode te kunnen en te mogen geven, en hij verwachtte, dat deze binnen
een of twee jaar gehouden zou worden. Zijne houding rechtvaardigde hij intusschen
in talrijke brieven. 8 Mei 1607 werd hij met Gomarus en andere voormannen van
beide partijen door de Staten van Holland naar den Haag ontboden, waar men 26
Mei vergaderde. Van dat oogenblik af stonden de partijen beslist tegenover elkander,
vooral in zake den eisch tot revisie der belijdenisschriften. Duidelijk kwam hier zijn
anticonfessioneel beginsel uit, benevens zijn begeerte om het godsdienstig geloof
alleen op de Schrift te doen berusten, terwijl hij ook de wetenschap alleen aan Gods
woord, niet aan menschelijke leeringen gebonden achtte. Overigens was hij overtuigd
niets te leeren, wat niet reeds in het oudste Christendom geleerd was en van den
aanvang der Reformatie hier te lande beleden werd; hij meende zelfs, dat de
belijdenisschriften zijne opvatting toelieten. De verwachte Synode zou dat echter
uitdrukkelijk hebben te staven. De adviezen van Arminius en de zijnen maakten den
tegenstand steeds heftiger, ook in het buitenland. Hij verdedigde zich krachtig, o.a.
bij den gezant van de Paltz, Hippolytus a Collibus, en Ubbo Emmius. Toen de
tegenstand steeds heftiger werd, verzocht hij in 1608 aan de Staten een conferentie
te doen houden, om zich te rechtvaardigen en den vrede te herstellen. Deze werd
30 Mei in den Haag voor den Hoogen Raad gehouden. Gomarus en de zijnen
trachtten aanvankelijk de conferentie te doen mislukken; zij beriepen zich op de
onbevoegdheid der raadsheeren. Deze
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wenschten echter volledige inlichting, al zou de eindbeslissing aan de Synode blijven.
Toen volgden beiderzijds uitvoerige verklaringen, mondeling en schriftelijk. Arminius
sprak zich uit in 26 artikelen. Oldenbarnevelt verklaarde, dat de verschillen niet
fundamenteel waren en verdraagzaamheid noodig en mogelijk was. Gomarus
antwoordde nu echter, dat hij met Arminius' geloof niet voor God zou durven
verschijnen. De breuk was dus volkomen. Door pamfletten gedwongen, schreef
Arminius een apologie, die na zijn dood verscheen. 30 Oct. hield hij voor de Staten
een rede, waarin hij verklaarde, waarom hij weigerde zich voor de afgevaardigden
van Provinciale Synoden te verantwoorden, en zijne hoofdgedachten toelichtte.
Deze belangrijke verklaring werd later, door een ander in het latijn vertaald, in zijne
werken opgenomen. In Dec. verscheen Gomarus ook, en stelde Arminius' houding
en leer op zijne wijze voor. Dit bewoog de Staten de Synode weder uit te stellen.
Nu begon Gomarus openlijk tegen Arminius te schrijven. Deze bleef zwijgen en
beklaagde zich alleen bij zijn vrienden. Hij verklaarde in zijn geweten zeker en
ongedeerd te zijn door al die aanvallen, als een koperen zuil door speerworpen.
Maar zijn gezondheid was toch door overmatig werken en verdriet ondermijnd. Nog
eenmaal deden de Staten een poging om door een conferentie het onheil van Staat,
Kerk en School te bezweren. 13 Aug. 1609 werd in den Haag een conferentie
tusschen Arminius en Gomarus, ieder vergezeld van 4 geestverwanten, voor de
Staten gehouden. Zij duurde vele dagen, maar was vruchteloos. Arminius bleek
daar lichamelijk een gebroken man. Hij werd doodziek, begon nog op last der Staten
zijn rechtvaardiging te schrijven, kon die echter niet meer voltooien en stierf 19 Oct.,
omringd door zijn vrienden en door het groote gezin, dat hij naliet, den dood van
een vrome. Betreurd en vereerd door zijne geestverwanten, werd hij ook na zijn
dood gesmaad door tegenstanders. Zelfs werd in 1617 door Plancius en Smout een
protokol van de amsterdamsche kerk opgemaakt, waarin zijn leven en karakter in
slecht daglicht werden gesteld, geheel in strijd met het getuigenis hem destijds door
den Kerkeraad bij zijn afscheid gegeven, van welk protokol men dan ook reeds in
de 17e eeuw erkende, dat het een onbetrouwbaar partijschrift was. De curatoren
der universiteit gaven een zeer loffelijke verklaring over hem en zijn arbeid. De
invloed van zijn geest, beginselen en leer bleek uit de Remonstrantie van 1610 en
hare gevolgen en is daardoor bestendigd tot in onzen tijd. Op den 300sten gedenkdag
van zijn dood is hij plechtig herdacht in het groot auditorium der leidsche universiteit.
W. Swanenburg, P. Holsteyn, C. Koning e.a. hebben zijn portret in plaat gebracht.
Voor de uitgaven, verzamelingen en vertalingen zijner werken vgl. L.D. P e t i t ,
Bibl. lijst der werken van Leidsche Hoogl. I, 78-87.
Zie: P e t r i B e r t i i Oratio in obit. Jac. Arminii; A. S t o l k e r , Gedachtenis van
Jac. Arm. (Leyd. 1809); H.Y. G r o e n e w e g e n , Jac. Arm. op den 300. gedenkdag
van zijnen dood herdacht (Leiden 1909); C. B r a n d t , Historia Vitae Jac. Arminii
(Amst. 1724, Brunsvigae 1725); J a m e s N i c h o l s , Works of James Arm. (London
1825-1875, 3 vols. met biografie en vele aanteekeningen); J.H. M a r o n i e r , Jac.
Arm., een biografie (Amst. 1905). Voorts talrijke kleine schetsen. Vele bijzonderheden
in de hist. werken van W t e n b o g a e r t , G. B r a n d t , B a u d a r t , T r i g l a n d e.a.
Groenewegen
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[Armstrong, Sir Thomas]
ARMSTRONG (Sir Thomas), geb. te Nijmegen 27 Dec. 1633, 20 Juni 1684 te Londen
onthoofd, zoon van een engelsch kornet der ruiterij en van A n n a A n d e r s o n ;
hij was een warm aanhanger van den hertog van Monmouth, bij diens poging om
Jacob II, koning van Engeland te onttroonen (Rye House plot). Na het mislukken
dezer onderneming (1683) nam hij de wijk naar Nederland, waar hij door Willem III
met bijzondere achting en vriendschap werd ontvangen. Doch de engelsche
regeering had een prijs van £ 500 op zijn persoon gesteld; dientengevolge werd
Armstrong bij zijn doortocht te Leiden, op verzoek van den engelschen gezant, door
den schout gevangen genomen, aan Engeland uitgeleverd en onthoofd. Er bestaat
een anonieme engelsche prent van zijn portret, gereproduceerd in A Series of 406
historical portraits (London 1840) I.
Zie: G r o e n , Archives, 2me S., V, 397, 588; Navorscher XIX (1869) 438;
Dictionary of nat. Biography II (1885) 100.
van Schevichaven

[Arnhem, Zeger van]
ARNHEM (Zeger v a n ), geb. 1602, gest. 12 Sept. 1665, zoon van P a u l en
H e n r i c a v a n G o l t s t e i n , heer van Nederhagen en Hulshorst, gehuwd met
J u d i t h v a n O e r , overl. te Velp 15 April 1680, volgde 22 Dec. 1621 zijn vader
als landrentmeester-generaal van Gelderland op. Hij werd 23 Mei 1641 curator der
kwartierlijke school te Harderwijk en niet in de laatste plaats is het aan zijne pogingen
toe te schrijven, dat deze in 1647 door de Staten van Gelderland in eene provinciale
hoogeschool werd veranderd.
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geld. hoogeschool I, 33, 128, 147; d'A b l a i n g v a n
G i e s s e n b u r g , De ridderschap van de Veluwe 255.
van Veen

[Arnold, van Egmond]
ARNOLD v a n E g m o n d , hertog van G e l r e en graaf van Z u t p h e n , geb. 1410,
gest. 23 Febr. 1473, was de oudste zoon van J a n v a n E g m o n d en Maria van
Arkel, dochter van Jan van Arkel en Johanna van Gulik, die eene dochter was van
hertog Willem van Gulik en Maria, dochter van hertog Reinald II van Gelre. Na het
kinderloos overlijden van hertog Reinald IV in 1423 werd Arnold door de edelen,
ridderschap en steden van Gelre en Zutphen te Nijmegen als hertog uitgeroepen.
Voor den tijd zijner minderjarigheid werd zijn vader tot landvoogd aangewezen, die
bijgestaan zou worden door een raad van 16 personen, waarvan elk kwartier er 4
zou benoemen. Tevens verbond hij zich verschillende dingen niet te zullen doen
zonder toestemming van ridderschap en hoofdsteden, waardoor zijne macht in niet
geringe mate beperkt werd. Nog in hetzelfde jaar sloot hij een verbond met den
hertog van Kleef, waarbij een huwelijk werd vastgesteld tusschen Arnold en
C a t h a r i n a , de achtjarige dochter van den kleefschen hertog, welk huwelijk in
1430 werd voltrokken. Hertogin Catharina heeft haren man vijf kinderen geschonken,
nl. M a r i a (geb. 1432, gest. 1463), huwde koning Jacob van Schotland, W i l l e m
(geb. 1434), Adolf (kol. 23), M a r g a r e t h a (huwde Frederik van Beieren) en
C a t h a r i n a (geb. 1439) en is in Febr. 1476 gestorven. Na verschillende
moeielijkheden met sommigen zijner onderdanen, die zich met de verkiezing van
Arnold tot hertog niet konden vereenigen, deed zich een ernstig gevaar voor hem
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op. De Keizer weigerde hem op zijn verzoek met Gelre en Zutphen te beleenen,
waarschijnlijk omdat Arnold niet bij machte was hem daarvoor genoeg geld te bieden;
hij beleende daarmede hertog Adolf van Gulik en Berg, naasten bloedverwant van
de zwaardzijde van Reinald IV, en verbood den Gelderschen,
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Arnold te gehoorzamen. In 1425 mengde Arnold zich in de twisten, die bekend zijn
als het ‘utrechtsche schisma’. De postulaat Rudolf van Diepholt werd niet erkend
door de aanhangers van Sweder van Culemborg, den anderen candidaat, die door
hertog Arnold werd gesteun In. d1429 sloot deze vrede met Rudolf. Inmiddels begon
hertog Adolf van Gulik blijken van zijne vijandige gezindheid te geven: hij liet het
niet bij pogingen om de Gelderschen afvallig van hun hertog te maken, maar wendde
zich ook tot den Keizer. Hij daagde Arnold voor het Rijksgericht, waaraan deze niet
voldeed. Wel werden door den gelderschen hertog nog ernstige pogingen aangewend
om den Keizer tot andere gedachten te brengen, maar deze mislukten en het gevolg
was, dat in 1431 de rijksban over hem werd uitgesproken en zijn onderdanen gelast
voortaan Adolf als hun vorst te erkennen. Toch duurde het nog tot 1434, eer deze
tot vijandelijkheden overging, waaraan voorloopig door het sluiten van een
wapenstilstand in Maart 1436 een einde kwam. Door de aanhoudende oorlogen
was het land volslagen uitgeput en verarmd, terwijl de hertog in strijd met de bij de
aanvaarding zijner regeering gedane beloften tal van domeinen had verpand. Dit
alles had groote ontevredenheid en verbittering tegen hem veroorzaakt en deze
vonden hare uiting in tal van bijeenkomsten. Het verbond van 1418 werd hernieuwd
en in April 1436 werden de eischen der onderdanen door afgevaardigden van
ridderschap en steden den hertog overhandigd. Deze was na aanvankelijk verzet,
na veel over en weder schrijven en na herhaalde onderhandelingen in 1441
genoodzaakt tot het verbond toe te treden, waardoor de samenwerking in liet
hertogdom werd hersteld. In 1442 beproefde Arnold tevergeefs van den nieuwen
Keizer, Frederik II, zijne beleening te verkrijgen, hetgeen in 1444 aanleiding gaf tot
het hervatten van de vijandelijkheden tusschen Gelre en Gulik. Hieraan kwam in
1445 door het sluiten van een bestand voor den tijd van 10 jaren een einde. Deze
oorlog had den schuldenlast weder verzwaard; de verpandingen begonnen weder
en daarmede de binnenlandsche ontevredenheid, zich uitend in verzet tegen den
hertog op verschillende plaatsen. Door tusschenkomst van den hertog van Kleef
en den bisschop van Utrecht kwam men zoo ver, dat 4 Juli 1449 Arnold bij verdrag
met zijne onderdanen de hem gestelde eischen inwilligde. De vele teleurstellingen
en moeielijkheden, waaraan hij eigenlijk sedert het begin zijner regeering en niet
buiten zijn schuld had blootgestaan, deden het plan tot eene bedevaart naar het
Heilige Graf bij hem rijpen. Hij droeg de regeering gedurende zijne afwezigheid op
aan zijne gemalin, die daarin zou worden bijgestaan door den Raad van Zestien,
die volgens den eisch der steden uitgebreid werd met twee riddermatigen uit elk
kwartier, en ging in het najaar van 1450 op reis. In het begin van 1452 keerde hij in
Gelderland terug. Aanvankelijk had het den schijn, alsof de afwezigheid van den
hertog den band tusschen dezen en zijne onderdanen weder nauwer had
aangehaald, maar reeds in 1454 gaven de geldelijke aangelegenheden aanleiding
tot nieuwe oneenigheid. Desniettemin mengde zich Arnold in de geschillen, waartoe
de keuze van een bisschop van Munster aanleiding had gegeven, en werkte hij
Philips van Bourgondië tegen, die zijn natuurlijken zoon David op den utrechtschen
bisschopszetel wenschte te zien. Hiermede had hij zich den haat van den machtigen
hertog van Bourgondië op den hals gehaald en deze heeft in niet geringe mate tot
Arnold's ondergang bijgedragen. In alle
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van 1457 tot 1465 aangewende pogingen om hem van de regeering te berooven
kunnen wij de hand van dezen tegenstander opmerken. Hij schreef aan de vier
hoofdsteden over Arnold's ongeschiktheid en drong aan op maatregelen in het
belang van het land, de hertogin en haren zoon Adolf, welken laatste hij als ruwaard
aanbeval. Het hertogdom zag nu twee partijen ontstaan; aan de ééne zijde stond
Adolf met het kwartier van Nijmegen en de stad Venlo, aan de andere zijn vader
met de drie andere kwartieren, die, schoon evenzeer ontevreden over Arnold's
regeeringsbeleid, zoo ver niet wenschten te gaan. Na eenige vijandelijkheden kwam
door tusschenkomst van Willem van Egmond, broeder van den hertog, in Oct. 1459
te Batenburg eene schikking tot stand. De verdeeldheid bleef niettemin bestaan en
Philips van Bourgondië bleef stoken. De verregaande zwakheid van den hertog
maakte zijne vijanden voortdurend sterker en zoodoende kwam het eindelijk zoo
ver, dat in 1463 de kwartieren van Zutphen en Arnhem zich bij het Nijmeegsche
aansloten en partij tegen Arnold kozen. Inmiddels hadden de overleggingen tusschen
Philips, hertogin Catharina en Adolf een vasten vorm aangenomen. Laatstgenoemde
keerde in 1464 na een bedevaart naar Jeruzalem en na zich aan het Hof van den
Bourgondischen hertog verloofd te hebben met Catharina van Bourbon in Gelderland
terug, waarop eene schijnbare verzoening tusschen vader en zoon volgde. Maar
kort daarop - Januari 1465 - nam Adolf den hertog gevangen en liet hem van het
slot te Grave, waar hij in den laatsten tijd doorgaans vertoefd had, naar dat te Lobith
en van daar naar dat te Buren voeren, waar hij zes jaren zou doorbrengen. In
November 1465 deed Arnold gedwongen afstand van de regeering. Telkens werden
pogingen aangewend om eene verzoening tusschen den ouden hertog en zijn zoon
tot stand te brengen, o.a. in 1470 door den Paus en in 1471 door Karel van
Bourgondië, zonder dat zij evenwel vrucht opleverden. Dit noopte hertog Karel Adolf,
dien hij tot zich geroepen had, gevangen te nemen. Arnold, die op Karel's aandringen
door Adolf ontslagen en ook in Bourgondië gekomen was, keerde met Bourgondische
hulp naar Gelderland terug, waar hij zijn afstand herriep en overal met grooten
tegenzin ontvangen werd. Nu brak een tijdperk van groote verwarring aan. Arnold,
die geen kans zag om zijn gezag te herstellen, kwam ten laatste in zijn wanhoop
tot dat, wat steeds het oogmerk van Karel den Stoute was geweest: in December
1472 verpandde hij dezen wederrechtelijk zijn land voor 300.000 gouden rijnsche
guldens, tegen betaling van welk bedrag zijne erfgenamen, met uitsluiting van Adolf
en diens nakomelingen, het te allen tijde zouden mogen lossen. Na hiermede de
kroon op de erbarmelijkheid van zijn gansche leven te hebben gezet, stierf hij te
Grave 23 Febr. 1473.
Zie over hem o.a. P o n t a n i Historia Gelrica 419-550; S l i c h t e n h o r s t ,
Geldersse geschiedenissen 209-268; N i j h o f f , Gedenkw. IV; Bijdr. en Meded.
Gelre VI, 267.
van Veen

[Arntzenius, Diederik Johannes Agathus]
ARNTZENIUS (Diederik Johannes Agathus), geb. te 's Gravenhage 17 Oct. 1806,
gest. te Amsterdam 28 Aug. 1848, was de derde zoon van Mr. Robert Hendrik
Arntzenius en Anna Elisabeth Tideman (kol. 181). Hij studeerde van 1822-1828 te
Utrecht in de geneeskunde, beantwoordde als student een prijsvraag over breuken,
waarvoor hem een bekroning werd toegekend, en promoveerde in 1828 tot med.
doctor op een dissertatie over zelfmoord. In het jaar zijner promotie vestigde
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Arntzenius zich te Amsterdam als geneesheer; hij bleef daar tot 1830, om zich dan
met een bataillon der noordholl. schutterij naar de belgische grens te begeven. Den
tiendaagschen veldtocht maakte hij mede in den rang van 1en Off. van Gezondheid
bij de Schutterij. In 1832 kreeg Arntzenius met den groningschen hoogleeraar
Hendriksz en den off. v. gez. Beckers de opdracht in Hamburg en Berlijn de aldaar
heerschende cholera te bestudeeren. Het uitbreken van deze ziekte in ons land
stelde hem in staat van de opgedane ervaring een ruim gebruik te maken. Ook met
de pen trok hij tegen de gevreesde ziekte te velde. Met zijn Bijdragen tot de kennis
en de behandeling van den Aziatischen braakloop (1832-33), een blad, waarin hij
met een aantal medewerkers zijn collega's op de hoogte hield van de uitbreiding
der epidemie en de beste middelen ter bestrijding, heeft hij het land ongetwijfeld
grooten dienst bewezen.
14 Aug. 1834 trouwde Arntzenius te Arnhem met J e a n n e L o u i s e v a n
L e e u w e n , geb. 20 Dec. 1810 te Arnhem, overl. 1 Juli 1872 te Haarlem, dr. van
J a n v.L. en L o u i s e L e o n o r a D u t i l h . Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen gesproten.
In 1835 promoveerde A. te Utrecht tot chir. dr. Tot aan zijn dood bleef hij in
Amsterdam gevestigd; hij was daar een geacht medicus, had een goede praktijk
en kon onder de hand nog tijd vinden voor wetenschappelijke studie. Zoo zond hij
in 1839 een zeer gunstig beoordeeld antwoord op een prijsvraag over de gebreken
van de urethra in 't licht, waarvoor hem een gouden medaille werd toegekend.
Kenschetsend voor de meening, die hij omtrent de taak van den chirurg koesterde,
is het aan Civiale ontleende motto voor dit geschrift: ‘La mission du chirurgien n'est
point de briller, mais d'être utile’. Behalve de genoemde geschriften leveren nog
eenige andere verhandelingen, o.a. over vaccinatie en over geneeskundige opleiding,
het bewijs van den ijver, waarmede A. zijn wetenschap heeft gediend.
Hij schreef: Commentatio de Causis praedisponentibus herniarum abdominalium
in Annales Acad. Rheno-Taject. 1827; Dissertatio de Suicidio (Pars I 1828. Pars II
1835); Algemeen Rapport der Commissie tot het onderzoek van den aard en de
meest geschikte bestrijding van den Aziatischen Braakloop ('s Gravenhage 1832,
2 dln.); Brief over de wijze van ontstaan van den Aziatischen Braakloop te
Scheveningen aan Dr. I.A. van Bemmelen (1832); Toelichting van den Brief over
den besmettelijken aard der Aziatische Cholera aan de Heeren Dr. Rust e.a. (1832);
Iets over Vaccine en Revaccinatie (1838); Heelkundige werktuigen van buigzaam
ivoor in Konst- en Letterb. 1839, 37; Over het staatsexamen van medicinae doctores
in verband met de hun verleende wetenschappelijke rechten (1840); Noodzakelijkheid
eener hervorming in het onderwijs en in de toelating onzer geneeskundigen (1842);
De organische gebreken der Urethra in Nieuwe Verhand. Prov. Utr. Gen. v.K. en
W. XII (1842); Ontwerp van wet nopens de uitoefening der takken van geneeskunst
(1845); De Zwemschool en Bad-inrigting te Amsterdam (1847?); Over werktuigen
van buigzaam Ivoor (1848), en eenige andere mededeelingen in Verhand. v.h. Gen.
t. bev. der Geneesen Heelk. Amst.
Zie: Nieuw Statist.-Geneesk. Jaarb. v.h. Kon. d. Nederl. voor 1849-1850 uitgegeven
door Dr. L. A l i C o h e n 194; Verhandelingen van het Genootschap t. bev. d.
Genees- en Heelk. te Amsterdam, 1848 I, 130.
van Leersum
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[Arntzenius, Guil. of Willem]
ARNTZENIUS (Guil. of Willem), geb. te Arnhem in 1704, gest. te Nijmegen in 1735,
zoon van Henricus A. (kol. 179) en C h r i s t i n a R a u w e r s , broeder van Joannis
en Otto, werd in 1726, tegelijkertijd als dezen, ingeschreven aan de hoogeschool
te Utrecht. Hij zal daar de lessen van Musschenbroek hebben gevolgd, daar men
van hem een geschrift heeft de Luna habitabili (Traj. 1726) en hij daar 15 Oct. 1728
(zoo is de datum gecorrigeerd uit ‘Mei’ op het ex. der leidsche bibliotheek)
promoveerde tot dr. phil. op een Diss. de origine animae humanae. Hij promoveerde
in 1731 in de medicijnen en heeft als med. dr. gepractiseerd te Arnhem en Nijmegen.
de Waard

[Arntzenius, Hendrik Johan]
ARNTZENIUS (Hendrik Johan), geb. 20 Apr. 1734 te Nijmegen, overl. te Utrecht 7
Apr. 1797, zoon van Joannis en Alida Johanna Busschoff (kol. 179) studeerde te
Franeker, waar hij onder Cannegieter een diss. ad leg. 2 Dig. de in ius voc. (Franek.
1755) verdedigde (waarover zie Gött. gel. Anz. 1755, 917), herdrukt achter zijn
Miscellanea. Hij werd rector te Leeuwarden, hield daar 27 Dec. 1757 zijn intreerede
de Inscriptionum et lapidum eruditorum praestantia (Leeuw. 1760), werd 13 Jul.
1760 te Franeker iur. utr. doctor zonder dissertatie, ging 1 Sept. 1763 als rector,
professor en bibliothecaris naar Zutfen (M e i n s m a , Middeleeuwsche bibl. 242),
welke ambten hij aanvaardde met een orat. de Praecipuis iurisprudentiae
calamitatibus (Zutf. 1763) en vertrok 1774 naar Groningen, waar hij 8 Dec. van dat
jaar het professoraat in het rom. recht aanvaardde met een rede de Legibus
quibusdam regiis, civilis apud Romanos sapientiae fonte (Gron. 1774); hij kreeg er
naderhand ook het onderwijs in het nederl. recht en in 1787 dat in het nederl.
staatsrecht bij. In 1788 vertrok hij naar Utrecht, waar hij 22 Sept. zijn ambt van prof.
in het rom. recht aanvaardde met een rede de Optima iuris Romani antecessoris
forma in Gerh. Noodtio spectata (Utr. 1788), werd in 1789 met het onderwijs in het
vaderlandsch recht, en 1790 ook met dat in het volrecht belast.
Arntzenius was eerst gehuwd te Velp 5 Aug. 1760 met R a c h e l C a n n e g i e t e r ,
dr. van Hendrik C. en Rachel Muys, daarna te Zutfen 30 April 1770 met M a r i a
B e a t r i x E x a l t o d'A l m a r a s , overl. te Utrecht 15 Sept. 1797; zonen uit dit
huwelijk zijn Herman (kol. 179), Johan Otto (kol. 180) en H e n d r i k J a n ) geb.
Leeuwarden 4 Feb. 1763, overl. Groningen 20 Febr. 1830, die 1789 te Utrecht
promoveerde op een diss. de Differentia inter aediles plebis et curules Romanorum,
advocaat te Groningen werd en in 1798 het Pars tertia van de Observationes zijns
vaders heeft uitgegeven. Een geschilderd portret van hem hangt zoowel in de
universiteit te Groningen als in die te Utrecht. De voornaamste werken van Arntzenius
zijn, behalve eenige gedrukte en bovengenoemde oraties:
Institutiones Iuris Belgici civilis de conditione hominum (Gron. en Utr. 1783-1798);
Specimen Observationum in quo plura juris et auctorum veterum loca illustrantur
(Leov. 1761); C o e l i i S e d u l i i Carminis Paschalis Libri V et Hymni II, cum variorum
notis (Leov. 1761); Oratio de Natalibus et Incrementis Gymnasii Leovardiensis (Leov.
1762); Miscellaneorum Liber. Accedit Diss. ad leg. 2 Dig. de in ius vocando (Traj.
ad Rhen. 1765); G e o r g i i d'A r n a u d , Vitae Scaevolarum. Diss. postuma, edid.
adiecta praefatione, observationibus et indice H.J.A. (Traj. ad Rhen. 1767);
A r a t o r i s de Actibus Apostolorum Libri duo et Epistolae tres ex Mss. Cod. rec.
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(Zutph. 1769); De anno millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, quibusdam
divinae potentiae indiciis insigni in condenda Belgarum Republica Zutph. 1772);
Panegyrici Veteres cum notis et animadversionibus virorum eruditorum; suas addidit
H.J.A. (Traj. ad Rhen. 1790); Observationum Sylloge in Acta literaria Soc.
Rheno-Traiectinae I (1793) 106-149; in deel II dier Acta (1795) 19, gaf hij de
nagelaten Animadversiones in Tacitum van Th. W o p k e n s uit Oratio de eo, quod
ex vetustatis usurpatione in quibusdam Belgarum legibus, usuque forensi nimium
esse videtur (Traj. ad Rhen. 1794).
Ten onrechte schrijft S a x e , Onom. VIII, 182, hem de Epistola critica de Pindaro
Thebano van zijn zoon Herman toe (zie onder, en B o u m a n , Gesch. Geld.
Hoogesch. II, 285).
Zie: Hand. Letterk. 1797; B o e l e s in J o n c k b l o e t 's Gedenkboek Gron.
Hoogeschool 97.
van Schevichaven

[Arntzenius, Henricus]
ARNTZENIUS (Henricus), theol. et litt. dr., zoon van J o h a n n e s A r n t z e n (i u s )
conrector te Wezel, en H i l l e k e n S t r i c k e r s , ged. te Wezel in St. Willibrordikerk
10 Mrt. 1665, overl. te Utrecht en aldaar begr. 14 Febr. 1728, studeerde te Groningen
(26 Sept. 1685), was eerst conrector, later 1697 rector, in 1702 rector te Arnhem,
in 1720 te Utrecht. Hij huwde 1697 C h r i s t i n a R a u w e r s , geb. te Rhenen, ged.
te Harmelen, begr. te Utrecht 26 Mrt. 1730, dr. van Ds. J o h a n n e s R. en
M e c h t e l t v a n R i j n . Hun 4 zonen waren Joannis (kol. 179), Otto (kol. 180)
A r n o l d u s , geb. Arnhem 1705, geprom. theol. Utrecht 1729, 't zelfde jaar overl.
en Guilelmus (kol. 178).
Zie: A. E k k e r , Hieronymusschool II, 30
van Epen

[Arntzenius, Herman]
ARNTZENIUS (Herman), geb. te Zutphen in 1765, overl. te Utrecht 16 Nov. 1842,
zoon van Hendrik Johan en Rachel Cannegieter (kol. 178), genoot onderwijs van
zijn vader, die rector te Zutphen was, studeerde later te Groningen en werd daar in
1798 bevorderd tot meester in de beide rechten. Hij is achtereenvolgens conrector
te Gouda (1800) en gedurende meer dan 30 jaren hoogleeraar in de rechtsgeleerde
faculteit te Utrecht geweest. Bovendien was hij schoolopziener in het eerste district
der provincie Utrecht. Behalve de in 1798 te Utrecht uitgegeven Epistola critica de
quibusdam Pindari Thebani locis ad J. Ruardi (B o u m a n , Gesch. Geld. Hoogeschool
II, 285) en de door hem als hoogleeraar gehoudene redevoeringen zijne geene
geschriften van zijne hand in het licht verschenen. Arntzenius huwde te Gouda 12
Mei 1779 A n n a C o r n e l i a M e t e l e r k a m p . geb. 11, ged. 13 Mei 1774, overl.
te Utrecht 15 Feb. 1830, dr. van Mr. A l e x a n d e r H e n d r i k en A n n a
E l i s a b e t h d e R h o e r . 4 kinderen ontsproten uit hun echt.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1842, II, 370; en Progr. Prov. Utr. Gen. 1843, 10-12.
van Veen

[Arntzenius, Joannis]
ARNTZENIUS (Joannis), geb. 15 Aug. 1702 te Wezel, overl. te Franeker 17 Dec.
1759, zoon van Henricus (kol. 179), niet van Jan, zooals V r i e m o e t , Series Profess.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Acad. Frisiae 96 zegt. Hij studeerde 1718-1723 te Utrecht, daarna te Leiden, hoewel
hij er niet als student is ingeschreven, promoveerde 1 Jul. 1726 te Utrecht tot jur.
utr. doctor op een diss. de Nuptiis inter fratrem et sororem en aanvaardde 13 Aug.
van dat jaar het rectoraat te Nijmegen met een oratie de Delectu scriptorum qui
iuventuti in scholis praelegendi sunt eorumque expositione (Nijm.1726). Hij werd
11 Mrt. 1728 tevens prof. aan de kwar-
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tierschool en hield toen een rede de Causis corruptae eloquentiae (Nijm. 1728). In
1743 glng hij als professor der welsprekendheid, geschiedenis en dichtkunst naar
Franeker, maar wegens een beroerte, die hem kort tevoren had getroffen, heeft hij
daar nooit degelijk college kunnen geven; reeds in 1744 kreeg hij een lector, Joh.
Schrader, naast zich, doch hij wilde geen ontslag vragen en bleef sukkelen tot zijn
dood. Hij huwde 22 Mei 1733 met A l i d a J o h a n n a B u s s c h o f f , dr. van Ds.
J o h a n n e s en S u s a n n a C a t h a r i n a d e l e B e e k , die 29 Oct. 1738 in het
kraambed van haar vijfde kind overleed. Een hunner kinderen was Hendrik Johan
(kol. 178), die de Poemata et Orationes zijns vaders in 1762 te Leeuwarden uitgaf.
Verder schreef hij twee verhandelingen de Colore et tinctura comarum en de Civitate
romana apostoli Pauli (Utr. 1725), gaf een uitgave van A u r e l i u s V i c t o r (Amst.
1733), van P l i n i u s ' Panegyricus (Amst. 1738) en van L a t i n u s P a c a t u s
D r e p a n i u s ' Panegyricus (Amst. 1753). Hij zou ook een nieuwe uitgave van de
Semestria van P e t r u s F a b e r (P i e r r e d u F a u r d e S a i n t - J o r r y ) hebben
bezorgd, doch het schijnt, dat dit boek nooit gereed is gekomen, ten minste op de
leidsche bibliotheek is een exemplaar eener folio-uitgave zonder titelblad en met
een onvolledigen index, waarin M. Tydeman aanteekende: ‘Editio parata, numquam
vulgata, suscepta Franekerae, a Trotzio et Arntzenio filio’. Zijn geschilderd portret
is op het stadhuis te Franeker.
Zie: S t r o d t m a n , N. gel. Europa VII, 577; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 470.
Molhuysen

[Arntzenius, Johan Otto]
ARNTZENIUS (Johan Otto), geb. te Zutphen, 24 Apr. 1770, waar zijn vader Hendrik
Johan (kol. 178) rector was, overl. te Zoeterwoude 28 Apr. 1825. Zijn rechtsgeleerde
studie ving hij aan te Groningen, doch voltooide die te Utrecht, waar hij 1793 werd
ingeschreven. Te Utrecht, waar zijn vader den hoogleeraarsstoel innam, vestigde
hij zich in 1795 als advocaat. Toen in 1801 het vertrek van Gratama een vacature
te Harderwijk deed ontstaan, zag hij zich als diens opvolger daarheen beroepen.
Hij bleef in dezen post werkzaam tot 1812, het jaar van de opheffing der geldersche
hoogeschool. Toen deze in 1815 als athenaeum hersteld was, werden nieuwe
hoogleeraren benoemd en daaronder Arntzenius als prof. iuris. Verhinderde zijn
slechte gezondheid hem om, als de anderen, zijn lessen met een openbare rede te
openen, als secretaris van den senaat stelde hij een uitvoerig verslag op van de
gebeurtenissen bij de opening der nieuwe school. De opheffing in 1818 ontnam
hem ten tweeden male zijn ambt, maar reeds in hetzelfde jaar volgde zijn benoeming
tot vrederechter te Harderwijk. In 1820 als zoodanig ontslagen, vestigde hij zich op
een landgoed te Zoeterwoude, waar hij in 1825 overleed. Behalve een ongedrukte
rede over ons vaderland als kweekschool van geleerdheid door oprichting en
uitbreiding van hoogescholen, kennen wij van hem een Oratio de meritis Gelrorum
in Jurisprudentia (Hard. 1802). Bovendien wordt hij genoemd als medewerker van
het Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen van N i e u w e n h u i s .
Hij was gehuwd met L i d i a H e n r i e t t a S c h a e t t .
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geldersche Hoogesch. II, 536-8, 584, 593;
S i e g e n b e e k in Hand. Letterk. 1825, 58-60; Algem. Konst. en Letterbode 1825,
I, 282.
van Kuyk

[Arntzenius, Otto]
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ARNTZENIUS (Otto), geb. 1703 te Arnhem, overl. 9 Nov. 1763 te Amsterdam, zoon
van Hen-
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ricus (kol. 179) Hij werd 6 Mei 1726 te Leiden als jur. stud. ingeschreven, 1727 te
Utrecht en promoveerde aldaar 12 Mrt. 1728 op een Diss. de Milliario aureo ad leg.
154 Dig. de Verb. sign. Hij volgde 1728 J.F. Reitz als conrector aan de latijnsche
school te Utrecht op, ging Oct. 1737 als rector naar Gouda, 1741 als zoodanig naar
Delft, en Nov. 1745 als rector naar Amsterdam. Hij aanvaardde deze rectoraten met
de redevoeringen resp. te Gouda pro Latina eruditorum lingua (1737), te Delft de
Graeca Latini sermonis origine Graiaque eruditorum Romanorum lingua (1741) en
te Amst. de Mercurio facundiae et mercaturae praeside, 24 Jan. 1746 uitgesproken.
Bekend is A. als uitgever van Dion. Catonis Disticha de Moribus (Utrecht 1735, ed.
2 Amst. 1754). In de voorrede der 2 ed. spreekt hij van zijn plannen voor een uitgave
van H e g e s i p p u s (de lat. vertaling van Flavius Josephus' Bellum iudaicum),
waarvan aanteekeningen in hs. later bij zijn broeder Jo. Henr. berustten. Arntz. was
5 Jan. 1729 gehuwd met A d r i a n a P e t r o n e l l a M o n c k , ged. te Utr. 30 April
1706, overl. te Utr. 30 Jan. 1773, dr. van Mr. P i e t e r en A g n e t a v a n L a a r
(zijn neef Hendrik Jan maakte in 1755 een gedicht op hun 25-jarig huwelijk). Van
de 10 kinderen uit dit huwelijk volgt Pieter Nicolaas.
Zie: S a x e , Onom. VI, 522; B o u m a n Gesch. Geld. Hoogesch. II, 133; E k k e r ,
Hieronymusschool II, 37.
Molhuysen

[Arntzenius, Pieter Nicolaas (1)]
ARNTZENIUS (Pieter Nicolaas) (1), zoon van den voorg., werd 20 Dec. 1745 te
Delft geb. en overl. 14 Jan. 1799 te Amsterdam, waar hij advocaat, notaris en
secretaris van de Diemermeer was (1771-97). Hij promoveerde te Utrecht 1768,
beoefende behalve de rechtsgeleerdheid zoowel de latijnsche als de nederl poëzie
en schreef o.a. Kleine dichterlijke handschriften; ook gaf hij een levensschets van
den italiaanschen geleerde Joh. Jovianus Pontanus (1426-1503) in Vaderl. Magazijn
van Wetenschap, Kunst en Smaak I, 409. Hij was in 1774 gehuwd met
M a r g a r e t h a I d a A r m e n a u l t , in 1752 te Batavia geb. en 6 Juli 1824 te Amst.
overl. Hun zoon was Robert Hendrik (kol. 181).
Zuidema

[Arntzenius, Pieter Nicolaas (2)]
ARNTZENIUS (Pieter Nicolaas) (2), een zoon van den volgende, werd 10 Juli 1802
te Amsterdam geb. en overl. 20 Juni 1857 in den Haag. Hij was achtereenvolgens
commies-griffier, substituut-griffier (1838) en advocaat-generaal (Nov. 1841) bij den
Hoogen Raad der Nederlanden, schreef een gedicht en een voorbericht voor de
uitgave der Nagelaten Gedichten zijns vaders (Haarlem 1825, 2 dln.) en was gehuwd
(15 Apr. 1830) met J o h . H e n d r i k a v a n d e r M e e r s c h , geb. 1810, overl
1896.
Zuidema

[Arntzenius, Robert Hendrik]
ARNTZENIUS (Robert Hendrik), geb. 19 Dec. 1777 te Amsterdam, overnte Haarlem
23 Nov. 1823; was eenige zoon van Pieter Nicolaas (1) en Margaretha Ida Armenault.
Hij kreeg een klassieke opvoeding, waarbij in het bijzonder de rector R. van Ommeren
invloed uitoefende, en studeerde aan het athenaeum te Amsterdam oude letteren,
wiskunde en rechten. Hij verdedigde daar onder Cras een disputatie de Confessione
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doli in delictis, en promoveerde 20 Oct. 1798 te Leiden, waar hij 1 Mei werd
ingeschreven, op Theses. Hij vestigde zich als advocaat te Amsterdam, maar werd
in hetzelfde jaar secretaris van het departementaal bestuur van den Amstel. Daarop
bekleedde hij achtereenvolgens de betrekkingen van advocaat-fiscaal voor de
gewone middelen in het dep. der Zuiderzee en ontvanger-particulier in 1811,
ontvanger-fiscaal voor de middelen te lande
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in Noord-Holland 1814, en rijksadvocaat in Noord-Holland van 1820 af. 24 Aug.
1799 huwde hij met A n n a E l i z a b e t h T i d e m a n (dochter van Mr. B r u n o ,
geb. te Amsterdam in 1778, overl. te Haarlem 1845). Uit dit huwelijk werden zes
zoons en twee dochters geboren. Behalve zijn Staatsbetrekkingen bekleedde hij
meerdere plaatselijke (o.a. was hij lid van den raad der gemeente Haarlem sinds
1815). In 1822 werd hij door de Staten van Noord-Holland afgevaarrigd naar de
Tweede Kamer, maar hij bleek bij zijn reeds zoo druk leven niet opgewassen tegen
de vermoeienissen van het beurtelings te Brussel en 's Gravenhage vergaderen.
Behalve aan staatszaken wijdde hij zich ook aan de dichtkunst; reeds in 1796 gaf
hij uit: Bij de terugkomst van den Vice-Admiraal de Winter (z.p.); in 1797 Onder het
Pourtrait van Buonaparte (z.p.). In 1801 gaf hij Dichtlievende uitspanningen in het
licht; zijn Eeuwzang, antwoord op een prijs vraag van de Mij. van taalen dichtkunde
verkreeg een zilveren penning. Zijn overige dichtstukken op tijdsomstandigheden
zijn in genoemde Uitspanningen te vinden en in de, na zijn dood door zijn zoon
Pieter Nicolaas (2) uitgegeven, Nagelaten gedichten (Haarlem 1825, 2 dln.) waaruit
zijn levensbeschrijver in het Nieuw Woordenboek der Ned. Dichters uitvoerige
aanhalingen doet. Nog verdient vermelding: de Hollander zooals er meer zijn
(Haarlem 1814), dat, eerst anoniem verschenen, groot opzien verwekte. De auteur
gaf het daarna met vijf coupletten vermeerderd onder zijn naam in hetzelfde jaar
weer uit. Ph. Velijn heeft zijn portret gegraveerd naar een teekening van Hodges.
Zie: M. S i e g e n b e e k in Hand. Let erk. 1824, 23.
Dortland

[Arnulf, Arnulfus]
ARNULF (A r n u l f u s ), graaf in Friesland en graaf van Gent, gest. 993, zoon van
graaf Dirk II en Hildegardis. In 980 huwde hij L i u d g a r d i s , dochter van graaf
Siegfried I van Luxemburg en zuster van Cunegonde, gemalin van keizer Hendrik
II. In 993 sneuvelde Arnulf bij Winkel tegen de Friezen.
Zie: J. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h , Over de geschiedenis der eerste graven
uit het Holl. Huis (Leiden 1875); L. V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale des
principautés belges au moyen-âge (Bruxelles 1902); F. L o t , Les derniers
Carolingiens (Paris 1891) 17.
Poelman

[Arondeaux, Abraham (1)]
ARONDEAUX (Abraham) (1), is de echtgenoot geweest van E v a E l i n c x , de
emmeriksche burgemeestersdochter, bij wie prins Willem van Oranje ± 1559 een
natuurlijken zoon, Justinus van Nassau, had verwekt. Men heeft vermoed, dat
Abraham als secretaris te Hulst heeft gewoond, en een zoon van hem de I s a a c
A. was, die te Leiden heeft vertoefd en daar 19 Oct. 1589 aan de magistraat verzocht
om tot notaris te worden benoemd - tevergeefs omdat het aantal voltallig was -, voor
zoover ik zie alleen om de omstandigheid, dat te Hulst een Isaak A., een andere of
dezelfde als de voorgaande, die ook wel met Abraham zelf is verward of anderszijds
is gehouden voor een broeder van den ouderen David A. (kol. 183), na de verovering
van Hulst door Maurits op 24 Sept. 1591 daar in 1591 griffier of secretaris werd en
dat bleef tot 1595, de stad op 18 Aug. 1596 weder spaansch wordende. Een I s a a c
A., gehuwd met C o r n e l i a v a n W a n s e e l e , was overleden, toen zijn te Gent
geboren zoon J u s t i n u s 29 Oct. 1616 te Midpelburg ondertrouwde.
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Zie: J a c . v a n L a n s b e r g h e , Beschr. van de stad Hulst ('s Grav. 1687) 161;
van Goor,
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Beschr. van Breda ('s Grav. 1744) 36; Navorscher III (1853) 196; IV (1854) 175; VI
(1856) 206; XXIV (1874) 526.
de Waard

[Arondeaux, Abraham (2)]
ARONDEAUX (Abraham) (2), geb. te Leiden, werd 10 Sept. 1613 als makelaar
poorter te Middelburg. Hij of een naamgenoot had een broeder Justinus A., die
getuige was toen Abrah. A. daar als j.g. van Leiden 18 Mei 1624 ondertrouwde (getr.
5 Juni) met M a r i a , dochter van Dr. F r a n ç o i s H a l l e z of H a l l e t . Uit dit huwelijk
werden gedoopt te Middelburg o.a. 24 Mei 1630 A b r a h a m , 9 Apr. 1631 M a r i a ,
9 Mei 1632 M a r i a en 25 Sept. 1633 A d r i a n a . Als weduwnaar van Leiden
hertrouwde hij 12 Aug. 1634 opnieuw te Middelburg met de weduwe S a r a v a n
d e P o e l e . Ik noteerde uit dat huwelijk nog den doop op 29 Juni 1635 van een
A b r a h a m en 3 Aug. 1636 van een C o r n e l i a . Van Abraham's weezen is sprake
in de stadsrekening van 1652.
de Waard

[Arondeaux, David of Arundaeus]
ARONDEAUX (David) of A r u n d a e u s , geb. te Vlissingen ± 1585, gest. te
Stavenisse 31 Oct. 1638, zoon van D a v i d A. predikant te Vlissingen en T a n n e k e
M o n d e k e n s , werd alumnus der stad Vlissingen en verder 16 Oct. 1607 als stud.
theol. ingeschreven te Leiden; op 4 Sept. 1610 besloot men te Vlissingen, dat hij
terug zou komen om zich daar in de praepositiën te oefenen. Wonende te Tholen,
huwde hij, op 25 Oct. 1612, te Leiden met de dochter van W i l l e m v a n d e
W o l f s p u t en H e s t e r N.N.n.l. C a t h a r i n a j.d. uit die stad. 31 Oct. 1612 liet hij
er zich nogmaals als theol. stud. inschrijven. 20 Mrt. 1616 werd hij beroepen als
eerste predikant bij de zelfstandig geworden gemeente Stavenisse, die hij tot zijn
dood bediende. 4 Jan. 1639 kwam bij de classis van zijne weduwe een verzoek om
ondersteuning in.
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758) 30, 31; Navorscher LIX
(1910) 86-87.
de Waard

[Arondeaux, Gellius of Jelle of Arundaeus]
ARONDEAUX (Gellius of Jelle) of A r u n d a e u s , geb. te Gent ± 1566, zoon
waarschijnlijk van J e r e m i a s A., die 27 Jan. 1569 mede den smeekbrief van de
leeuwarder kruisgemeente onderteekende aan de emder moederkerk om Gellius
Snecanus aldaar als predikant te mogen hebben, zal de G.A. zijn, die 22 Febr. 1588
te Leiden werd ingeschreven als stud. theol. Hij was vermoedelijk reeds vroeger in
dienst, althans gehuwd en vader van den in 1595 geboren onder te noemen Jeremias
A., toen hij in 1600 werd beroepen naar Hempens en Teerns in Friesland. Vandaar
werd hij in het einde van 1609 predikant te Marssum. Hij komt ook voor als G.A.
B u r m a n i a en werd emeritus in 1639.
Zie: R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesl. (Leeuw. 1886-7) 49, 56, 59,
64, 157, 164, 565, 669.
de Waard
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[Arondeaux, Gilles]
ARONDEAUX (Gilles), gaf niet lang vóór 1566 in Vlaanderen les in de arithmetica
en het landmeten o.a. aan Cornelis Jansz. de Meerschman, keurbroeder van
Hulsterambacht, wonende te Gent, zooals getuigd wordt door de landmeters Jan
Mattheeux Arentsz. en Jan Doorevalle.
Zie: Navorscher XXXIII (1883) 16.
de Waard

[Arondeaux, Jan]
ARONDEAUX (Jan), was vermoedelijk na verwant aan bovengenoemden Abraham
A., omdat bij den doop van zijn zoon H e n r i c u s A. te Middelburg op 22 Aug. 1590,
met de vrouw van Mr. Pieter de Rycke, ook getuige was ‘den jonghen prince van
Orainien.’ Een J a n A. deelde te Middelburg ook aldaar destijds - o.a. bij Abr.
Beeckman en Hans de Swaeff - veel voor-
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komende afwijkende theologische gevoelens, daar 20 Nov. 1592 de kerkeraad
besloot hem aan tes preken, of hij zich aan de aangenomen manier van belijdenis
wilde onderwerpen. Zijn zoon, de genoemde H e n r i c u s A., werd, wonend op de
Balans, 4 Febr. 1611 te Middelburg lidmaat der Herv. kerk. Waarschijnlijk is hij
dezelfde als H e n r i c u s A r o n d a e u s , die 13 Oct. 1614 voorkomt als proponent
bij de classis van Walcheren. De inschrijving van een H e n r i c u s A. op 18 Febr.
1617 als stud. med. et theol. geeft tot dit vermoeden aanleiding, alsook het feit, dat
van den proponent niets verder wordt vernomen, doordat hij dan ten slotte de
medicijnen als beroep koos. Als jonggezel van Middelburg en daar wonende,
ondertrouwde een H e n r i c u s A. half Juni 1618 te Veere met C a t h a r i n a
C o o p v a e r t s j.d. uit die stad. Vermoedelijk als opvolger van Leon. Peutemans
werd hij te Middelburg 15 Oct. 1622 jongste stadsgeneesheer. Echter werd hij reeds
in de Oude kerk begraven 4 Apr. 1625.
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758) 33; N a g t g l a s , de
Kerkeraad der Nederl. Herv. gem. te Middelburg (ald. 1860) 113; F o k k e r e n d e
M a n , Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 3.
de Waard

[Arondeaux, Jeremias]
ARONDEAUX (Jeremias), A r o n d e u s of A r u n d a e u s , geb. in 1595, gest. te
Deinum 25 Juli 1650, zoon van Gellius A. (kol. 183), werd 13 Oct. 1615, tegelijk met
zijn zuster T o l k e (7 Dec. 1634 getrouwd met Sibrandus Pierii) te Marsum
aangenomen tot lid der herv. Kerk. In 1619 werd hij als predikant beroepen naar
Ameland, van daar in 1620 naar Idaard, Algum en Friens, van hier weder, einde
1626 of begin 1627, naar Roordahuizen. Hij preekte daar vóór 28 Juli 1637 zijn
afscheid, beroepen zijnde naar Deinum. Uit zijn huwelijk met S j o u k j e A l e f s ,
dochter van A l e f J e t z e s , schoenmaker te Marsum, volgt een zoon Pieter.
Zie: R o m e i n , Naaml. van Friesche predikanten (Leeuw. 1886-87) 56, 159, 164,
565; Aanvullingen en Verbeter. (Leeuw. 1892) 7.
de Waard

[Arondeaux, Justinus of Arundaeus]
ARONDEAUX (Justinus) of A r u n d a e u s , werd 23 Juli 1612 te Franeker
ingeschreven als Zelandus en bonarum litt. et linguarum, pauloque post theol. stud.
Onzeker is, of hij dezelfde is als de J u s t i n u s A. van Gent, zoon van I s a a c A.
en C o r n e l i a v a n W a n s e e l e , die 29 Oct. 1616 te Middelburg ondertrouwde
(getr. 30 Nov.) met D i g n e k e n v a n G r i j p s k e r k e , weduwe van M a r t i n
A b e l m o n t . Immers eerstgenoemde werd nog in 1618, tegelijk met zijn
bloedverwant Justinus van Assche ingeschreven aan de hoogeschool te St. Andrews.
Toen deze in Sept. 1618 met Is. Beeckman te Caen, vooral voor de medicijnen
bezocht, vertoefde, was daar ook wellicht A., omdat Beeckman van twee Justinussen
spreekt en hij er zeker vóór 22 Juni 1619 vertoefde, toen uit Pontaudemer aan van
Assche een, thans op de Kon. Bibl. berustend, schrijven zendende. Hij was familie
van den frieschen predikant Gilles, van P h i l i p s W i l l e m A., raad van Veere
sinds 1604 en notaris aldaar sinds 1614, en wellicht van Abraham (2).
Zie: S c h e f f e r e n O b r e e n , Rotterdamsche Historiebladen III, 1 (Rott. 1880)
552; E r m e r i n s , Zeeuwsche oudh., Veere 3e st. (Midd. 1792) 75-78, 141, 176;
K e s t e l o o , Gesch. v. Arnemuiden (Midd. 1876) 107, 190.
de Waard
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[Arondeaux, Pieter of Arondeus]
ARONDEAUX (Pieter) of A r o n d e u s , geb. te Deinum in 1648, gest. bij Engelum
25 Mrt. 1703 zoon van Jeremias A., kwam als candidaat, geapprobeerd 3 Juni 1674,
dat jaar als predikant naar Makkinga, Elster en Langedijke, werd aldaar
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gedemitteerd 4 Mei 1681 en deed 15 Mei d.a.v. zijn intrede te Engelum. Hij stierf
ongehuwd een plotselingen dood.
Zie: R o m e i n , Naaml. der predkauten in Friesl. (Leeuw. 1886-7) 64, 669.
de Waard

[Arondeus, Pieter]
ARONDEUS (Pieter), ged. 25 Maart 1667 te 's Gravenhage, begr. 15 Nov. 1712 te
Rotterdam. Hij was de zoon van E r a s m u s A r o n d e u s en J o h a n n a D e m e l s
en deed in 1682 te 's Gravenhage zijn proef als schilder. Later was hij schilder van
het college ter Admiraliteit van de Maas te Rotterdam en komt daar in 1701 en 1704
voor als hoofdman van het St.-Lucasgilde. Hij was gehuwd met C h r i s t i n a v a n
der Kruys.
Zie: Archief voor Nederl. Kunstgeschiedenis III, 270; IV, 167 en Rott. Historiebl.
IIIde Afd. 549. In het laatste werk komen echter enkele onjuistheden voor.
Wiersum

[Arrenberg, Reinier]
ARRENBERG (Reinier), geb. 1736 en 21 Juli 1812 overl. te Rotterdam,
boekhandelaar, uitgever en redacteur van de Rotterdamsche Courant, die in 1738
werd gesticht, voorafgegaan door sedert 1666 uitgegeven, onder verschillenden
vorm en door onderscheidene uitgevers, aanvankelijk wekelijks, later twee, toen
drie malen per week uitgekomen handels- en scheepvaartberichten. Het blad was
gesticht door Mr. Jan Abraham Casteleyn en Jacobus Casteleyn, uit de familie van
dien naam, die aan de Haarlemsche Courant het aanzijn schonk. Mr. Casteleyn
was de eigenlijke courantier; hij koos in 1766 tot zijn mederedacteur Arrenberg, de
firma tevens veranderend in Casteleyn en Arrenberg. In 1774 overleed Casteleyn
en bleef Arrenberg, reeds in 1779 in firma Arrenberg en Zn., eigenaar en redacteur
van de courant, tot een zeer bloeiende onderneming gegroeid. Aan de stad
Rotterdam betaalde Arrenberg van 1803 af geruimen tijd een ‘recognitie’, in de
eerste jaren van ƒ 3500 's jaars. Hij gaf een herziene, vermeerderde uitgave van
J o h . v a n A b k o u d e 's Naamregister van Nederd. boeken (Rott. 1788). Hij was
gehuwd met K a t h a r i n a K r u y t . Zijn in 1794 door T. Scheltema geschilderd
portret is in het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Nog bij het leven zijns vaders nam B e n j a m i n A r r e n b e r g de leiding der
zaken alleen op zich; diens zoon J a n A r r e n b e r g was met mr. H. Beyerman in
1828 redacteur en in 1834 kwam Gijsbert van Reyn in de leiding van de uitgave en
van de samenstelling der courant.
Zie: S a u t y n K l u i t , Meded. Letterkunde 1877/8, 36 vlg.
Calisch

[Artopaeus, Johannes]
ARTOPAEUS (Johannes), (B a k k e r ?) pastoor in Groningerland, die na de reductie
in 1594 eerst met aarzeling tot het predikambt te Winsum en te Wijtwerd is
toegelaten, en tot in 1607 verschillende Synoden veel moeite verschaft heeft om
zijn slecht levensgedrag. Toen hij ten slotte te Delfzijl ‘hantgemein is gewest tegen
ene werdinne ende weert, opentlick ende schandtlick tot affrückinge ende schören
der underlinge klederen,’ zoodat hij voor den rechter kwam, is hij voor drie maanden
uit zijn ambt ontzet.
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Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VII, 2, 3, 6, 116 v., 137.
Knipscheer

[Artopaeus, Rudolphus]
ARTOPAEUS (Rudolphus), of, zooals zijn naam op de kerkglazen te Dokkum
voorkomt, S y d s B u w e s A r t o p a e u s , volgens H.H. B r u c h e r u s (Kerkherv.
Gron. (1821) 283) geboren te Emden, niet zooals M e i n e r s , Oostvr. Kerkel. gesch.
(1738) II, 229-245) te Appingadam. Vóór 1580 was hij kapelaan te Jemgum
(O.-Friesl.), want in dat jaar is hij wegens twist met zijn ambtgenoot door graaf
Edzard afgezet en in het volgende is hij
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door graaf Johan tot luthersch predikant aangesteld te Bingum. Van dáár uit stak
hij dikwijsde Eems over ten dienste der hervorming in Groningen. Geen wonder,
dat hij aanstonds na de reductie predikant werd in eene der aanzienlijkste plaatsen
dezer provincie: Appingadam, te meer daar hij te Leiden gestudeerd had
(ingeschreven 19 October 1593 als: Rudolphus Artopreus Emdanus). De eerste
Synode te Groningen in Juli 1595 droeg hem reeds een post van vertrouwen op.
Ook de derde woonde hij bij in April 1597. Eerst stond hij te Delfzijl, vanwaar hij
verhuisde naar Franeker, ontzet 1618, weder naar Delfzijl 1619, te Dokkum 1634.
De Synode van Juli 1601 te Bolsward verkoos hem tot haren voorzitter; hij was toen
predikant te Franeker. Uit de Acta der Synode van Juni 1602 blijkt dat hij
legerpredikant is geweest gedurende den voorzomer, maar dat hij noodzakelijk weer
naar Franeker moest, ‘als daer zijn kenlyckes wackheyt zijns collegae, tijt van pest
ende andere’, redenen ook dat hij tot ‘gedeputeerde der Synode’ voor het a.s. jaar
is benoemd, bovendien moest hij met Joh. Hilbrandi de besluiten der Synoden van
Friesland bijeenzamelen, De Synode te Zevenwouden in Juni 1606 benoemde hem
in eene commissie, omdat ‘het raetsaem soude wesen, dat het oude Fundamentboek
van Menno Simons wederom visitiert, conferiert ende herdruckt muchte worden,
dat het met het anderde ende derde Fund.bouck van denselfden autoer oversien
worde, annoterende de verandering und tegenstrydicheyt’ enz. Artopaeus en dr.
Henricus Antonides moesten met het oog daarop de noodige aanteekeningen maken.
In 1610 moest echter de Synode, toen te Harlingen bijeen, verzoeken, ‘dat hen wille
believen met deser arbeit voort te faren’. Voorzitter is hij weer van de Synoden van
1609 en 1613; hij is ook op die van 1611 aanwezig. Hij was in 1609 als predikant
te Amsterdam en later als hoogleeraar te Franeker beroepen, maar hij sloeg beide
aanbiedingen af. Van 1614 tot 1618 is hij beschuldigde. Wel wordt hij in dit jaar van
‘simonia’ vrijgesproken, maar hij werd ten slotte in 1618 afgezet en zijn protest
daartegen droeg geen vrucht. Wanneer wij nu Artopaeus terugvinden te Delfzijl,
wordt den Gedep. der Synode te Groningen in Juni 1619 gelast wordt ‘tho letten up
die testimonia Artopaei’. Eindelijk verhuisd naar Dokkum, stierf hij in 1642.
Zie: J. W t e n b o g a e r t , Kerckelijcke historie (Rott. 1647) 403 v.v.; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta VI en VII, zie register; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in
Friesl. 228, 452; S.D. v a n V e e n , Aanvull. en verbeter. op dit werk (Leeuw. 1892)
26, 58; Kerkel. Handboek 1911, Bijl., 147, 151; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert
(Amst. 1874) 304.
Knipscheer

[Arts, Hendrick]
ARTS (Hendrick) schilder van paleis- en kerkinterieurs, naar wien Joh. Londerseel
een gefantaseerde roomsch-katholieke kerk gegraveerd heeft en van wien een 1602
gedateerd ‘feest in een paleis’ in het Rijksmuseum te Amsterdam is. Hij is niet
identiek met een schilder Hendrick Aertsz. die in 1553 te Amsterdam aan de Oude
Zijde Voorburgwal woonde en er 8 Oct. 1575 in de Oude Kerk begraven werd.
Moes

[Asbeck, Tjalling Minne Watze baron van]
ASBECK (Tjalling Minne Watze baron v a n ), van Berg en Munderhause, geb. 16
Jan. 1795 te Leeuwarden, overl. aldaar 24 Febr. 1855 zoon van G e r a r d u s
F e r d i n a n d u s v a n A s b e c k en P e t r o n e l l a A g n e t a b a r o n e s v a n
P l e t t e n b e r g . Hij werd in 1807 page bij koning Lodewijk en later bij kei-
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zer Napoleon. Als 1e luitenant bij het 14e regiment fransche kurassiers maakte hij
den veldtocht van 1812 naar Rusland mede, als majoor der friesche schutterij den
10-daagschen veldtocht, en streed op 12 Aug. 1831 bij Leuven. Hij was ridder M.W.
orde 4e klasse, kamerheer des Konings i.b.d., luit.-kol. der schutterij,
militie-commissaris, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en (tot
1850) lid van de Provinciale Staten. Hij huwde op 20 Sept. 1818 te Oude-Schoot
met E l b r i g R o o s v a n B i e n e m a , geb. te Leeuwarden 15 Dec. 1796, overl.
te Breukelen 11 Juli 1866, dochter van E p k e R o o s v.B. en S a r a S u s a n n a
B e r g s m a . Zij schonk hem 6 kinderen. Hij is de stamvader van alle tegenwoordig
levende leden der familie van Asbeck.
Zie: Algemeen Handelsblad, 27 Febr. 1855; v a n S m i n i a , Vervolg op de
Naamlijst van Griet-. mannen 30; B o s s c h a , Heldendaden te Land III, 568.
Eysten

[Asch, Hans van]
ASCH (Hans v a n ), portretschilder te Delft in 1603, is daar in of kort vóór 1655
gestorven. Uit zijn huwelijk met M a e r t g e n P i e t e r s d r . is de landschapschilder
Pieter van Asch geboren.
Zie: Oud- Holland VI 294, 295.
Moes

[Asch, Pieter van]
ASCH (Pieter v a n ), landschapschilder, zoon van den voorgaande, is in 1603 te
Delft geboren, kwam daar 22 Juni 1632 in het gild, woonde er 1655 in de Choorstraat
en 1678 in de Doelstraat, en is 6 Juni 1678 in de oude kerk begraven. Van zijn
landschappen, die of met zijn vollen naam of met een monogram, bestaande uit de
letters P.V.A. geteekend zijn, en zoowel in de musea te Amsterdam en te Rotterdam
als in vele buitenlandsche verzamelingen aangetroffen worden, is het groote gezicht
op Delft, met stoffage van Hendrick Verschuring, dat hij in 1669 voor het stadhuis
geschilderd heeft en dat thans in het museum te Delft hangt zeker het belangrijkste.
Johannes Verkolje heeft zijn portret geschilderd en ook in zwartekunst uitgegeven.
Zie: H o u b r a k e n I, 235; Ned. Spectator 1870, 458; O b r e e n 's Archief I, 28;
III, 200, 201; VI 12; Oud- Holland VI, 294-296; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Asdonck, Gisbertus van der]
ASDONCK (Gisbertus v a n d e r ), geb. te Gemert 1664, overl. te Oirschot 26 Mei
1742. Hij was eerst pastoor te Oirschot (1694), deken van Hilvarenbeek (1728) en
vicaris apostoliek (1731) van 's Hertogenbosch c.a. Hij werd te Oirschot in het koor
der collegiale kerk begraven.
Vgl. A. v a n G i l s , Katholyk Meyerysch Memorieboek 119; J.A. C o p p e n s ,
Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch I, 292-294; L.H.C.
S c h u t j e s , Kerkelijke Gesch. van het Bisdom 's Hertogenbosch II, 152-153.
Smits

[Assche, Justinus van]
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ASSCHE (Justinus v a n ), geb. te Emden, werd ± 1611 wees, vertoefde Junis 1613
te Zierikzee en studeerde in 1615 en in 1616 als litt. cand. aan de hoogeschool te
Franeker. Na het faillissement van zijn voogd van vaderszijde J a c q u e s d e
F r a e y e te Emden, verzocht zijn oom en voogd P h i l i p s W i l l e m A r o n d e a u l x
(raad van Veeresinds 1 Jan. 1604, schepen 1605, 6, 7, 8, 9, 1611, 12, 13, 14) aan
de veersche magistraat, v.A. als alumnus aan te nemen ter voltooiing zijner studie
in de theologie. 11 Sept. 1617 werd hem een toelage verstrekt om te gaan studeeren
te St. Andrews in Schotland, waar hij in 1618 werd ingeschreven met Justinus
Arondeaux. In Sept. 1618 vertoefde hij met Is. Beeckman te Caen en was in 1619
te Saumur. Na het vertrek van den veerschen rector
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Jacob Beeckman, nam hij daar sinds 30 Nov. 1620 het rectoraat der latijnsche
school waar, waarvoor hem Mrt. 1622 eene belooning werd gegeven. In 1625 was
hij med. doct. te Amsterdam, welken graad hij wellicht in Frankrijk had verworven,
doch spoedig daarop predikant onder het kruis te Keulen. Na den dood van Miggrode
te Veere en bij het aanstaande vertrek van Bucerus werd v.A. 5 Oct. 1626 door den
magistraat aldaar tot predikant beroepen. Over Dordrecht naar Veere vertrokken,
maakte hij echter bezwaar om den catechismus en de confessie te onderteekenen,
waarop de classis 24 Juni 1627 het beroep weigerde te bekrachtigen en men te
Veere Corn. Beukelaer koos. 11 Nov. 1628 liet v.A. zich als med. stud. te Leiden
inschrijven, studeerde er ook in 1629, ondertrouwde als jonggezel 20 April 1630
(getr. Mei 1630) te Veere met S a r a B e e c k m a n , wed. J a c q u e s v a n
R e n t e r g e m , en was in Nov. 1630 med. stud. te Franeker. Waarschijnlijk reeds
vóór 1634, toen hij daar Is. Beeckman mededeelingen deed omtrent het lenzenslijpen
en het perpetuum mobile van Drebbel, woonde v.A. als med. dr. te Middelburg en
zeker als zoodanig in 1644. In het archief van de classis van Walcheren bevinden
zich zijne Stellingen en bedenkingen van 7 Juni en zijn geschrift over den vrijen wil
van 24 Juni 1627. Dr. Nic. Oostdyck zond v.A. 5 Jan. 1629 diens Meditationes
physicae terug. Brieven van dezen aan v.A. zoowel als van Dan. Costerus (13 Juni
1613), Corn. Slatius (8 Nov. 1615), J. van Berchem (26 Mrt. 1616), E. Potteius (30
Dec. 1616), Dav. Somer (9 Oct. 1617), Sam. Wallas (21 Jan. 1618), Ant. Clement
(Jan. 1618), Dan. Marets (22 Juli 1618), Just. Arondeaux (22 Juni 1619), Aeg.
Godefridi (1622), Unico Campegius (24 Mrt. o.s. 1625), J. Beeckman (31 Dec. 1625),
Guill. Damman (10 Febr. 1629), Dan. Wisnerus (2 Nov. 1630), Phil. Inselius en Joh.
Tonsor (29 Aug. o.s. 1634), Eus. Meisner (6 Nov. 1644), Joh. Bouwius (14 Apr. z.j.)
en Joh. Mellius (z.d.), waaraan echter o.a. briefwisseling met Gomarus ontbreekt,
berusten op de Kon. Bibl. te 's Gravenhage en Prov. Bibl. in Zeeland.
de Waard

[Asselijn, Jan]
ASSELIJN (Jan), geboren te Dieppe in 1610, heeft gedurende langen tijd te Rome
gewoond waar de ‘bentvogels’ hem wegens zijn vergroeide hand den naam
K r a b b e t j e gaven en waar vooral Claude Lorrain, Pieter van Laer en Jan Miel
invloed op hem hebben uitgeoefend. Op zijn terugreis huwde hij in 1645 te Lyon
A n t o i n e t t e H o u w a e r t en werd daardoor de zwager van Nicolaas de Helt
Stocade. Toen vestigde hij zich te Amsterdam, waar de groote watervloed van 5
Maart 1651 op verschillende stukken door hem is voorgesteld, o.a. op een fraai
schilderij in het museum te Schwerin, waarnaar J.J. de Boissieu een ets gemaakt
heeft. Eerst 24 Jan. 1652 kocht hij te Amsterdam het poorterrecht. Na nog 28 Sept.
van hetzelfde jaar als woonachtig op het Singel bij de Heiligewegspoort vermeld te
zijn, stierf hij in October daaraanvolgende. Zijn verdienstelijke en niet zeldzaam
voorkomende landschappen zijn bijna alle naar gedurende zijn verblijf in Italië
gemaakte studies geschilderd; soms met zijn vollen naam, zijn ze meestal met een
monogram geteekend, bestaande uit de letters J.A. Geheel buiten zijn gewone
manier is de groote zwaan in het Rijksmuseum te Amsterdam, het eerste schilderij
dat van rijkswege voor het Nationaal Museum is gekocht (1800). Van zijn talrijke
teekeningen is een reeks gezichten in Italië door G. Perelle in plaat gebracht. Hij
was de meester van Frederik de Moucheron. Rembrandt heeft zijn portret geëtst.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

189
Zie: H o u b r a k e n III, 64; S c h e l t e m a , Rembrandt 69; Oud- Holland VIII, 231.
Moes

[Asselijn, Thomas]
ASSELIJN (Thomas), misschien een broeder van den voorg., werd ongeveer in
1620 te Dieppe geboren en te Amsterdam op 27 Juli 1701 begraven. Zijne ouders,
die protestant waren, weken waarschijnlijk kort na de geboorte van Thomas uit en
vestigden zich te Amsterdam. Asselijn is daar zoo ingeburgerd, dat hij reeds in 1639
als nederlandsch dichter genoemd wordt. Hij verdiende er den kost als boekbinder,
later als karmozijnverver, maar was niet gelukkig in zijne zaken; in 1678 ging hij
bankroet en in 1685 gaf hij zijn inboedel als onderpand voor eene schuld. Hij huwde
in 1644 L i j s b e t R e i j e r s (overl. 1655) en in 1656 J a n n e k e v a n W e s t e r h o f
(overl. 1704), die hem verscheidene kinderen schonk.
Behalve vele kleinere gedichten, die voor een deel in bloemlezingen van dien tijd
werden opgenomen, schreef hij, bij gelegenheid van een paar feesten van het St.
Lucasgilde, de Broederschap der Schilderkunst (1654) en trad in 1657 als
tooneeldichter op met Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman (herdr. in
1669), eene vertaling naar La amistad pagada van L o p e d e V e g a . Daarop
volgden de oorspronkelijke treurspelen Op- en ondergang van Mas Anjello, of
Napelsche Beroerte (1668, 1669, 1675, 1685, 1704) en De moort tot Luyk door den
Graaf van Warfusé aan den Burgermeester de la Ruelle (1671), van welke vooral
het eerste heftig werd aangevallen door de leden der letterkundige bent ‘Nil
Volentibus Arduum’. Tegen de door dit genootschap bevorderde vertaalwoede kwam
Asselijn op en noodigde de nederlandsche dichters uit met hem naar
oorspronkelijkheid te streven, wat hem in vinnige pamfletten door de tegenpartij
betaald werd gezet. Nog meer pamfletten werden er gericht tegen Asselijn's blijspel
Jan Klaaz. of Gewaande Dienstmaagd (twee uitgaven z.j., blijkbaar van 1682, twee
van 1683, ééne van 1709, en eene van 1732, verkorte uitgave z.j.), verreweg het
beste nederlandsche blijspel van de laatste helft der 17e eeuw. In dien vinnigen
pamflettenstrijd gaf hij vervolgen op zijn blijspel in Kraam-bedt of Kandeel-Maal van
Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen (1684, 1716, 1727, 1739), Echtscheiding van
Jan Klaasz. en Saartje Jans (1685) en De schynheilige vrouw, Met de Uitvaard van
Jan Jasperzen, Vader van Saartje Jans (1691). Het kluchtspel De Stiefmoer (1684)
werd gevolgd door De dood van de Graaven Egmond en Hoorne (1685, 1699, 1722,
1738, 1754), waarvan de opvoering, op verzoek van den kerkeraad, door de
burgemeesters van Amsterdam verboden werd, omdat in het treurspel Alva de
hervorming beschimpt. Die tegenwerking heeft niet belet, dat het drama lange jaren
op het repertoire is blijven staan. Verder schreef Asselijn De Stiefvaar, bl. (1690,
1755, 1784), Juliaan de Medicis, tr. (1691), Melchior, baron de Ossekop, kl. (1691),
De Schoorsteenveeger door Liefde, kl. (1692), De Kwakzalver (1692), waarin hij
eene klucht van W.G. van Focquenbroch omwerkte, Gusman de Alfarache, of de
doorsleepene bedelaar, bl. (1693), De spilpenning, of verkwistende vrouw, bl. (1693,
1726, 1784), en De belegering en hongersnood van Samaria, tr. (1695). Al die
werken zijn te Amsterdam gedrukt. Het blijspel De Dobbelaar, waarvan zich het Hs.
in de stedelijke boekerij van Haarlem bevindt, werd door R. Grisard uitgegeven in
het Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. 1909, 162. Van een achttal werken van
Asselijn gaf A. de Jager in 1878 een herdruk.
Geen enkel onzer 17de eeuwsche tooneeldichters is zoo vinnig bestreden als
Asselijn, omdat hij in
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een tijd, toen slaafsche navolging van uitheemsche voorbeelden mode was,
oorspronkelijk durfde zijn en anderen opwekte hem in zijn strijd te steunen. Als
blijspeldichter neemt hij in onze 17e eeuw de eerste plaats in na Bredero; vele zijner
blijspelen en kluchten hebben zich ongeveer eene eeuw op het tooneel staande
gehouden. Dat De dood van de Graaven Egmond en Hoorne even lang op het
repertoire is gebleven, is alleen aan het onderwerp van het treurspel te danken.
Zie: J.A. W o r p in Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. 1884, 45; 1885, 62; W.
Z u i d e m a , aldaar 1903, 124; Enige mededelingen vooraf in de uitgave van Jan
Klaaz door F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , N.A. C r a m e r e n K. P o l l (Zwolsche
herdrukken, 1900); A. B r e d i u s in Oud- Holland 1910, 8.
Worp

[Assen, Jan van]
ASSEN (Jan v a n ), geboren te Amsterdam omstreeks 1635, werd daar 20 Jan.
1688 poorter. Houbraken vertelt, dat hij vele stukken naar prenten van Tempesta
geschilderd heeft, die op eenigen afstand gezien een goed effect maakten en vooral
naar Indië uitgevoerd werden. Hij stierf te Amsterdam in 1697.
Zie: S c h e l t e m a , Aemstel's Oudheid IV, 63; H o u b r a k e n ll, 236; K r a m m ,
in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Assendelft, Mr. Adriaan van (1)]
ASSENDELFT (Mr. Adriaan v a n ) (1), pensionaris van Haarlem in 1572. Met
Christoffel van Schagen en Dirk de Vries, oud-burgemeesters, werd hij 3 Dec. van
dat jaar vanwege de vroedschap afgevaardigd naar don Frederik van Toledo te
Amsterdam, om met hem te onderhandelen in verband met het dreigend beleg van
Haarlem en tijd van beraad te verzoeken. Wigbolt van Ripperda, gouverneur der
stad, van oordeel dat de vroedschap in deze ten onrechte buiten medeweten der
burgerij gehandeld had, bewerkte, dat deze laatste een besluit nam om de stad in
ieder geval tot het uiterste te verdedigen. Toen van Assendelft en van Schagen (de
Vries was in Amsterdam gebleven) van hunne zending op 5 Dec. binnen Haarlem
terugkeerden, werden zij gevangen genomen en naar prins Willem te Delft
overgebracht. Deze, van inzicht, dat door hen volmacht tot onderhandeling met den
vijand was aanvaard in strijd met hun eed en met den plicht der lastgevers, liet hen
ter dood veroordeelen. Van Assendelft werd opgehangen (24 Dec. 1572), van
Schagen stierf in de gevangenis.
Zie: A m p z i n g , Beschr. van Haarlem 174; S c h r e v e l i u s , Beschr. der stad
Haarlem 84; W a g e n a a r , Vaderl. Hist. VI, 411; d e K o n i n g , Tafereel der stad
Haarlem II, 69.
Rutgers van der Loeff

[Assendelft, Adriaan van (2)]
ASSENDELFT (Adriaan v a n ) (2), geb. te Leiden 11 Sept. 1705, op 14-jar. leeftijd
als student aldaar ingeschreven, promoveerde er tot iur. utr. dr. op een diss. de
Patria potestate, 3 Mei 1712. Hij was schepen en raad van Leiden, evenals zijn
vader J o h a n v a n A s s e n d e l f t . Zijn zoon J a n promoveerde 4 Jan. 1745 te
Leiden tot iur. utr. dr. op een diss. de Obligat. ex consensu.
Zie: d e W a l , Nalezingen.
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[Assendelft, Adriaan van (3)]
ASSENDELFT (Adriaan v a n ) (3), geb. te Haarlem 18 Sept. 1736, gest. te Leiden
6 Jan. 1809. Hij werd predikant te Nieuwenhoorn in 1761, te Assendelft 1764 (‘zoo
zal van Assendelft nu Assendelft gaan stichten’ rijmde natuurlijk iemand in de
Boekzaal van dat jaar, I, 358 vlg.), te Leiden 1771, waar hij na 38-jarigen dienst
overleed. Bij de ramp van 1807 werd zijn huis geheel verwoest. Hij was een van de
oprichters van het ‘Haagsch Genootschap ter verdediging
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van den christelijken godsdienst’, 19 October 1785 (octrooi 30 Juni 1787) gesticht.
Van Assendelft heeft het genootschap 24 jaren lang als secretaris gediend, driemaal
(1789, 1795 en 1805) eene ‘aanspraak’ gehouden in de algemeene vergadering en
ook hier zich betoond een man van ‘ongeveinsde zucht voor het belang der waarheid
en gezetheid op de regtzinnigheid des geloofs’. Zijn vrouw was A n t j e
R u y t e r b e e k (met wie hij 20 jaren gehuwd was); zij overleefde hem met ééne
dochter.
Hij schreef: Eeuwzang ter 200-jarige gedachtenisse van Leydens beleg (1774);
Nieuwjaarswensch voor de Leidsche weezen (1780); Heilgroet der Leidsche
o

zanggodinnen aan Willem V, dit laatste in het 2 deel der Werken van de Mij. d.
Ned. Letterk. waarvan hij een poos lid was. In 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam
is zijn geteekend silhouet.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I,
266-269; A. K u e n e n , Het Haagsch genootschap, gedenkschrift (Leiden 1885,
n.i.d.h.) 11, 85 vlg., 111; L. K n a p p e r t , De ramp van Leiden (1906) 44, 128 aant.
36.
Knappert

[Assonville, Gerrit d']
ASSONVILLE (Gerrit d'), is te Amsterdam in 1627 geboren. In 1653 was hij nog in
het buitenland, maar 29 April 1655 ondertrouwde hij te Amsterdam J a c o m i n a
v a n A v o n t en 23 Febr. 1674 trouwde hij er met J a n n e t j e J a n s . Hij was
wispelturig van aard en is op zijn minst wel zevenmaal te Amsterdam verhuisd. Ook
op zijn gedrag was veel aan te merken, zoo zelfs dat hij in 1679 wegens
geweldpleging aan een 13-jarig meisje in het tuchthuis opgesloten werd. Terwijl hij
in alle stukken uitdrukkelijk ‘constschilder’ genoemd wordt, zijn er alleen teekeningen
van hem bekend. Hij was de zwager van den houtsnijder Christoffel van Sichem en
naar het schijnt een vermogend man, die veel in huizen speculeerde.
Zie: Oud- Holland II, 208; III, 140; IV, 302; O b r e e n 's Archief V, 12; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Assteyn, Bartholomeus]
ASSTEYN (Bartholomeus), een fruitschilder, die van 1639 of vroeger af geschilderd
heeft en van wien een 1656 gedateerd stilleven in het museum te Emden hangt.
Zijn werk, in oude inventarissen dikwijls genoemd, komt thans zelden voor.
Zie: H o u b r a k e n II, 300; Oud- Holland VIII, 4; W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon in voce.
Moes

[Assueri(US), Gabriël of Asswerius]
ASSUERI(US) (Gabriël) of A s s w e r i u s , werd in 1611 door Joh. Acronius als a.s.
predikant voorgesteld aan de Synode van Groningen. De laatste deelde mede, dat
hij karthuizer monnik geweest was te Roermond, maar ‘dorch sonderliche erleuchtung
Gottes ex monachatu suo thot unser gereformerten lehre getreden’. Ook was hij nu
‘ijn den h. ehestandt’ en geleerd, voorzien van vele goede testimonia van geleerden
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en anderen over zijne bekwaamheden en zijn gedrag. Men hoopte hem tot het
predikambt te ‘promoviren’. In 1617 is hij ‘nieus geadmiteert’.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VII 189, 293.
Knipscheer

[Assuerus, Henricus of Assweri]
ASSUERUS (Henricus) of A s s w e r i , sedert 1600 predikant te Emmen, ook
O s e n b a r g e n s i s (van Osnabrück?) genaamd, komt in 1605 voor als predikant
te Beerta in Groningen.
Bijzonderheden over zijn werk en zijne gemeente vindt men bij: J.S. M a g n i n ,
Overz. der Kerkel. Gesch. v. Drenthe (Gron. 1855) 209
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en bij R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VII, 41, 50, 100, 106; VIII, 1, 9-13, 15,
18-21, 24.
Knipscheer

[Ast, Balthasar van der]
AST (Balthasar v a n d e r ), geb. te Middelburg vóór 1590 was daar waarschijnlijk
leerling van Ambrosius Bosschaert. In 1619 kwam hij in het St. Lucasgild te Utrecht
en in 1632 in dat te Delft, bij welke gelegenheid hij zijn naam ‘van der Ast alias v a n
A e l s t ’ schreef. In de laatste stad werd hij 9 April 1633 poorter, huwde er hetzelfde
jaar G r i e t j e J a n s d r . v a n B u r e n en woonde er nog 7 Maart 1656. Hij
schilderde bloemen, vruchten, schelpen, visschen enz. in de manier van Fluweelen
Brueghel, zeer zuiver van kleur en teekening, maar klein in de behandeling. In het
buitenland komt zijn werk niet zelden voor; een bijzonder fraai stukje is in het museum
te Dresden. Jan Davidsz. de Heem was te Utrecht waarschijnlijk zijn leerling.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 34, waar hij verkeerdelijk
B a r t h o l o m e u s genoemd wordt; M u l l e r , Utr. Schildersarchieven 113, 134;
O b r e e n 's Archief I, 6; IV 279; Oud- Holland XII, 165; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Attama, J.]
ATTAMA (J.), is de schilder van een 1655 gedateerd mansportret in het Rijksmuseum
te Amsterdam. In 1659 kocht hij het kleinburgerrecht te Groningen.
Zie: Oud- Holland XXII, 113.
Moes

[Attevelt, Claes Adriaensz. van]
ATTEVELT (Claes Adriaensz. v a n ), was in 1611 leerling van Jan van Malsen te
Utrecht.
Zie: M u l l e r , Utr. Schildersarchieven 105.
Moes

[Attevelt, Diederik van]
ATTEVELT (Diederik v a n ), de zoon van Joost van A., teekende evenals zijn vader
munten en zegels. Zoo teekende hij in 1698 alle utrechtsche bisschopszegels, thans
in het provinciaal archief te Utrecht; ook in de in 1726 door F r a n s v a n M i e r i s
uitgegeven Beschrijving der bisschoppelijke munten en zegelen van Utrecht zijn de
meeste munten en zegels naar teekeningen van hem gegraveerd.
Zie: F r . v. M i e r i s J r . , Beschrijving enz., voorrede; K r a m m , Suppl., in voce;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Attevelt, Jan Adriaensz. van]
ATTEVELT (Jan Adriaensz. v a n ), kwam 1616/17 als leerling in het St. Lucasgild
te Utrecht.
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Zie: M u l l e r , Utr. Schildersarchieven 105.
Moes

[Attevelt, Joost van]
ATTEVELT (Joost v a n ), schilder te Utrecht, geb. in 1621 en in 1656 overman van
het St. Lucasgild te Utrecht. Hij woonde er 1658 in de Voorstraat tegenover het
‘Vleyshuys’ en stierf 13 Nov. 1692. Hij was een degelijk genealoog en heraldicus
en heeft op dat gebied ook fraaie teekeningen gemaakt. In 1647 copiëerde hij een
venster in het Duitsche huis te Utrecht en in 1649 teekende hij een zegel voor de
stad. Gerard van Loon heeft voor zijn numismatische werken vaak naar teekeningen
van hem munten en penningen laten graveeren. In de collectie van der Willigen te
Haarlem was zijn door T. Jelgersma naar een origineel van 1683 geteekend portret.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 73; D o d t 's Archief III, 305, 306, 308;
K r a m m , Suppl. in voce; Nederl. Heraut IV, 82; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Aubremont, Jean Conrad d']
AUBREMONT (Jean Conrad d'), baron de Ribaucourt, volgde bij open brieven van
13 Aug. 1646 op Willem Bette, markies van Lede als gouverneur van het spaansche
overkwartier
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van Gelderland. Hij bleef in dit ambt tot zijn dood in 1652.
Zie: J. H a b e t s , Les gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre in
Public. Limbourg XIV (1877), 206-207.
Flament

[Aubremont, Joannes Antonius d']
AUBREMONT (Joannes Antonius d'), dominicaan, geb. 1612, gest. 22 Nov. 1686.
Hij was gesproten uit een adellijk geslacht te 's Hertogenbosch, omhelsde te Gent
in 1633 het kloosterleven, volbracht zijn studiën te Leuven en te Keulen, was
achtereenvolgens professor in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid en verwierf
in 1652 te Leuven den doctorstitel. Van 1656-1665 was hij zendeling te Leeuwarden
in het kerkhuis aan de Speelmanstraat. Wegens moeilijkheden naar Leuven
teruggekeerd, werd hij aldaar regent der studiën en deed zich kennen als een ijverig
voorstander der leer van Thomas van Aquino en als een onverschrokken verdediger
van de rechten der roomsche Kerk. Ook als raadsman was hij gezocht en als
redenaar gevierd. Jarenlang was hij een sieraad van zijne Orde en van de Alma
Mater.
Hij schreef: Doctrina, quam de Primatu, Authoritate ac Infallibilitate Romani
Pontificis tradiderunt Lovanienses (1682); Mantissa celebrium in Belgio et Gallia
Scriptorum etc. declarationi Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate nuper editae
opposita. Dissertatio de immediata Episcopalis et Synodalis jurisdictionis origine
(1683).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum (Brussel 1719) 106 en 433; Archief
Aartsb. Utrecht XXXV, 91.
G.A. Meijer

[Auchmuty, Sir Samuel]
AUCHMUTY (Sir Samuel), geb. te New-York in 1756, overl. te Dublin 11 Aug. 1822,
streed als vrijwilliger aan britsche zijde in den N.-Amerikaanschen vrijheidsoorlog,
werd in 1777 vaandrig, in 1778 luitenant, ging in 1783 in dien rang naar Voor-Indië,
waar hij aan verschillende expedities deelnam, werd in 1788 kapitein, in 1794 majoor,
in 1795 luit.-kol. en keerde in 1797 naar Engeland terug. In 1800 vertrok hij naar de
Kaap, nam van daar uit deel aan de expeditie in Egypte tegen de Franschen, deed
aldaar korten tijd dienst als adjudant-generaal van het leger en werd, na zijne
terugkomst in 1803 in Engeland, benoemd tot ridder in de Bath-orde. Van 1803-1806
was hij commandant op het eiland Thanet; in het laatste jaar werd hij als kolonel
met zijn regiment naar Zuid-Amerika gezonden; hij nam met verlies van ⅛ zijner
macht Montevideo op de Spanjaarden, en keerde, na aan een vergeefschen aanval
op Buenos-Ayres deelgenomen te hebben, naar Engeland terug. In 1808 werd hij
gen.-majoor en in 1810 opperbevelhebber der troepen te Madras. Hij voerde het
bevel over de engelsche troepen, die in 1811 Java veroverden. In 1813 keerde hij
naar Engeland terug en werd bevorderd tot luit.-generaal. In 1821 werd hij, na eenige
jaren non-actief te zijn geweest, benoemd tot opperbevel-hebber der troepen in
Ierland, maar niet lang bekleedde hij dezen post, daar hij 11 Aug. 1822 ten gevolge
van een val van het paard in het Phoenix-park te Dublin overleed. Hij was een zeer
bekwaam officier, die geheel door eigen verdienste zijne hooge positie had bereikt.
Zijn portret is gegraveerd door Cardon naar Abbot.
Zie: Dictionary of National Biography (Londen 1885) II, 246. Zie verder bij het
artikel J.W. J a n s s e n s in dit deel.
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Rooseboom

[Augier, Jean Frédéric]
AUGIER (Jean Frédéric), geb. te Kampen 13 Juni 1809, overl. te 's Gravenhage 16
Nov. 1889, was de zoon van I s a a c A u g i e r , notaris en secretaris zijner
geboortestad en
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C o r n e l i a J u r r i a n a v a n d e r L e i t h e n : Hij was door hetgeen hij van den
watersnood van 1825 gezien had zoozeer geneigd geworden om bij den waterstaat
te dienen, dat hij, hoewel aan het athenaeum te Deventer studee-rende en te oud
om nog cadet aan de militaire academie te kunnen worden, zich in 1830 aan-meldde
als een dergenen, die volgens een Koninklijk Besluit uit den tijd der oprichting van
de militaire academie in 1828 bij den Waterstaat konden benoemd worden, zonder
van die academie afkomstig te zijn. Hij werd 5 Oct. 1830 tot opzichter benoemd, en
was tot 1 Apr. 1832 te Almelo, vervolgens te Zwolle in dienst, meestal bij opnemingen
of bij het houden van toezicht op de uitvoering van werken. In 1838 werd hij
toegelaten tot het doen van examen voor aspirantingenieur, en hij slaagde hier-in,
zoodat hij 15 Juli 1838 benoemd werd. Hij werd te 's Gravenhage geplaatst en legde
onder den ingenieur Greve een schelpweg van Katen-drecht naar Numansdorp aan,
later in een grind-weg veranderd. Met 1 Dec. 1839 werd hij aan de commissie voor
de droogmaking van het Haar-lemmermeer toegevoegd; hij diende er
achtereen-volgens onder de ingenieurs Conrad en Beijerinck. Met 1 Sept. 1842
werd hij naar Overijsel, ter stand-plaats Zwolle, verplaatst en belast met het maken
van plannen voor kanalen. Van 1 Apr. 1843 - 1 Apr. 1845 en van 1 Apr. 1849 - 1
Apr. 1855 was hij ingenieur in het noordelijk arrondissement van Overijsel, in de
eerste periode ter standplaats Zwolle, in de tweede ter standplaats Kampen. Van
1 Jun. 1845 - 1 Jul. 1848 was hij met verlof en in dienst van de Overijselsche
Spoorwegmaatschappij. Van laatstgenoemden datum tot 1 Apr. 1849 was hij bij den
algemeenen dienst te 's Gravenhage werkzaam. Met 1 Apr. 1855 werd hij
arrondissements-ingenieur te 's Gravenhage, tot zijne benoeming tot hoofdingenieur.
Reeds in Oct. 1856 werd hij tot lid van het bestuur van het Kon. Inst. van Ingenieurs
gekozen, en dit bleef hij tot Juli 1865. In Dec. 1856 werd hij tot secretaris eener
commissie tot onderzoek van klachten over de beteugeling der killen in de Biesbosch
en over de verhooging van den waterstand in de Waal bij St. Andries benoemd, zij
bracht in 1858 rapport uit. Toen er in Sept. 1859 een vacature van hoofdingenieur
in Zeeland was, en Augier aan de beurt van bevordering tot dien rang was, verzocht
hij voor deze bevordering niet in aanmerking te komen. Hij werd 1 Mei 1866
hoofdingenieur in Zuid-Holland en bleef te 's Gravenhage wonen, 1 Juli 1874 op
verzoek eervol ontslagen. Augier was een beminnelijk, zachtmoedig man, voor wien
zijn onderhoorigen alles deden. Wegens zijn bijzonder grooten ijver werden hem
meer commissiën opgedragen dan aan zijn capaciteiten geëvenredigd was. Hij zette
zich na zijn ontslag te Kampen neder, in 1888 ging hij te 's Gravenhage wonen.
Hij huwde 27 Aug. 1845 F. K o u m a n s S m e d i n g , die 27 Aug. 1848 overleed.
Hij had geen kinderen.
Ramaer

[Augustini, Jacobus Luberti]
AUGUSTINI (Jacobus Luberti), zoon en leerling van den volg., is 30 April 1748 te
Haarlem geboren, en stierf er na een langdurig ziekbed 4 Aug. 1822. Na eerst
voornamelijk grauwtjes met allegorische voorstellingen geschilderd te hebben,
beoefende hij later het portret en schilderde in 1773 een regentenstuk voor het
Leprozenhuis te Amsterdam, dat thans in het Rijksmuseum bewaard wordt. In het
archief te Haarlem hangt van hem het portret van den predikant Dirk Veegens, 1778.
Kort na dat jaar zeide hij de
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kunst vaarwel, werd collector der gemeene middelen, en vestigde zich omstreeks
1799 als uitgever te Haarlem, vooral van stichtelijke werkjes die hij voor een deel
zelf schreef. Hij was 21 Maart 1779 gehuwd met A l e t t a C a t h a r i n a B a e r t .
Er bestaat ook een ets van hem, voorstellende een bison, gemerkt ‘Jac. Augustini
fec. 1766’. Zijn geschilderd zelfportret hangt in de stadsbibliotheek te Haarlem.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 192; L e d e b o e r , Boekdrukkers 194,
195; M e y e r , Künstlerlexikon in voce.
Moes

[Augustini, Jan]
AUGUSTINI (Jan), ook genoemd D e g e l e n k a m p , is geboren te Roderwolde in
1725; 3 Dec. 1773 werd hij te Haarlem begraven. Hij was te 's Gravenhage leerling
van Philips van Dijk en huwde te Haarlem 10 Maart 1748 A a l t j e H e e r e . Van
door hem geschilderde portretten zijn er eenige door Jac. Houbraken gegraveerd,
maar het was vooral als decoratieschilder, dat hij uitgemunt heeft. In het
prentenkabinet te Weimar is een in 1760 geteekend ontwerp voor een plafond in
het huis van den heer van der Mieden, en in het slot Assumburg bij Beverwijk heeft
hij in 1767 een kamerbehangsel geschilderd, gestoffeerd met vogels. Hij was ook
kunsthandelaar en zijn magazijn werd 8 Aug. 1761 te Haarlem publiek verkocht.
Behalve zijn zoon Jacobus Luberti was ook Egbert van Drielst een leerling van hem.
Op een voorstelling van den 20 Febr. 1762 bij Zandvoort aangespoelden
cachelotvisch, die door Hendrik Spilman naar een teekening van hem in plaat is
gebracht, heeft hij zich zelf teekenend afgebeeld.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 190-192; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Augustijn]
AUGUSTIJN, leerling van Anth. van Blockland, was een der leermeesters van
Michiel Jansz. van Mierevelt en is waarschijnlijk in Delft in 1581 overleden.
Zie: v. M a n d e r (1618), Appendix.
Moes

[Augustijnken, van Dordt]
AUGUSTIJNKEN v a n D o r d t , geb. te Dordrecht, gest. na 1368, waarschijnlijk
een mislukt geestelijke of clerc, blijkens de kennis van latijn en theologie, die in zijne
gedichten doorstraalt. Reizend sprookspreker, die tusschen de jaren 1358 en 1368
meermalen in de grafelijke rekeningen vermeld wordt als spreker aan het hof van
den graaf of van den heer van Blois, bij wien hij blijkbaar in dienst was. Hij schreef
o.a. de volgende gedichten:
1. Dit is Sinte Jans ewangelium, 1050 verzen. 2. De Schepping, 316 verzen. 3.
Van den Scepe, 579 verzen. 4. De borch van Vroudenryc, 178 verzen. 5. Vijf pointen
van Eeren, 116 verzen. 6. Van enen onhovescen ridder, 27 verzen. 7. Van der
rijcheit ende van der doet, 80 verzen.
o

N . 1, 2, 3, 4, 7, komen voor in het groote hult-hemsche handschrift te Brussel,
o

en zijn uitgegeven door P h . B l o m m a e r t in Oud- Vlaemsche gedichten; n . 3,
o

5 en 6 bevinden zich in het haagsche handschrift, waarvan n . 5 is uitgegeven door
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J. v a n V l o t e n in Dietsche Warande VII, 391-394; J o n c k b l o e t schreef aan
Augustijnken nog 5 andere gedichten toe, volgens J. t e W i n k e l ten onrechte.
Zie: W.J.A. J o n c k b l o e t , Gesch. der Nederl. Letterk. II, 243, 328; J. t e
W i n k e l , Gesch. der Nederl. Letterk. I, 479 vlg.; G. K a l f f , Gesch. der Nederl.
Letterk. I, 479, 515; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. I,
89.
van Dalen

[Augustijnsz, Gijsbert]
AUGUSTIJNSZ. (Gijsbert), was in 1611 leerling van Abr. Bloemaert te Utrecht.
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Zie: M u l l e r , Utr. Schildersarchieven 93.
Moes

[Aura, Florentius Andreas van der]
AURA (Florentius Andreas v a n d e r ), werd geboren te Lier 2 Nov. 1845, geprof.
te Tongerloo met den naam V i n c e n t i u s 13 Nov. 1865, priester gewijd 18 Sept.
1869, benoemd als vicaris van St. Catharinadal te Oosterhout 7 Oct. 1875, aldaar
overleden 9 Jan. 1896. Onder den deknaam F.V. U y t t e n d a l e leverde hij tal van
artikelen in den Maria almanak (Lier en Averbode) en onder zijne beginletters
verschillende geschiedkundige opstellen in Kempisch museum (1891), Noordbr.
almanak (1892) en Taxandria (1895). Een bundel Geschiedkundige bijdragen over
St. Catharinadal verscheen in 1894 te Oosterhout.
Zie: Taxandria III (1896) 79.
Juten

[Aurelius, Cornelius]
AURELIUS (Cornelius), geb. ± 1460, gest. na 1523, reguliere kanunnik van de
Augustijner orde, aldus genoemd naar zijn geboorteplaats Gouda. Het een paar
maal voorkomende A u r o t i n u s is waarschijnlijk een drukfout, M e r o t i n u s is dat
zeker. Zijn vader heette Gerard, vandaar de naam C o r n e l i u s G e r a r d i of
G e r a r d u s . Hij was een oudere tijdgenoot van Erasmus, wiens praeceptor hij
genoemd wordt; hij woonde eerst in het klooster Hemsdonk (S. Maarten op den
Donk) bij Schoonhoven, behoorende tot het kapittel van Sion, waar hij 1494 prior
werd. Later is hij in het klooster Hieronymusdal of Lopsen te Leiden, vanwaar zijn
naam C o r n e l i u s v a n L o p s e n , zeker geen familienaam; het klooster behoorde
tot het kapittel van Windesheim. In 1497 maakte Aurelius met Mauburnus en Reinier
Koetken deel uit van de commissie, die op verzoek van het Parlement te Parijs door
het kapittel van Windesheim daarheen werd gezonden, om de abdij van S. Victor
te hervormen. De commissie bleef tot 16 Augustus 1498 te Parijs, en gedurende
dit verblijf zal Aurelius aan de universiteit daar hebben gestudeerd, ofschoon A l l e n
zijn naam in de matrikels niet kon vinden. Na zijn terugkomst schijnt hij voornamelijk
in Hemsdonk te hebben vertoefd, en daar zal hij in Oct. 1508 van keizer Maximiliaan
een lauwerkrans hebben ontvangen, toen deze op het naburige slot Liesveld
vertoefde. Later schijnt hij weer in Lopsen te hebben gewoond. Hij is na 6 Dec. 1523
overleden, wanneer is onbekend, gelijk trouwens bijna geen enkele
levensbijzonderheid van hem met eenige nauwkeurigheid kan gedateerd worden.
Aurelius, die tot onze vroegste humanisten moet worden gerekend, stond met vele
van de bekendste mannen van zijn tijd in briefwisseling. Hij heeft veel geschreven,
zoo proza als gedichten. Een groot gedeelte daarvan, in zijn eigen handschrift,
berust in de leidsche univ.-bibliotheek onder de handschriften van Vulcanius (Zie:
o

o

Codices Vulcaniani (1910) n . 66, 98 B, 98 G, 99, 99 B en p. VII n . 64-71), die
eenige van zijn werken heeft uitgegeven onder den titel Batavia, sive de antiquo
eius insulae situ (1586). Zijn Apocalypsis sive de miserabili statu ecclesiae (1522)
is door C. B u r m a n uitgegeven in: Hadrianus VI sive Analecta enz. (1727). F r u i n
heeft hem als den samensteller der zg. Divisiekroniek aangewezen (Verspr. Geschr.
VII, 66). Een lijst zijner uitgegeven en onuitgegeven werken vindt men in het artikel
over C.A. in Nederl. Archief v. Kerkgesch. II (1902) 1 vv., zie ook IV (1905) 54-73.
Zie verder: R o b . G a g u i n i , Epistole et Orationes ed. L. T h u a s n e (Paris 1903-4)
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II, 23, 75, 78; E r a s m i Opus Epistolarum ed. P.S. A l l e n (Oxford 1906) I, 92 vv.,
205, 586; H.E. v a n G e l d e r in Nijhoff's Bijdr. 4. R. VII (1909) 385.
Molhuysen
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[Austro-sylvius, Petrus Jacobi]
AUSTRO-SYLVIUS (Petrus Jacobi), geb. te Zuiderwoude in Waterland, vóór 1601
rector van eene school te Edam, sedert dat jaar predikant te Hoogkarspel, sedert
1617 te Wijdenes (bij Hoorn); sedert 1623 te Venhuizen, emeritus 1642, gest. 1647,
een man met vele namen aangeduid, zoodat over zijn levensloop en zijne vertalingen
het onderzoek niet gemakkelijk is. Dit blijkt uit de onderzoekingen door C.P. B u r g e r
Jr. in Tijdschr. voor Boek- en bibliotheekwezen VIII (1910) 76. Uit deze nasporingen
is eene tot dusver onbekende vertaling van hem aan het licht getreden, nog uit zijn
eersten tijd, zijn rectoraat te Edam, welke veel zal hebben bijgedragen om hem tot
het predikambt toe te laten. Hij vertaalde namelijk in 1598 eene verhandeling van
C a l v i j n ; De scandalis onder den titel: Een zeer schoon ende profitelick Tractaet
Ioannis Calvini vande Ergernissen, wt het latijn getroulick overgheset door P e t r u m
J a c o b i S i l v e n o e t i u m (Amst. 1599). Hij komt verder voor onder de volgende
namen: P e t r u s J a c o b i (J a c o b s z . ), P.J.v. S u y d e r w o u d e , P.J. S e m m e s
of S i m m e s v a n S u y d e r w o u d e , P.J. A u s t r o - S y l v i u s en P.J.
A u s t r o - S i l v i u s . Als predikant te Hoogkarspel woonde hij in 1608 de Synode
te Hoorn bij, afgevaardigd door de classis Enkhuizen. Zijne overige vertalingen
loopen, voorzoover bekend, van 1611 tot 1622. H.C. R o g g e gaf een lijstje daarvan
in de Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche en Gereformeerde geschriften 77;
zij worden ook genoemd door V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het
Protestantsche Vaderland I, 270-274. Hij is 25 Sept. 1593 te Leiden, bij de
theologische faculteit ingeschreven als: P e t r u s J a c o b i v a n S u i d e r w o u d e .
Hij bestudeerde vooral de dogmatiek, spitste zich op het leerstuk der praedestinatie
en stond waarschijnlijk ook de ‘verwerpinge der Godloosen’ voor. Hij vertaalde: Van
't bestant des Nederlantschen Oorlogs, drie boecken, beschreven door D o m .
B a u d i u m (Amst. 1616) en schreef: Bewijs dat de leeraers van de roomsche kercke
harder ende strengher leeren dan de gereformeerden van de Predestinatie ende
oorsake der sonde enz. (Enkh. 1623).
Het meest is hij als medewerker van Abraham à Dooreslaer bekend geworden.
Zij schreven te zamen een lijvig boek tegen de Doopsgezinden: Grondige ende
clare vertooninghe van het onderscheydt in de voornaemste hooftstucken der Chr.
religie, tusschen de Gereformeerde ende de Wederdooperen enz. Uit last des
N.-Holl. synodi ghemaeckt ende uytghegheven, (Enkh. 1637, 2e dr. 1649, 3e dr.
1657), langen tijd het groote standaardwerk der Gereformeerden tegen de
Doopsgezinden (zie Catalogus van de bibl. der ver. dpsgez. gem. te Amsterdam
(Amst. 1888) II, bijv. 173-179). Zachtaardig was onze Petrus Jacobi niet; want in
een vertaling van het werk van Calvijn, waar deze handelt over de ketterij van Servet,
zegt hij in eene noot, dat deze ketter ‘door gherechte strengicheyt des magistraets
te Geneven verbrant’ is.
De Synode van 1626 te Alkmaar had besloten ‘de gevoelens ende lasterl. leeringen
van Jacques Outerman ende syne medestanders’ te bestrijden. De zaak werd aan
den predikant van Venhuizen opgedragen. Vóór de uitgave zou zijn werk gevisiteerd
worden. Austro-Sylvius toog wel aan het werk, maar vroeg in 1627 een medewerker.
Dit werd geweigerd. In 1629 werd evenwel besloten, dat hij alle materialen, voor
zijn arbeid noodig, zou ontvangen en dat A. à Dooreslaer zijn
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medewerker zou worden, ‘om het werk te formeeren, ende in orde te brengen’. In
1630 werden ‘theses en antitheses’ door eene commissie goedgekeurd. In 1637
was een gedrukt en gebonden exemplaar in de synodale vergadering. Abr. à
Dooreslaer bood het namens hen beiden aan; zij hadden ook ‘marginalia ende
regesten tot gerijff des lesers ende goede onderrichtinge gemaeckt’. Het ‘lofflyck
werck’ zou den classen worden aanbevolen ‘tot extirpatie van de mennonitische
dwalinghen’. In 1627 en 1634 heeft hij de n.-holl. Synoden bijgewoond.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I 299, 422; Navorscher XI, 364; Pamflet
o

Knuttel n . 2780, 2804; K r u y t h o f f , Beschr. van Edam (1781) 28; Kerkel. Handb.
1908, Bijl., 121, 146, 151.
Knipscheer

[Auzon de Boisminart, Willem Pieter d']
AUZON DE BOISMINART (Willem Pieter d'), gedoopt te Maastricht 4 Dec. 1776,
overl. te Utrecht 2 Jan. 1870, zoon van D a v i d en D i n g e n a P e t r o n e l l a
B o l l a e r t s . Hij was een ijverig aanhanger van het huis van Oranje, zooals uit
eenige zijner geschriften blijkt, trad in 1787 in den krijgsdienst en nam in 1819 als
majoor der infanterie zijn ontslag. Na tot 1823 te IJsselstein buiten betrekking te
hebben geleefd, trad hij opnieuw in dienst als administrateur van kleeding en
wapening te Maastricht. Een jaar later werd hij kommandant van het invalidenhuis
te Leiden, bleef dit tot 1844 en vestigde zich daarna te Utrecht.
Hij schreef: Herinneringen uit den veldtocht van Rusland ('s Gravenh. en Amst.
1824); Gedenkschrift (1788-1840) ('s Gravenh. 1841-45, 3 dln.); Proeve eener
herhaalde beschouwing over het wenschelijke der stichting van een asijl voor
ontslagen oudgediende krijgslieden van onze Nederlandsche en Indische land- en
zeemagt (Utrecht); Gedenkschriften. Tijdvak van 1812. De veldtogt van Rusland
(tweede uitgave, 's Gravenh. en Amst. 1840); Moskou en Waterloo. Opmerkingen
betreffende de krijgsgebeurtenissen der jaren 1812 en 1815, naar aanleiding der
beschrijving daarvan van A. Thiers, in het XIVe en XXe deel van zijne Histoire du
Consulat et de l'Empire (Utrecht 1863); Herinneringen van een oud-officier, uit het
tijdvak van 1793 tot en met 1815. In verband met de viering van het halve
eeuwgetijde der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid (Amst. 1863); De
gedenkdag van Waterloo (18 Junij 1815) in het licht der geschiedenis en van het
nationale pligtgevoel beschouwd. Voorafgegaan van eenige der meest merkwaardige
herinneringen die aan de vroegere en latere bevrijding van den Nederlandschen
staat verbonden zijn. Door e e n o u d o f f i c i e r (Utr. 1861); Eene waardige stichting
naar aanleiding van de viering van het vijftig jarig feest van Neerlands herstelde
onafhankelijkheid. Een woord tot het volk (Rott. 1863); De Nederlandsche vlag,
proeve van onderzoek onder welke driekleur onze vaaderen tegen Spanje gestreden
hebben (Utr. 1862).
Verder schreef hij nog verschillende vlugschriften en opstellen, deels afzonderlijk
uitgegeven, deels in tijdschriften en couranten.
Zie: J.H. B u r l a g e in Levensber. Letterk. 1870, 505; A.J.A. F l a m e n t , Catalogus
Maastricht (Maastr. 1888-94) I, 703; Milit. Spectator 1870, 366, waar zijn leven en
daden als officier uitvoerig vermeld zijn.
Flament

[Aveele, Jan van de]
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AVEELE (Jan v a n d e ), een plaatsnijder, die waarschijnlijk te Leiden gewoond
heeft, vóórdat hij in 1698, na den dood van Willem Swidde, naar Zweden beroepen
werd om mee te werken aan het plaatwerk Suecia antiqua et hodierna, dat in 1716
voltooid werd en waarin ongeveer
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160 prenten van zijn hand zijn. Toen hij nog in Holland woonde, heeft hij de
voorstelling van een opgetakeld schip geëtst, die uitgegeven is in J a c . R o b i j n 's
Hollandsche Scheepsbouw (Amsterdam 1678), en eenige verdienstelijke reeksen
van gezichten op Sorgvliet en van het park Anguien. In Zweden heeft hij ook nog
veel portretten voor boeken geëtst. Hij geraakte in zijn ouderdom in behoeftige
omstandigheden, werd voorzanger in de Hollandsche kerk te Stockholm en is daar
18 Mei 1727 gestorven.
Zie: M e y e r , Künstlerlexikon in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon
bild. Künstl. in voce.
Moes

[Avercamp, Berend]
AVERCAMP (Berend), de zoon van Hendriks broeder P e t e r A. en L y s b e t h
v a n I n g e n , schilderde in 1654 wapens voor den drost Witten te Kampen, en was
in 1656, 1662 en 1677 deken van het St. Lucasgild te dier stede. Hij huwde er
M e c h t e l t O b e r i n c k en hertrouwde in 1671 met A e c h t k e n G e e r t s .
Zie: O b r e e n 's Archief II, 234.
Moes

[Avercamp, Franciscus]
AVERCAMP (Franciscus), of H a v e r k a m p , A u e r c a m p , A v e r c a m p i u s enz.,
geb. omstr. 1569, gest. 1637, (zoon van H e r m a n n u s A v e r c a m p (i u s ) of
O v e r c a m p (i u s ), gest. 1595, die de eerste predikant van Ternaard en Hantum
was in 1583, de friesche Synoden van 1583, 1586, 1587, 1589 en 1590 bijwoonde
en in 1587 de opdracht ontving om de gemeente te Emden schriftelijk te
waarschuwen tegen Petrus Aemilius, den vader (zie kol. 40); Hermannus vertrok
vóór 28 Nov. 1591 naar Zutfen, waar hij stierf. R o m e i n zegt, dat hij wellicht de
broeder van F r a n c i s c u s is). Fr. was predikant te Ee en Engwierum van 1584
tot 21 Maart 1606, maar in 1596 en 1597 vinden wij zijn naam als predikant te
Steenwijkerwold op de Synoden van Overijsel. In het eerstgenoemde jaar werd hij
met anderen verkozen om gravamina van classen en synoden te ‘verthoonen oft in
andere wijse af te doen’; als ‘volmacht des Synodi’. In 1597 was hij niet verschenen,
omdat hij de kosten van afvaardiging niet van zijne gemeente kreeg. Daarna is hij
predikant te Jelsum 1606-1610 en te Oldeholtpade tot aan zijn dood. Zijne
echtgenoote, D o r o t h e a J a c o b s B u t t e n g a , is overl. in Sept. 1643, oud 88
jaar.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 20 6, 233 v., 239; VI, 40, 78, 146, 160,
171, 180, 196, 232, 274, 278 en voor Hermannus, VI, 2, 18, 23, 29, 44; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 81, 468, 490, 545, 661; S.D.
v a n V e e n , Aanvull. en verbeteringen op dit werk (Leeuw. 1892) 88; J. R e i t s m a ,
Oostergo (Leeuw. 1889) 97 aant. 1, 121 aant. 3; Kerkel. Handboek 1903, Bijl. 167;
1911, Bijl., 149, 191 173, 186.
Knipscheer

[Avercamp, Hendrik]
AVERCAMP (Hendrik), wegens een spraakgebrek ook genoemd ‘d e S t o m m e
v a n K a m p e n ,’ is 21 Jan. 1585 te Amsterdam geboren als de zoon van den
apotheker en vroegeren schoolmeester B a r e n d H e n d r i c k s z . A. en B e a t r i x
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P i e t e r s d r . V e k e m a n s v a n M e e r h o u t , en was een kleinzoon van den
bekenden geleerde P. van Meerhout. Zijn vader verhuisde in 1586 naar Kampen
en stierf daar in 1603. Hij is omstreeks dien tijd weer naar Amsterdam getrokken
en wordt meestal beschouwd als een leerling van Gillis van Coninxloo te dier stede.
In ieder geval was hij in 1607 werkzaam bij Pieter Isaacsz. Zijn landschappen vooral
winter-gezichten met rijke stoffage van schaatsenrijders, werden al spoedig zeer
gezocht, maar toch boezemde zijn lichaamsgebrek zijn moeder zulk een
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bezorgdheid in, dat hij in haar testament in 1633 bijzonder begunstigd werd. Hij
woonde toen waarschijnlijk weer te Kampen. In Holland is zijn verblijf niet later aan
te wijzen dan tot 1625, toen hij een teekening van het Haarlemmer meer maakte,
die door S. Fokke in plaat gebracht is. Zijn schilderijen zijn niet zeldzaam en worden
in de meeste musea in binnen- en buitenland aangetroffen. Zij zijn met hun geestig
geteekende bonte figuurtjes altijd aantrekkelijk, maar een geleidelijke ontwikkeling
is er niet in te bespeuren. Zoo wijst ook op een zijner belangrijkste werken, het
groote gezicht op Kampen in het stadhuis aldaar, alleen de kleeding van de figuren
op den voorgrond en het jaartal 1663 aan, dat het een werk uit zijn allerlaatsten tijd
is. Kort daarna moet hij gestorven zijn. Ook teekeningen van hem komen zeer veel
voor, maar zoowel onder deze als onder de aan hem toegekende schilderijen zijn
er stellig verscheidene, die van de hand van Arent Arentsz. Cokel zijn. Zijn geteekend
zelf-portret is in de verzameling Gerritsen te 's Gravenhage.
Zie: O b r e e n 's Archief II, 195-234; L e r i u s , Biogr. d'artistes anversois II,
141-152; Oud- Holland II, 46, 53; J o h a n n a d e J o n g h , Het Hollandsche
landschap 83-89; Bulletin Ned. Oudh.-Bond V, 151, 152; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Avesnes, Floris van Henegouwen]
AVESNES (Floris v a n ) of v a n H e n e g o u w e n , zoon van Jan, die volgt, bij Aleid
van Holland (3) (kol. 72), overl. in of na 1295. Hij leefde met zijne moeder in Holland
en wist zich daar uitgebreide goederen en een schitterende positie te verwerven,
vooral door medewerking van zijn neef Floris V, met wien hij zeer bevriend schijnt
geweest te zijn en die hem in 1272 tot zijn stadhouder over Zeeland en Zuid-Holland
aanstelde. Aanmatiging van rechten, die den landsheer toekwamen, leidde in
1277-1278 tot een twist tusschen beide neven, welke echter in der minne bijgelegd
werd. Het jaar van Floris' dood is onzeker; hij testeerde in 1285 en komt in 1295 het
laatst voor. Na zijn huwelijk met I s a b e l l e d e V i l l e h a r d o u i n , prinses van
Morea, voerde hij den titel van p r i n s v a n M o r e a , waarmede hij veel in
hollandsche oorkonden voorkomt.
Zie: Oorkdbk. van H. en Z. II, passim; H. O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 35.
Obreen

[Avesnes, Jan van]
AVESNES (Jan v a n ), zoon van gravin Margaretha van Vlaanderen uit haar eerste
huwelijk met Bouchard van Avesnes. Hij huwde in 1246 Aleid van Holland (3) (koI.
72), dochter van graaf Floris IV, en voerde een verwoeden strijd met zijne
halfbroeders, de Dampierre's, waarbij hij krachtig gesteund werd door zijn zwager,
den roomsch-koning Willem II, graaf van Holland. Hij overleed 24 Dec. 1257, werd
begraven te Valenciennes en liet vijf zoons na: Jan (later als Jan II, graaf van Holland
geworden); Floris, zie hiervoor; B o u c h a r d , eerst proost van St. Marie te Utrecht,
later bisschop van Metz; W i l l e m , bisschop van Kamerijk, overl. 1296; Guy, bisschop
van Utrecht, overl. 1317.
Zie: C h . D u v i v i e r , La querelle des d' Avesnes et des Dampierre (Brux.-Paris
1894); H. O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 27.
Obreen
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[Avontroot, Johannes Bartholomeus]
AVONTROOT (Johannes Bartholomeus), geb. ± 1563 te Halteren in Vlaanderen,
gest. te Toledo 12 Mei 1632. Avontroot was een koopman, die in de tachtiger jaren
der 16e eeuw naar Spanje is vertrokken en jaren lang op de Canarische eilanden
heeft gewoond.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

201
Wellicht was hij met een spaansche gehuwd. Vooral schijnt hij zich gewijd te hebben
aan den handel in edele metalen en ondernam ook een reis tot inspectie van de
goud- en zilvermijnen in Peru. Herhaaldelijk werd hij door het spaansche hof
geraadpleegd. Hij was protestant en is reeds op de Canarische eilanden met de
inquisitie in aanraking gekomen. Omstreeks 1610 deed hij aan koning Filips III een
memorie toekomen om het toestaan van vrijheid van geweten in de spaansche
monarchie te bepleiten. In hetzelfde jaar trok hij naar Nederland en vestigde zich
te Amsterdam, nu en dan ook in den Haag en te Utrecht verblijf houdende. In 1612
zond hij zijn neef J a n C o o t met een memorie naar den spaanschen koning, welk
stuk een scherpe bestrijding der katholieke Kerk was. Toen hij geen bericht kreeg,
dat zijn schrijven den koning had bereikt, gaf hij het als Sendbrief ... tot den ...
Coninck van Spaengien in het hollandsch en spaansch in druk. De hollandsche
tekst heeft een opdracht aan de Staten-Generaal. Van den spaanschen tekst werden
7000 exemplaren naar Spanje gezonden, maar door de inquisitie in beslag genomen,
waarop Avontroot een nieuwe editie deed verschijnen. De brief is ook in het latijn,
fransch, duitsch en italiaansch gedrukt. In 1628 richtte hij een brief aan de inwoners
van Peru, om hen op te wekken het spaansche juk af te schudden. De oorspronkelijke
spaansche tekst is in 8000 exemplaren op kosten der Staten-Generaal gedrukt en
was vergezeld van een spaansche vertaling van den heidelbergschen catechismus.
In 1630 verscheen de hollandsche vertaling zonder den catechismus. In 1631 naar
Spanje getrokken, vroeg hij een audiëntie aan bij koning Filips IV, die hem dadelijk
aan de inquisitie uitleverde. Het slot was de brandstapel te Toledo.
Hij schreef: Sendbrief van Joan Aventroot tot den ... Coninck van Spaengien (met
o

de vertalingen Pamflet Knuttel n . 2035-2041); Original van een Italiaenschen Brief
o

aen den ... Hertoch van Venetien (1619, Pamflet Knuttel n . 2830); Christiana
o
instructio omnibus Romani imperii regibus et principibus (1621, Pamflet Knuttel n .
o
3145a); Sendt-Brief aen die van Peru ... 1630 (Pamflet Knuttel n . 4001).
Zie: C.v.d. E l s t , Une dernière victime Belge du Saint-Office. 1632. J.B. Avontroot
in Revue Trimestrielle XXIII, 8 en Copye van 't Proces ende Sententie teghens Joan
o
Avontroot (Pamflet Knuttel n . 4204).
Knuttel

[Axel, Johannes Honorius van]
AXEL (Johannes Honorius v a n ), heer van Senis, geb. ± 1565 te Utrecht, gest. na
1630 te Rome, rechtsgeleerde en practiseerend advocaat te Rome. Zijn stadgenoot
Buchelius trof hem in Maart 1588 in Bologna aan; in het voorjaar van 1591 was hij
in Rome reeds doctor in de beide rechten en schreef hij zich in het
broederschapsboek van de nationale kerk Santa Maria dell' Anima in. Hij had veel
hart voor arme landgenooten en zat o.a. in het bestuur van de broederschap van
Santa Maria in Campo Santo, tusschen 1592 en 1620. In 1602 werd hij, blijkens
een acte in het gemeente-archief te Rome, burger van deze stad. In 1627 maakte
hij zijn testament, waarbij hij het thans nog bestaande college van Sint Norbertus
stichtte. In het werkje van Allatius over auteurs tusschen 1630 en 1632 in Rome
wordt ook hij vermeld. De lof van zijne goedhartigheid, ook in de uitoefening van
zijn beroep, waarin hij overigens doorkneed moet zijn geweest, wordt door zijn
tijdgenoot en den levensbeschrijver van mannen van beteekenis, Janus Victorius
Roscius (Erythraeus), gezongen.
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Hij schreef: Juris totius canonici compendium (Keulen 1630).
Zie: A.v. B u c h e l l , Diarium, ed. B r o m e n v. L a n g e r a a d 168; J a e n i g ,
Liber confratern. B. Mariae de Anima 182; A l l a t i u s , Apes Urbanae (Roma 1633)
160; E r y t h r a e u s , Pinacotheca 438-440; C. B u r m a n , Trajectum eruditum 11;
zijn testament bij M i r a e u s , Op. dipl. IV, 688-690.
Orbaan

[Aychmayer, Johan Christiaan]
AYCHMAYER (Johan Christiaan), zoon van L a u r e n s A., was in 1786 nog niet
meerderjarig, toen hij met Matthijs d'Sallieth te Rotterdam een compagnieschap
aanging. Hij heeft het tooneelspel De dubbele Kinderliefde uit het duitsch van F.G.
von Nesselrode vertaald, en deze vertaling is in 1789 uitgegeven met een door
hemzelf geëtst titelblad.
Zie: Rotterdamsche historiebladen III, 1, 675-677.
Moes

[Aylva, Hans Willem baron van (1)]
AYLVA (Hans Willem baron v a n ) (1), geb. op de State Brandstede of Aylva State
te Holwerd (Friesland), overl. 1691, was een zoon van H e s s e l v a n A., kolonel
der infanterie en van de oostenrijksche gravin E l i s a b e t h A l t h a n . Evenals de
Roorda's behoorden de Aylva's tot de staatsche partij, terwijl daarentegen de van
Haren's en de Burmania's prinsgezind waren. Hij was kolonel van een regiment
infanterie, en hielp in Mei 1664 de Dijlerschans innemen, doch werd in 1667 benoemd
tot luitenant-admiraal ter vervanging van Tjerk Hiddes de Vries, die op 4 Aug. 1666
gesneuveld was; als zoodanig maakte hij onder de Ruyter den tocht naar Chatham
mede, als commandant van het friesche eskader (20-24 Juni 1667). In 1672, na de
benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal voor één veldtocht, werd hij
weer tot luitenant-generaal der infanterie benoemd en belast met de verdediging
van Friesland. Met zijn regiment, dat bij den overtocht der Franschen over den Rijn
(het was uit Nijmegen tot verdediging van het bedreigde punt toegesneld, terwijl A.
zelf het bevel voerde in Overijsel) deerlijk gehavend werd, voerde hij een soort
guerilla-oorlog in de omstreken van Heerenveen; met een kleine troepenmacht en
zijn friesche schutters had hij Friesland in allerijl in staat van verdediging gebracht
door het opwerpen van aarden schansen aan de zuidoostzijde, een linie vormende
van Kuinre langs Heerenveen naar Groningerland. In Juli 1672 deed hij, bijgenaamd
‘de ontzaglijke’, een mislukten aanslag op Kuinre. In het begin van 1673 vocht hij
met succes tegen de munstersche troepen van den graaf van der Lippe, o.a. bij
Staphorst; een aanslag, in gemeenschap met Johan Maurits van Nassau in Juli van
datzelfde jaar tegen Zwartsluis ondernomen, mislukte. Overigens wist hij met veel
beleid en dapperheid de Munsterschen uit Friesland, speciaal de omstreken van
Heerenveen, te weren. Hij nam voorts deel aan den slag bij Senef (11 Aug. 1674)
en voerde daarbij de infanterie van den rechtervleugel aan, bij welke gelegenheid
hij zwaar gewond werd. In 1689 maakte hij deel uit van de troepen die in het
Kleefsche en in de Rijnstreek optraden; het waren n.l. Brandenburgers en staatsche
troepen onder Aylva die Keizersweerd (25, 26 Juni), Neuss en Bonn (Aug.-Oct.) op
de Franschen veroverden; op 25 Aug. van dat jaar streed hij met schitterend gevolg
tegen de Franschen onder d'Humières bij Walcourt. Het volgend jaar, op 1 Juli,
vocht hij mede in den slag bij Fleurus en toonde veel beleid in het regelen van den
aftocht naar Nivelles. In 1691
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voerde hij het bevel over de troepen der Vereenigde Nederlanden in Brabant met
het hoofdkwartier te Leuven. Door een val van zijn paard werd hij ernstig gekwetst
en overleed enkele dagen later; hij werd te Holwerd begraven. Zijn door H. de Valk
geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: J. v a n L e e u w e n in de Vrije Vries V, (1850) 361; S y l v i u s , Saken van
Staet en Oorlogh, welk werk zijn afbeelding bevat; Friesche Volksalmanak 1841,
62; B l o k , Gesch. v.h. Nederl. Volk V, 265, 271, 299, 401, 404; G. E n g e l b e r t s ,
Gedenkstuk v. Neerl. Held. ter Zee II, 141; B o s s c h a , Nederl. Heldend. te Land
passim.
Eysten

[Aylva, Hans Willem baron van (2)]
AYLVA (Hans Willem baron v a n ) (2), geb. 1694, overl. ongehuwd te Leeuwarden
in 1733 en bijgezet te Higtum. Hij was een zoon van T j a a r d v a n A y l v a , die
op 31 Jan. 1705 overleed en van diens 2e vrouw M a r g a r e t h a J o h a n s d r .
v a n G e n t , die in den ouderdom van 84 jaren, 15 Jan. 1741 stierf. In verschillende
openbare ambten was hij werkzaam; zoo werd hij 1714 raad in het Hof van Friesland,
grietman van Baarderadeel in 1722, lid van gedeputeerden in Februari 1728, terwijl
hij in 1731 den titel verkreeg van historieschrijver van Friesland, hoewel geen enkel
historisch werk van zijn hand getuigt van zijne werkzaamheid in die functie. De
predikant-dichter C h r i s t i a n B r i n k , vervaardigde een latijnsch gedicht op hem
ter gelegenheid zijner benoeming tot Gedeputeerde in Februari 1728.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A. v a n H a l m a e l Jr., Stamboek Friesche
adel (Leeuw. 1846).
van Biema

[Aylva, Hobbe baron van]
AYLVA (Hobbe baron v a n ), 1696 geb. uit het huwelijk van T j a a r d v a n A y l v a ,
grietman van Wonseradeel en M a r g a r e t h a v a n G e n t , broeder van den voorg.,
overl. te Maastricht, 15 Dec. 1772. Op jeugdigen leeftijd trad hij in Nederlandschen
krijgsdienst; achtereenvolgens werd hij opperstalmeester van prins Willem IV,
drossaart van Buren en gemachtigde van den prins van Oranje tot vereffening van
de geschillen over de nalatenschap van Willem III. Daarna werd hij kolonel van een
regiment infanterie; 1 Nov. 1740 werd hij benoemd tot commandant van Maastricht
De gouverneur van Maastricht, prins Willem van Hessen-Cassel, was veel in het
buitenland zoodat Aylva eene zeer verantwoordelijke betrekking had. Gedurende
den Oostenrijkschen successieoorlog was Maastricht een zeer belangrijk garnizoen,
waar troepen van allerlei nationaliteit doortrokken of in winterkwartier lagen. Met
zeer veel takt en bekwaamheid kweet hij zich van deze moeilijke betrekking. Bij
schrijven van 11 Maart 1748 deelde de prins van Oranje
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mede, dat aan Aylva het traktement en de verdere emolumenten moesten worden
toegekend van het gouvernement van Maastricht (24 Augustus 1747 had prins
Willem van Hessen-Cassel zijn ontslag gevraagd als gouverneur van Maastricht).
11 April 1748 sloeg de maarschalk van Saksen het beleg voor die stad, welke
manmoedig door Aylva verdedigd werd. 5 Mei 1748 benoemde de prins van Oranje
hem tot gouverneur van Maastricht, welke vesting 7 Mei d.a.v. bij capitulatie aan de
Franschen werd overgegeven. Deze capitulatie werd 10 Mei 1748 door de
Staten-Generaal goedgekeurd, men was ten zeerste voldaan over de wakkere
verdediging. De maarschalk van Saksen stelde zijne dapperheid ook zeer op prijs,
zoodat hem vergund werd met 2 mortieren en 4 stukken kanon voorzien van
ammunitie uit te trekken. De Staten-Generaal schonken hem deze stukken op
voorstel van den stadhouder in persoonlijk eigendom; zij werden daarop in October
1749 door Aylva voor het gouvernementsgebouw te Maastricht geplaatst. Bij zijn
testament werden ze vermaakt aan de provincie Friesland, waar zij voor de
hoofdwacht te Leeuwarden werden geplaatst. 3 Febr. 1749 vertrok het fransche
garnizoen onder den generaal graaf de Courten, waarop het staatsche garnizoen
de vesting overnam.
Aylva kwam 26 Maart 1749 te Maastricht; 29 Maart d.a.v. gaf hij kennis aan de
Staten-Generaal, dat hij het commando van de vesting had overgenomen. 30 Maart
1751 richtte hij eene memorie aan den magistraat van Maastricht, waarbij hij aan
het gouvernementsgebouw eene schenking deed van de portretten van den
stadhouder, diens gemalin, den erfprins en van prinses Carolina. De gift werd zeer
op prijs gesteld door den magistraat, waaraan deze uiting gaf bij het verdrag van 5
April 1751. 16 Mei 1763 stelde A. een nieuw reglement vast tot legering van het
garnizoen in de barakken (kazernes), waar 7140 personen konden worden onder
gebracht. Zijne teraardebestelling, waarbij moeilijkheden van etikette onstonden.
vond 28 December 1772 plaats. Zijn door Ph. van Dijk geschilderd portret is door
L.A. Claessens gegraveerd.
Zie: Raadsnotulen: 30 Jan. 1741, 27 Maart 1747, 11 en 25 Maart 1748, 17 Nov.
1749, 9 Febr. 1750, 30 Maart, 5 April 1751, 18 Mei 1761, 16 Mei 1763, 21 Dec.
1772; zoogenaamde militaire kroniek (handschrift) (Maastricht gemeente-archief);
Resolutien van de Staten-Generaal 1 Nov. 1740, 10 Mei, 5 en 10 Dec. 1748, 31
Maart 1749; G.D. F r a n q u i n e t , Siège de Maestricht in Ann. Soc. Hist. et Archéol.
à Maestricht II (1856/8) 1; hierin komen zeer belangrijke brieven voor van Aylva aan
den prins van Oranje uit den tijd vóór het beleg.
Dyserinck
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B.
[Baale, Hendrik van]
BAALE (Hendrik van), geb. te Delft 3 Jan. 1782, gest. te Dordrecht 2 Febr. 1822,
dichter en tooneelschrijver. Hij was in 1807 boekhouder te Dordrecht, later deelgenoot
in een grossierderij in koloniale waren, en beoefende uit liefhebberij de letteren. Hij
was lid van het in 1816 opgerichte letterkundig genootschap ‘Diversa sed Una.’ Hij
schreef, behalve gedichten enz. in
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jaarboekjes, drie treurspelen: Johanna de Castro (Amst. 1807), De Saraceenen
(Amst. 1809) en Alexander (Amst. 1816), welk laatste met bijval op den amst.
schouwburg werd vertoond. Uit zijn huwelijk (1809) met N e e l t j e v a n
S t e e n b e r g e n zijn geen kinderen gesproten.
Zie: A.J. v a n d e r A a , Nieuw B.A.C. Woordb. van Ned. Dichters I, 52.
van Dalen
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[Baane, Jan Cornelis]
BAANE (Jan Cornelis), geb. te Vlissingen in 1762, overl. te 's Gravenhage 1 April
1823. Hij ging in 1780 in zee als jong matroos op het O.-I. Comp.'s schip ‘Het huis
ten Hooge’ naar Batavia, vanwaar hij met zijn schip ‘de Jonge Hugo’, ten oorlog
toegerust, naar de fransche vloot onder adm. de Suffren vertrok, kruisende langs
de kusten van Ceilon en V.-Indië. Hier woonde hij in 1782 o.a. een zeeslag bij
tusschen de eng. en de fr.-ned. vloot, waarin zich geen der strijdenden de
overwinning kon toeschrijven. In 1784 was hij op het O.-I. schip ‘Hof ter Linde’
getuige van den bloedigen strijd voor Malakka, veroverde een vijandelijke batterij
en bood den vlootvoogd twee buit gemaakte vaandels aan. Bij een landing op het
eiland Mars bij Riouw werd zijn linkerarm door een schot verbrijzeld, welke geheel
verlamd bleef. In 1791 begeleidde hij met het oorlogsschip ‘Christophorus Columbus’
het O.-I. schip ‘de Erfprins’ naar Japan. In straat Gaspar ontmoette hij het fransche
oorlogsfregat ‘la Modeste’ en de door den Franschman genomen O.-I. vaarder
‘Houtlust’. Hij wist ‘la Modeste’ op de vlucht te jagen, de ‘Houtlust’ te nemen en
daardoor de ‘Erfprins’ gelegenheid te geven zijn bestemming voort te zetten, na
een gevecht, waarin hij 15 dooden en 21 gekwetsten bekwam. In 1802 in het
vaderland teruggekeerd, leefde hij verder in ruste en ontving van den koning in 1816
een jaargeld van ƒ 1000 en den rang van kapt.-luit. t.z.
Hij schreef: Reis door een gedeelte van Ned. O.- I., waarbij gevoegd is een verslag
van de expeditie door 's lands eskader, onder bevel van den kapitein ter zee J.P.
van Braam, volvoerd tegen de vorsten van Malakka, Salangoor en Riouw (Amst.
1826), met platen en vignetten, uitgegeven door den tweeden echtgenoot zijner
weduwe, F.L.J. G e r t s e n .
Zie: N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I (1890) 15.
Mulert

[Baardt, Pieter]
BAARDT (Pieter), promoveerde 7 Juni 1616 te Franeker tot med. doct. en oefende
zijn beroep uit te Leeuwarden. Op het titelblad van zijne vertaling van A. M e t i u s '
Maetconstigh lineaal (1626) die voorafgegaan wordt door zijn gedicht Nagebootste
Uranie, noemt hij zich ook ‘matheseos studiosus’. Bij Claude Fonteyne te Leeuwarden
verschenen dan ook een aantal door hem geredigeerde prognostica en almanakken
o

onder den titel van Grote Heeren Feenster prognosticatie (Pamflet Knuttel n . 3845,
o

id. Petit n . 1609, 1668). O.a. in die voor 1629 komt zijn portret voor, in welks opschrift
hij genoemd wordt ‘medicinae, philosophiae, astronomiae doctor’. Van zijne gedichten
o
zijn te noemen de Wapenrock (Leeuw. 1628) (Pamflet Knuttel n . 3808), de Friesche
Triton (Leeuw. 1630) (op de verovering van Olinda), de Ledenstemminghe (Leeuw.
1630) en de Voornaemsten Helden-Daden ende Lyck- Bestedings Eergedicht over
o
.... Henrich Grave toe Nassauw 1641 (Pamflet Tiele n . 2753). Men vindt er ook van
zijn hand in M e t i u s ' Astronomische en geographische onderwijsinghe 1632 en
over de kwakzalverij vóór Joh. van Beverwijck's Heelkunst (1645). Door zijn
Deughdenspoor (1645), eene gewijzigde uitgave van zijne in 1634 verschenen
bewerking van het in 1620 te Frankfort verschenen origineel Nebulo Nebulonum
(M a r c h a n d , Dict. hist. II, 94) en satirieke toespelingen bevattend op allerlei
ondeugden, verwierf hij groote vermaardheid. Niet minder door zijn prognosticaties.
Nog in 1671 calculeerde Ulpianus Lambertus. Grijsert dergelijke almanakken ‘op
ordre van den hooghgeleerden dr. P e t r u s B a a r d t .’
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Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n Biographisch Woordenboek (Amst.
1888) in voce.
de Waard

[Bachem, Nicolaas]
BACHEM (Nicolaas) ook geschreven B a c c a m of B a e c h e m , meer bekend
echter als N i c o l a a s v a n E g m o n d (E g m u n d a n u s ), overl. te Leuven 24
Aug. 1526, werd 1506 pater Carmeliet, was doctor theol. van Leuven, streed zeer
tegen de hervorming en tegen Erasmus. Door Karel V was hij tot inquisiteur benoemd
voor de Nederlanden.
Zie: V a l . A n d r e a s , Fasti cap. 9; E r a s m u s in Ep. 554 ad Th. Morum; Briefe
an D. Erasmus von Rotterdam herausg von F ö r s t e r m a n u n d G ü n t h e r , 341
(Beih. Zentralbl. Bibliothekswesen XXVII, 1904). Over de vraag of hij een
scherpzinnig geleerde was of een half-geleerde zeloot, zie vooral Bibl. Carm. II,
478, waar nog vele bronnen worden aangegeven.
C. de Boer

[Bachusius, Johannes (1)]
BACHUSIUS (Johannes) (1), B a c h u i s i u s of B a c h u y s i u s , gest. 1598 te
IJsselstein. In 1576 kwam hij naar Holland van uit de Palts. ten gevolge van de
verwisseling in de regeering, die daar toen had plaats gehad: de gereformeerde
keurvorst Frederik III werd toen opgevolgd door den lutherschgezinden Lodewijk,
die de gereformeerden uit zijn gebied verjoeg. Reeds in 1578 was hij predikant te
Gouda. Om vele ‘onbeleeftheden’, die hem daar werden aangedaan, vertrok hij,
volgens Borger in 1581, volgens Rogge reeds in 't daaraan voorafgaand jaar, naar
IJselstein, waar hij tot zijn dood is gebleven.
Hij was een beslist calvinist. Vandaar dat tusschen de 80-er en 90-er jaren - toen
in Utrecht de bekende moeilijkheden bestonden naar aanleiding van het vraagstuk
der verhouding van de consistorialen en de ‘onbesloten’ of St. Jacobs-gemeente velen uit die stad bij hem ter kerk gingen en zelfs hun kinderen lieten doopen. De
utrechtsche magistraat poogde dit wel te beletten en riep daartoe zelfs de hulp van
den Prins in, maar zonder eenig resultaat.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); S c h o o c k
De bonis vulgo Ecclesiasticis dictis (Gron. 1651) 486; H.C. R o g g e , Johannes
Wtenbogaert I (Amst. 1874) 115; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta III, 89; VI, 294;
T r i g l a n d , Kerkelijcke Geschiedenissen (Leiden 1650) 768, 769.
van Schelven

[Bachusius, Johannes (2)]
BACHUSIUS (Johannes) (2), B a c h u i s i u s , of B a c h u y s i u s , een zoon van den
voorgaande, werd in 1580 geboren, vermoedelijk te Gouda. 10 Mei 1596 werd hij,
te Leiden gaande studeeren, daar ingeschreven als alumnus in het Statencollege.
Na afloop zijner studiën werd hij in Sept. 1602 predikant te Herveld, Slijk-Ewijk en
Oosterhout. Vandaar ging hij in 1606 of 1607 naar Krimpen, in de classis Gouda,
waar hij in Juli 1634 nog stond. Later, emeritus geworden, ging hij te Leiden wonen;
6 Apr. 1650 liet hij zich daar toen nog eens als civis academicus inschrijven.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); T r i g l a n d ,
Kerkelijcke Geschiedenissen (Leiden 1650) 769; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta
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III, 274, 287; K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden I en II ('s Grav. 1908
vv.) registers.
van Schelven

[Bachusius, Martinus]
BACHUSIUS (Martinus), B a c h u i s i u s of B a c h u y s i u s , vinden we in 1590 als
predikant te Groot-Ammers. Hij overleed te IJsselstein, naar 't schijnt in 1594. Wellicht
was de daar destijds staande predikant Johannes Bachusius (1) een familielid van
hem.
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Zie: B o r g e r Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); R e i t s m a
e n v a n V e e n Acta II, 411; III 1, 4, 17, 152; Kroniek van het Historisch
Genootschap 1874, 50.
van Schelven

[Bachusius, Titus]
BACHUSIUS (Titus), B a c h u i s i u s , of B a c h u y s i u s , is vermoedelijk te Krimpen
geboren, waar zijn vader Johannes (2) predikant is geweest. 1655 stierf hij te Nijkerk.
Aanvankelijk was zijn bedoeling in dienst der zending naar Indië te gaan. 16 Sept.
1644 kreeg hij met 't oog daarop ook subsidie van de O.I. Compagnie, maar toen
hij 30 Aug. 1649 zich aan boord begaf, is daar door onbekende bezwaren (zijn
getuigenissen waren goed) toch niet van gekomen. Na toen nog korten tijd te Leiden
te hebben gestudeerd - 6 April 1650 werd hij daar ingeschreven - is hij in 1651
praeparatoir geexamineerd in de classis Gouda en nog in 't zelfde jaar te Nijkerk
predikant geworden, waar hij tot zijn dood is gebleven.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); K n u t t e l ,
Acta der Zuid-Hollandsche Synoden III ('s Grav. 1910) 285; C.A.L. v a n
T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biographisch Woondenb. van O.-Ind. predikanten.
(Nijm. 1893) 18, 19.
van Schelven

[Back, Jacobus de]
BACK (Jacobus d e ), geb. te Rotterdam ± 1594, begraven in de week van 23-30
Juli 1658, liet zich 18 Mei 1612 op 18-jarigen leeftijd te Leiden als student in de
medicijnen inschrijven. Na den dood van prof. Pauw is hij als med. cand. naar
Franeker vertrokken, werd daar 17 April 1617 ingeschreven en eenige dagen later
door M. Winsemius tot doctor bevorderd. Daarna heeft hij zich in zijn geboorteplaats
gevestigd en huwde 9 Mei 1628 met H e l e n a A d r i a e n s H a r t e v e l t uit
Bleiswijk, bij wie hij eene dochter kreeg. 7 Febr. 1632 werd hij aangesteld tot
stadsdoctor. Hij heeft die betrekking tot 26 Nov. 1635, toen hem een collega
toegevoegd werd, alleen waargenomen. Overigens wijdde hij zich aan zijn praktijk
en ook aan de wetenschap. Hij deed verscheidene lijkopeningen, zooals o.a. blijkt
uit zijn in de correspondentie van J. van Beverwijk opgenomenen brief over den
niersteen. Bovendien schreef hij een zeer merkwaardig en belangrijk boekje:
Dissertatio de corde in qua agitur de nullitate spirituum, de haematosi, de viventium
calore. Annexa Appendix pro Circulatione Harveiana (Rotterd. 1648, vermeerderde
druk 1654, 1660, 1664 en 1671), dat ook in het hollandsch en engelsch vertaald is,
maar eerst in den laatsten tijd de groote waardeering gevonden heeft, die het
verdient. Het is geschreven naar aanleiding van de vermaarde ontdekking of liever
theorie van den bloedsomloop van W. Harvey en zou in de pen gebleven zijn, indien
deze engelsche hofarts niet al te eerbiedig aan de opinies der ouden omtrent de
voornaamste functies van 't hart was blijven hangen. De B. maakte er tabula rasa
mede. Hij ontkende het bestaan der geesten (spiritus), die sints Galenus de
physiologie beheerschten en gaf er redenen voor. Het hart was niet de zetel en
oorsprong der levensgeesten. En hij deelde de meening van Colombo en Michael
Servet, dat het veneuse bloed in de longen, door vermenging met de lucht, ververscht
en in arteriëel bloed werd omgezet. Evenmin mocht het hart als de zetel van den
calor innatus beschouwd worden; ten gevolge van de voeding, de stofwisseling, die
tusschen het door alle deelen van 't lichaam verspreide bloed en de weefsels plaats
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boekje opgedragen was, vond goed deze meeningen in een herdruk
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van zijn oorspronkelijken arbeid, zonder opgave van herkomst, over te nemen en
als de zijne voor te dragen. Bovendien verzette de Back zich met hand tand tegen
de meening van Cartesius, dat het bloed gedurende de diastole wordt uitgezet en
het hart verlaat en bewees, dat de systole een actieve samentrekking der hartspier
is, waarbij de inhoud wordt uitgedreven.
Ook als praktisch medicus heeft hij op meesterlijke wijze partij getrokken van zijn
kennis van den bloedsomloop; hij was de eerste, die bij een verwonding van een
arterie (van den arm) het lid boven de wond omsnoerde, het bloedvat opzocht,
isoleerde en met een gewasten draad onderbond. De extremiteit werd op deze wijze
behouden, terwijl niemand minder dan van Diemerbroeck reeds had voorgesteld
haar af te zetten.
Zie: B a n g a , Geschiedenis van de Geneeskunde enz. (1868) 318, 433; I s r a ë l s
e n D a n i ë l s , De verdiensten der Hollandsche geleerden ten opzichte van Harvey's
leer van den bloedsomloop (1883); D a n i ë l s in Lexikon d. hervorragenden Aertze,
i.v.; F.M.G. d e F e y f e r in Janus Juni 1909; d e z e l f d e in Ned. Tijdschr. v.
Geneeskunde, 5 Juni 1909.
A. Geyl

[Back, Johan of Jan de]
BACK (Johan of Jan d e ), geb. 1698 te Rotterdam uit het huwelijk van
A b r a h a m d e B a c k (of B a k ) en M a r g a r i t a V e t t e k e u k e n , gest. 5 Juli
1766 in den Haag, studeerde in de rechten te Leiden en werd in 1729 secretaris in
den domeinraad van den prins van Oranje; na diens verheffing in 1747 werd hij
bovendien zijn geheime secretaris en requestmeester, welke ambtten hij na 's
Prinsen dood ook vervulde bij diens weduwe, prinses Anna. Hij vermocht veel bij
Willem IV. Aanvankelijk werkte hij, sinds Mei 1747, samen met Willem Bentinck,
doch in 1750 ontstond een breuk tusschen beide mannen, vooral wegens de
buitenlandsche politiek, waarin de Back eene tegemoetkomende houding jegens
Frankrijk voorstond en de nauwe aansluiting bij Engeland bestreed; van dien tijd af
bekampte hij met zijne vrienden den invloed van Bentinck's groep en werkte ook
den raadpensionaris Steyn tegen; vooral in de eerste jaren van prinses Anna's
regentschap deed hij zich gelden. Gaandeweg verloor hij echter grond, waarschijnlijk
deels door de stijgende gunst van Larrey en de inwerking van A. van der Mieden,
anderdeels wegens zijne betrekkingen met den franschen gezant d'Affry, waarvan
diens onderschepte brieven het bewijs gaven. 14 Sept. 1758 werd hij plotseling uit
zijne ambten ontslagen. In zijne plaats werd Larrey geheim-secretaris en
requestmeester; in den domeinraad verving hem B. Dutry van Haeften. Hij huwde
te Rotterdam 3 Mei 1730 H e n r i e t t e A n n a v a n S c h i n n e , geb. te Rotterdam
21 Maart 1704, dr. van Mr. I s a a k en M a g d a l e n a A d r i a n a v a n
Q u a l b e r g e n . In 1729 en in 1730 is zijn portret geschilderd door Hendrik van
Limborch.
Zie: Arch. de la Maison d'Orange Nassau, IV série; K r ä m e r , Gedenkschr. van
G.J. van Hardenbroek I; Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen., XXVII, 269; Nederl.
Jaarboeken 1758 en 1766.
Bussemaker

[Back, Abraham den]
BACK (Abraham d e n ), geb. te Zalt-Bommel 25 Maart 1682, gest. te Dordrecht 25
April 1720, zoon van M i c h i e l d e n B a c k en A n n a v a n H e m e r t was van
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Bundels heeft hij niet uitgegeven; zijn losse stukjes zijn vrij zeldzaam o.a. Bruiloftzang
voor Monsieur Johannes Verpoorten,
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heelmeester, op zijn huwelijk met Juffrouw Katarina van Eysde 12 Augustus 1714.
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , B.A.C. Woordenb. I, 183; S c h o t e l , Kerk. Dordr.
II, 190, 195; B o u m a n , Gesch. der Geldersche Hoogeschool II, 63.
van Dalen

[Backer, Erasmus of Bakker]
BACKER (Erasmus) of B a k k e r , predikant te Utrecht van 1579 tot 1582 bij de St.
Jacobsgemeente. De uitbreiding der gemeente en de gezondheidstoestand van
Duifhuis schijnen aanleiding gegeven te hebben, dat Backer van den aanvang of
sedert het midden van 1579 bij de gemeente werkzaam was, toen hem voorloopig
eene som en gagie werd toegelegd, terwijl hij een jaar later, 7 Sept. 1580, als adjunct
van Duifhuis voorkomt. Hij heet in het contract der gemeente met Duifhuis (1 Febr.
1580) diens medebroeder, die zijne predikbeurten zou suppleeren. Zijn traktement
was gelijk aan dat der andere predikanten. Daags na den dood van Duifhuis werd
hij als ‘vast leeraar’ aangesteld. Tevens ontving hij, met het oog op alle mogelijke
‘molestaties ende zwaricheden’ van de zijde der consistorialen, waarborg van
veiligheid en zekerheid. Naast Backer werd weldra H. Elconius te Utrecht aangesteld.
Evenwel was ‘de vreedzame, helderevangelische Backer’ niet bestand tegen de
bedoelde moeilijkheden, vooral nadat hij de onderteekening van den catechismus
op 4 Aug. 1581 op het stadhuis had geweigerd. Eene tweede conferentie had plaats
in Nov. 1581, waarbij men sprak over eene kerkorde; maar de predikanten van de
St. Jacobs-gemeente beriepen zich op de voorwaarden hunner aanneming door
den magistraat.
Backer drukte meer dan Elconius den geest van Duifhuis uit. Reeds in den
aanvang van 1582 verzocht hij zijn ontslag, dat hij kreeg op 24 April; hij werd in
1585, na drie jaren te Gouda gewoond te hebben, naar Breukelen beroepen, waar
hij op Kerstmis zijn intrede deed. Als predikant te Breukelen kwam hij in 1606 (dus
hij stierf niet in 1589, zooals Kerk. Handb. 1910, Bijl. 153, opgeeft) ter Synode ‘der
kercken des stiffts Utrecht gehouden binnen Utrecht int Catharinenconvent’ op 8-10
Juli 1606 ‘ten overstaen van eenige gecommitteerde derselver provincie’ (vergel.
over deze Synode H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert, I, 243 v.). Daar bracht hij
verslag uit van den kerkelijken toestand te Breukelen. Verder blijkt op deze
vergadering ‘Van den dienaer van Breukelen ... is niet gehoort dan alle goet’. Op
27 en 28 Aug. 1612 was hierna voor het eerst weer eene Synode te Utrecht terzelfder
plaatse bijeen ‘in den grooten refectoor aldaar’. Hier was ‘absent d' eersamen
Erasmus Backer, pastoor tot Brueckelen, sijnde verhindert door krankheyd des
lichaems’. Hoelang hij hierna nog leefde, is ons niet bekend. Eerst in 1619 wordt
de provincie Utrecht in drie classes ingedeeld, Breukelen bij de cl. Utrecht. Breukelen
behoort in dat jaar tot de gemeenten, die ‘versoecken van ordinare predicanten
voorsien te worden in plaetse van diegeen die gestorven ofte nu gedeporteert zijn’.
Waarschijnlijk was hij toen gestorven na bijna 40-jarigen dienst.
Zie: H.J. R o o i j a a r d s , Gesch. der Herv. in de stad Utrecht (Leiden 1847)
235-271, passim (= Archief voor Kerkgesch. 1846 en 1847); R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta VI, 296, 304, 315, 330, 425 v., 433 v.; Kerkel. Handboek 1907, Bijl.,
116; 1910, Bijl., 153, 165; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. en de Herv. Kerk
(Gron. 1899) 155 v.
Knipscheer

[Backer, Gerrit Evertsz.]
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BACKER (Gerrit Evertsz.), was leerling van den hoornschen landmeter Jacob R.
Brasser en werd schoolmeester te Graft. Van zijn hand komen
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Eenige exempelen omtrent tweede en hoogeremachtsvergelijkingen voor in
B r a s s e r 's Regula cos of Algebra (Amst. 1663, herdr. ib. 1672) 371-400. Van zijne
papieren zal Dirk Rembrandtsz. van Nierop inzage gehad hebben, in 1671
schrijvende te hopen ‘dat haest uytkomen zal de klootsche reekeningen van Mr.
G.E.B., in zijn leven schoolmeester tot Graft, waerin dat alle reekeningen van
klootsche werkstucken, die tot noch toe, en meer andere die noch noyt in 't openbaer
geweest zijn, die zullen daer alle klaar en onderscheydelyck beschreven worden,’
welke uitgave echter niet tot stand schijnt gekomen.
Zie: D i r k R e m b r a n t s v a n N i e r o p , Logarithmus tafelen van sinus, tangens
en secants (Harlingen z.j.) 37.
de Waard

[Backer, Peter Janssen]
BACKER (Peter Janssen), onwettig predikant te Lopik, waar hij volgens het oordeel
van de zeeuwsche Synode in April 1597, ‘totten dienst van Godes woort aengenomen
is, sonder die van Brouwershaven door behoorlicke schultbekentenis ende
wederroepinge van sijne doolingen voldaen te hebben’. Aan de predikanten te
Utrecht (eene kerkelijke organisatie was er nog niet op gereformeerden voet) zal
over hem geschreven worden enz., ook aan ‘sijn Excellentie als gouverneur der
provincie’. T e W a t e r acht het onwaarschijnlijk, dat deze dezelfde is als P i e t e r
J a n s z . die eenige jaren vóór 1592 te Abcoude stond, daarna te Egmond-binnen
en Heiloo tot 1606, eindelijk alleen te Heiloo (1619-1633) en na drie jaren emeritaat
gestorven.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 41, 44; VI, 297, 309; verg. Kerk.
Handboek 1908, Bijl., 112, 118; 1909, Bijl., 125; 1910, Bijl., 150, 159; J.W. t e
W a t e r , Reform. v. Zeel. (Middelburg 1766) 237 v.; V e e r i s e n d e P a u w ,
Vern. Kerkel Alphabeth (Enkh. 1750) 156.
Knipscheer

[Backere, Petrus de]
BACKERE (Petrus d e ), ook genaamd: B a c h e r i u s , dominicaan. Hij werd geboren
te Gent in 1516, ontving daar het ordekleed 13 Febr. 1535, en overleed er 20 Febr.
1601. Zijne studiën voltooide hij vermoedelijk in het buitenland; later verwierf hij te
Leuven den doctorshoed. In verschillende kloosters bekleedde hij het prioraat, o.a.
te Gent, Brussel, Leuven, Calcar en 's Gravenhage. In laatstgenoemde stad was
hij prior in 1568 en in 1578, toen hij met zijne ordebroeders door de staatschen werd
uitgedreven. Het bestuur der kloosters van Holland, Friesland en Gelderland was
hem als vicarius van den provinciaal opgedragen, terwijl hij meermalen zitting had
in de provinciale en generale kapittels zijner orde. P. Bacherius behoorde tot de
kloekste en bekwaamste strijders, die in de Nederlanden gedurende de 16e eeuw
de leer der Moederkerk tegen de aanvallen der nieuwsgezinden hebben verdedigd
en door woord en schrift het voortdringen der nieuwe leer hebben gestuit. Daarbij
was hij inquisiteur en als zoodanig gevreesd en gehaat bij zijne tegenstanders.
Volgens den uitbundigen lof, die hem niet alleen door het necrologium van zijn
klooster, maar ook door Aubertus Miraeus en Valerius Andreas wordt toegezwaaid,
was hij een veelzijdig ontwikkeld man, geoefend in het latijn en grieksch, bedreven
in de dichtkunst, ervaren in de geschiedenis en doorkneed in de godgeleerde
vraagstukken van zijn tijd. Meer nog dan door zijne talrijke strijd- en verweerschriften
was hij geducht door zijn welsprekend en wegslepend woord, dat hij, vooral in de
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controverse tegen de calvinisten, als een machtig zwaard hanteerde. Als redenaar
had hij in Nederland bijna zijns gelijken niet. Gedurende 42 jaren
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predikte hij tijdens de vasten dagelijks tot het volk, dat hij in den voorvaderlijken
godsdienst bevestigde. Terwijl zijn vijanden zijne beeltenis publiek op den brandstapel
aan de vlammen prijs gaven, schonk de gentsche regeering hem een verguld zilveren
kelk, versierd met het stadswapen en het opschrift: ‘Dedit D. Doctori Bacherio
o

Senatus Gandensis. A 1585’.
Zijne geschriften zijn: In Misoliturgos (Gandavi 1556, 2 tom., later te Leuven); de
Christianae militiae disciplina (Lovanii 1562, Coloniae 1592); Tumultus Panicus,
o

1600 versibus hexametris (Antverpiae 1568, Pamflet Knuttel n . 155); Homiliae in
omnes Epistolas quadragesimales (Lovanii 1572, en Duaci 1599); Clangor tubae
praedicatoriae (Duaci 1604); Homiliae in Evangelia dominicalia per totum annum
(Lovanii 1576, 2 vol.); Tabula Sacrorum carminum, piarum precum enchiridion ex
centum viginti poetis collectum (Duaci 1579); Dialogorum libri duo (Gandavi 1585);
Tractatus de tribus partibus Poenitentiae, Contritione et Satisfactione (1573);
Apologeticum pro defunctis (Antverp. 1587); Spongia ebriosorum (Embricae 1592
en Bruxellis 1587); Commentaria in epistolas dominicales, M.S.; De Christiani
Principis moribus, vita et officio, M.S.; De tribus votis vitae monasticae M.S. Hij
bezorgde de uitgave van S. J o a n n i s D a m a s c e n i historia de vitis et rebus
gestis SS. Barlaam et Josaphat (Antverp.); in 't vlaamsch schreef hij: Vriendelicke
Spraecken tusschen de leerende ziele ende de waerheid (Gent 1566, 1576 en
Brussel 1586); Hortulus precum dat is het hofken der biddingen (Leuven 1566); De
Symbolo fidei et Eucharisia M.S.; Tractatus brevis in orationem dominicam et concio
de oratione (Gent 1599); hij vertaalde uit het latijn het werk van A. J o a n n e s
B u n d e r i u s : Scutum Fidei orthodoxae (Gent 1567).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 78; Biographie Nationale IV, 741.
G.A. Meijer

[Backhuijsen, Tilmann Willem]
BACKHUIJSEN (Tilmann Willem) of B a c k h u s i u s , geb. te Ostende 16 Juni 1687,
overl. te Brugge 27 Apr. 1779. Hij bezocht de school der Berrulliaansche Oratorianen
te Oostende, bestudeerde de humaniora te Boulogne s.M. en volgde onder Opstraet
en Hennebel de lessen der wijsbegeerte aan de universiteit te Leuven. Daarna
verbleef hij een jaar in de abdij der Cisterciënsers te Orval, en ging toen wederom
naar Leuven, waar hij in het hollandsche college ‘Pulcheria’ onder leiding van den
president Petrus Melis zich in de godgeleerdheid bekwaamde. Van 1713-1717
verbleef hij te Beaupré in Lotharingen in de abdij der Cisterciënsers, waar door de
lezing van verschillende jansenistische geschriften, zijn jansenistische denkbeelden,
die hij al vroeger had opgedaan, niet weinig werden versterkt. In 1717 sloot
Backhusius zich te Utrecht aan bij de Jansenisten. Hij wist spoedig daarop Mgr.
Soanen van Senez te bewegen om hem met nog drie andere candidaten der holl.
Jansenisten de H. wijding van het priesterschap toe te dienen op 17 Dec. 1718.
C. Stakenburg, zich noemende algemeen-vicaris van het openstaande aartsbisdom
Utrecht, benoemde Backhuysen na diens wijding tot kapelaan te Huisduinen of den
Helder, waar hij 19 maanden den jansenistischen pastoor Godefridus Verheul ter
zijde stond. In dien tijd appelleerde hij mede tegen de Bulla ‘Unigenitus’. 11 Jul.
1720 werd Backhuysen door Cornelius van Steenhoven overgeplaatst naar het
eiland Noordstrand. Naar aanleiding van deze benoeming begon hij te twijfelen aan
de rechtmatige aanspraken der jansenistische clerezij (zie Bijdr.
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Gesch. Bisdom Haarlem IX, 99 enz.), welk wantrouwen niet weinig werd
vermeerderd, toen de Jansenisten overgingen tot de keuze en wijding van een eigen
bisschop tegen de goedkeuring van Rome. Echter gaf hij nog geen uitvoering aan
het bij hem opgekomen plan om de partij der Jansenisten te verlaten, want in Juli
1723 zien wij hem door G. van Dijk benoemd tot pastoor te Vianen. Einde Jan. of
begin Febr. 1724 begaf Backhuysen zich naar Joannes van Bijlevelt, den toenmaligen
apostolischen vicaris der Hollandsche zending om zijn dwaling af te zweren en zich
te laten opnemen in de roomsch-katholieke Kerk. 24 Mei 1724 werd hij door Rome
ontslagen van alle beloopen kerkelijke straffen.
Backhuysen was van plan om in Vianen te blijven wonen, doch op bevel van den
internuntius te Brussel, Mgr. Spinelli, verliet hij 28 Febr. 1724 dit stadje en begaf
zich door bemiddeling van den vicaris-generaal C.P. Hoynck van Papendrecht naar
den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, Mgr. d'Alsace. Sinds 1724 trad hij in
gedrukte en ongedrukte geschriften op als een fel bestrijder der utrechtsche
scheuring, wat hij gebleven is tot zijn hoogen ouderdom. In 1725 gaf hij zijn Plenaria
Sedis Apostolicae uit, om te bewijzen, dat het utrechtsche kapittel geen canonieke
rechtsgeldigheid bezat. Het jaar daarop verscheen zijn Responsio apologetica om
zijn overgang tot de r.k. Kerk tegen alle aanvallen te verdedigen. Ten gevolge. van
zijn strijd met de Jansenisten zien wij hem in de jaren na zijn bekeering herhaaldelijk
Mechelen verlaten om te Utrecht, Amsterdam en elders de Jansenisten in hun meest
versterkte burchten aan te tasten. Van zijn strijdmethode kan in het algemeen worden
gezegd, dat hij in zijn geschriften wel altijd trouw de waarheid diende, maar het zeer
dikwijls deed op minder voorzichtige wijze. Zijn voortvarende ijver bezorgde hem
vele vijanden, niet alléén bij zijn tegenstanders, maar ook bij zijn katholieke vrienden,
die in hem een minder welkomen medestrijder begroetten. Gevolg was, dat hij door
zijn geestelijke overheid in het laatst van 1734 of begin 1735 voor goed van het
strijdperk naar de Zuidelijke Nederlanden werd teruggeroepen (zie Archief Gesch.
Aartsbisdom Utrecht I, 319). Hij vestigde zich achtereenvolgens te Leuven, Mechelen
en Brussel, waar hij kapelaan was in het huis van graaf Frederik de Harrach,
eerste-minister van Maria Elisabeth. Na zijn benoeming tot kanunnik der St.
Donatiaanskerk leefde hij te Brugge tot zijn dood.
Hij schreef: Plenaria Sedis apostolicae in missionem Batavam asserta jurisdictio
(1725, 2e dr. Amst. en Gent 1726); van dit geschrift verscheen een uitgebreide,
onvoltooide omwerking (Utrecht 1726-1732, 3 vol.); Responsio apologetica Tilmanni
W. Backhusii (Amst. 1726); Epistola ad perillustrem et spectatissimum Dominum
o
N.N. (Amst. 1727); van dit schrijven verscheen een uitgave in klein 12 en een holl.
vertaling waarschijnlijk van Backhusius (zie W. K e m p , Hist. verhaal der Utrechtsche
Kerk IX, 18); Memorie aan de Ed. Mog. H.H. Staten van Hollant en W.-Frieslandt,
ingediend in het najaar van 1726. Backhuysen was ontwerper en opsteller (zie zijn
werk de Z.B. van Espen 43); Brief van G e r m a n u s V e r i d i c u s aan Willebrord
Kemp (Utrecht 1729); De Zegero Bernardo van Espen, waarschijnlijk uitgegeven
1770, 2e druk verscheen te Leuven. Kort daarop verscheen het opnieuw onder den
titel: Acta Z.B. van Espen in Univ. Lovan.
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J.U. Dis. et SS. Can. olim Professoris. Uit 1773 bestaan twee ongedrukte fransche
vertalingen, in 1778 verscheen een ital. te Assisi (zie L. M o z z i , Histoire des
révolutions de l'Eglise d'Utrecht II, 186). In 1827 verscheen een nieuwe lat. vertaling
bewerkt door F r . X a v . d e R a m , te Mechelen gedrukt. F.J. v a n V r e e bezorgde
ons een holl. vertaling (Utrecht 1836). In handschrift vinden we nog: Plenaria Sedis
Apostolicae (dit ms. is een kort begrip van het boven vermelde); Catalogus seu
compendiosa descriptio sacerdotum refractariorum, waarschijnlijk voltooid in 1732
of 1733 (zie Analectes pour servir à l'Hist. eccl. de la Belgique XI, 395); Een
Latynsche memorie opgesteld in 1730 en 1731 tegen den eed, die door de Staten
van Holland gevorderd werd in Sept 1730. Verder manuscripten en brieven; zie
Archief Gesch. Aartsb. Utrecht VI, 304-330. In het aartsb. archief te Utrecht en aan
de pastorie te Vogelenzang worden nog brieven van hem bewaard.
Zie: A. v a n L o m m e l , Tilmannus Guilielmus Backhusius; eene Levensschets
(Delft 1879); Biographie nationale I, 603.
de Groot

[Bader, Franciscus Xaverius]
BADER (Franciscus Xaverius), beeldhouwer, vervaardigde 1769 het fraaie hoogaltaar
van hout in renaissance-stijl voor de kerk der Karthuizers (thans van het
bisschoppelijk groot seminarie te Roermond). Na de opheffing van dit klooster onder
Joseph II, bij besluit van 17 Maart 1783, werd dit altaar door het kapittel van Thorn
gekocht, waarschijnlijk in 1786, en versiert nu de aloude abdij, thans parochiekerk,
te Thorn. Bader woonde waarschijnlijk te Roermond.
Zie: J. H a b e t s e n A.J.A. F l a m e n t , de Archieven van het kapittel der
vorstelijke rijksabdij Thorn (Haag 1899) II, LXXIII-LXXIV.
Flament

[Badon, Johannes]
BADON (Johannes), geb. te Leiden 2 Nov. 1706, zoon van H u g o B., lakendrapier
en M a r i a v a n A k k e r e n , overl. te Vlaardingen 22 Dec. 1790, waar hij raad,
o

burgemeester en ontvanger der convooien en licenten was. Hij was gehuwd 1 . te
Dordrecht, 24 Oct. 1734, met K l a r a G h i j b e n , geb. te Dordrecht 13 Juli 1708,
overl. te Vlaardingen 5 Feb. 1747, dochter van J o h a n G. en C o r n e l i a v a n
H a g e n , en gaf haar en zijn gedichten uit o.d.t. Mengeldichten (Dordr. 1756). Later
o

verschenen zijn Mengeldichten en Bijschriften (Leiden 1783); 2 . 1750, M a a r t j e
v a n d e r M o s t , geb. te Schiedam 1760, overl. te Vlaardingen. Zijn in 1774 door
N. Reyers geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam, behoorende tot
het zgn. ‘Panpoëticon Batavum’.
Zie: S c h o t e l , Lett. en oudheidk. Avondst. 65; W i t s e n G e y s b e e k , B.A.C.
Woordenb. der Ned. Dichters I, 174; Werken der Bat. Maatsch. van Kunst en
Wetensch. IV, 175.
van Dalen

[Badon Ghijben, Jacob]
BADON GHIJBEN (Jacob), geb. te Arnhem 30 Juni 1798, gest. te Breda 31 Jan.
1870, zoon van J o a n B a d o n G h i j b e n en E l i s a b e t h K n i p s c h a e r ,
broeder van den volg. en Willem (1), verliet het instituut van van Wijk Roelantszoon,
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waar hij eenige jaren had schoolgegaan, toen zijn vader zich in 1811 als ontvanger
der directe belastingen te Zutphen had gevestigd, op wiens kantoor hij begon
werkzaam te zijn. Met ijver volgde hij hier de lessen, gegeven aan het z.g. wis- en
aardrijkskundig instituut van het zutphensche departement der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, eerst onder den gewezen kapitein der artillerie van Woestenduyn,
later onder H.P. Kretschmer. Nadat hij in 1819 door den gouverneur van Gelderland
was gequalificeerd
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tot teekening der belastingstukken en in 1826 was aangesteld tot surnumerair bij
de belastingen, werd hij in 1827, zonder laatstgenoemden post te verwaarloozen,
te Zutphen zelf benoemd tot onderwijzer aan genoemd instituut; zóódanig had hij
zich inmiddels in de wiskunde weten te bekwamen, dat hij, vooral op aanbeveling
van den utrechtschen hoogleeraar Schröder, werd aangesteld tot leeraar 2e klasse
aan de in 1828 opgerichte Kon. Militaire Academie te Breda, waar hij de bescherming
genoot van Delprat en hem weldra ook het onderwijs voor hoogere studiejaren werd
opgedragen. In 1829 gehuwd met J a c q u e l i n e J e a n n e v a n H a m e l , zag
hij, door het koninklijk besluit van 1832, dat ten gevolge van de langdurige schorsing
der lessen wegens den belgischen opstand, de cadetten der genie en waterstaat
hunne studiën aan het instituut der marine te Medemblik deed voortzetten, zich met
haar ruim vier jaren (Febr. 1832 - Aug. 1836) buiten Breda verplaatst. Teruggekeerd
werd hij, terwijl de hoogleeraarsplaatsen in de wis- en natuurkunde onvervuld bleven,
in 1836 belast met de wiskundige lessen in het hoogste studiejaar; was, ten gevolge
der ingevoerde bezuinigingen, de eenige burgerleeraar met wiskunde-lessen belast,
doch ondervond daarvan ook financiëele gevolgen, waarvoor de hem in 1842
vergunde titel van lector een schrale vergoeding was. Ook de benoeming tot het
hoogleeraarsambt, dat vacant werd, onthield men hem, ofschoon de bezigheden
daaraan verbonden en, in 1846, de hoofdleiding van het onderwijs en zitting in den
raad van toezicht hem gaarne werden opgedragen, waardoor zijne bemoeiingen
niet weinig toenamen, vooral toen in 1850 het instituut voor de marine met de militaire
academie werd vereenigd. In 1852 werd zijne jaarwedde, onder toekenning van
den rang van lector der 1e klasse, eenigszins verhoogd en hem in 1855, zonder
bezwaar van 's rijksschatkist alweer, de personeele titel van hoogleeraar geschonken.
Zijne hardhoorendheid, met de jaren toegenomen, leidde er toe, dat hem in 1860
onverwachts eervol ontslag werd gegeven Zijn zoon Willem (2) volgt.
Jarenlang is B. de steunpilaar geweest van het te Amsterdam gevestigde
Wiskundig Genootschap en bezorgde van 1830 tot 1858 als eerste secretaris de
uitgave harer geschriften. Voor het onderwijs aan de Mil. Ac. vervaardigde. hij een
reeks leerboeken, waarvan zijne Gronden der Beschrijvende Meetkunst (Breda
1860), omgewerkt nog steeds in gebruik, ook buiten de inrichting zijn weg vond.
Zijne tusschen 1836 en 1869 verschenen meer oorspronkelijke studiën, vooral op
het gebied der mechanica en voornamelijk gedrukt in de Versl. en Meded. der Kon.
Ac. van Wetenschappen, waarvan hij lid was, vindt men het volledigst vermeld in
B i e e r e n s d e H a a n , Bibliographie néerl. (Romt 1883) 13-14; voor een uitvoerig
levensberichzie Militaire Spectator S. III, XV (1870), 231-240 en het Jaarboek van
de Kon. Ac. van Wetensch. voor 1873, 20-26.
de Waard

[Badon Ghijben, Jan Karel]
BADON GHIJBEN (Jan Karel), geb. te Arnhem 23 Sept. 1805, gest. aldaar 18 Febr.
1842, broeder van den vorige, Hij bezocht de school te Zutphen, studeerde te
Utrecht, was 1829-1835 conrector te Hoorn, werd 1835 bevorderd tot doctor in de
letteren, was 1836-1839 conrector en 1839-1843 rector te Arnhem. Hij huwde te
Zutphen 15 Sept. 1832 H e s t e r C a t h a r i n a G e r a r d a F r u c h t , geb. aldaar
11 Mei 1804, overl. te 's Heerenberg in 1880, bij wie hij 6 kinderen had.
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Behalve philoloog was hij een goed mathematicus; ook beoefende hij dichtkunst en
muziek. Van zijne werken moeten worden genoemd zijne dissertatie Diatribe in
Socratis ironiam en de nederl. bewerking van R a m s h o r n 's Handwoordenboek
van Latijnsche synonymen (Arnh. 1839).
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1843, I, 226-232 en Nieuw woordenb. der Nederl.
dichters I, 60-69.
van Veen

[Badon Ghijben, Willem (1)]
BADON GHIJBEN (Willem) (1), geb. te Arnhem 7 Aug. 1801, overl. aldaar 22 Mei
1877, broeder van de twee voorg. Hij werd in Sept. 1819 cadet aan de artillerie- en
genieschool te Delft, en met ingang van 1 Oct. 1822. benoemd tot élève-aspirant
bij den waterstaat. Hij werd toegevoegd aan den inspecteur-generaal Blanken en
werd werkzaam gesteld bij den aanleg van het Noordhollandsch Kanaal, eerst aan
het Nieuwediep, later te Spijkerboor. In 1825 werd hij geplaatst bij den aanleg van
het Ziderikkanaal te Vianen. In 1827 werd hij arrondissements-ingenieur te
Gorinchem, waartoe toen ook de dienst voor dat kanaal gebracht werd. Met 1 Oct.
1834 werd hem de betrekking opgedragen van leeraar in de waterbouwkunde aan
het instituut der marine te Medemblik, waar toen ook de cadets, voor den waterstaat
en de genie bestemd, werden opgeleid. Deze betrekking beviel hem niet en na haar
een jaar te hebben waargenomen, werd hij ervan ontheven, en bij den algemeenen
dienst geplaatst, waar hij aan de vervaardiging der rivierkaart werkzaam was. Met
1 Juli 1839 werd hem de dienst van arrondissements-ingenieur te Zieriksee
opgedragen, terwijl hij van 1 Febr. 1840 tot 1 Apr. 1843 tevens belast was met het
arrondissement Tolen. In dezen tijd valt het voornaamste deel zijner werkzaamheid.
Hij wist de toestanden in het waterschap Schouwen, dat toen zeer veel last van
waterbezwaar had, te verbeteren. Hij vormde daartoe het plan, het laagste deel van
dit eiland, vooral onder Kerkwerve en omstreken gelegen, van het overige Schouwen
af te scheiden en een lager peil te geven, Hij stelde voor, voor het hooge gedeelte
van Schouwen eene nieuwe uitwateringssluis (de Ossesluis) aan te leggen en ten
behoeve van het lage gedeelte de noodige watermolens te bouwen. Zijne voorstellen
werden uitgevoerd en men was hem over de uitkomsten na tal van jaren nog zoo
dankbaar, dat hem in Juli 1872, toen hij reeds verscheidene jaren gepensionneerd
was, vanwege de ingelanden van Schouwen een huldeblijk en een album met
handteekeningen werd aangeboden. Met ingang van 1 Mei 1851 werd hem de
waarneming van den dienst van hoofdingenieur in Limburg opgedragen. Met 1 Mei
1852 werd hij effectief hoofdingenieur. Hij was in deze functie werkzaam tot zijne
pensionneering, die 1 Jan. 1867 inging. Hij vestigde zich toen te Arnhem. Hij huwde
in 1839 S. H o m b a c h , die 24 Dec. 1892 overleed.
Ramaer

[Badon Ghijben, Willem (2)]
BADON GHIJBEN (Willem) (2), geb. te Breda 26 Oct. 1845, overl. te Arnhem 13
Nov. 1907, was de zoon van Jacob en J.J. van Hamel (kol. 213). Hij werd in 1862
als eerste van de geheele ranglijst van het examen voor cadet bij de genie geplaatst,
werd 2 Juli 1866 luitenant bij dat wapen en kwam als zoodanig te Maastricht in
garnizoen. Als 1e luitenant in Maart 1870 bij het korps mineurs en sappeurs te
Utrecht geplaatst, werd hij met 1 Sept. 1873 leeraar in de geniewetenschappen aan
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Waterhnie, terwijl hij later eene beschouwing leverde over de plannen tot
droogmaking van de Vecht in verband met de belangen der defensie en den
waterstaatstoestand. Op 30 Sept. 1875 werd hij tot kapitein bevorderd, maar bleef
leeraar; kort daarna werd hij hoofd van onderwijs in de geniewetenschappen,
waardoor hij ook toezicht had op het onderwijs in de waterbouwkunde en de
teekenlessen. Hij was hier tot Juli 1882 werkzaam, toen hij te Amsterdam bij den
gewonen geniedienst geplaatst werd. Hier schreef hij in de Militaire Gids een artikel:
Een oude strijd, waarin hij een kritisch-historisch overzicht gaf van het vestingstelsel
van ons land. In Juni 1887 werd hij secretaris van het toen opgericht permanent
technisch comité voor artillerie- en geniezaken te 's Gravenhage. Hier schreef hij
eene nota over de in het belang der watervoorziening van Amsterdam ingeval van
insluiting door den vijand voorgenomen putboring te Amsterdam.
Dit is zeker het belangrijkste der door hem geschreven werken; hij heeft de zich
hierbij voordoende kwestiën in eene nieuwe richting geleid. Bij de tot dat tijdstip
gedane boringen had men ervaren, dat op niet ver van elkander verwijderde plaatsen
water van zeer uiteenloopende hoedanigheid werd aangetroffen, zonder dat men
zich van de oorzaak der verschillen een juist beeld kon vormen. De verzameling en
de systematische behandeling der gegevens en de beschouwingen en
gevolgtrekkingen, daaruit door Badon Ghijben gemaakt, vormen een werk van
blijvende beteekenis.
Uit de bestaande geschriften werd de indruk verkregen, dat de bovenkant van
het zanddiluvium een min of meer gelijkmatige helling vertoont van ongeveer A.P.
bij Utrecht, Loosdrecht en Naarden tot 50 à 60 M. onder A.P. onder Amsterdam,
verder noord- en westwaarts tot nog grootere diepte dalende. Harting berekende
zelfs uit deze gegevens, dat de bovenkant van het diluvium aan den Helder tot 172
M. onder A.P. zou dalen. Ook Staring kwam tot de bewering, dat het zanddiluvium
onder Noord-Holland veel dieper ligt dan onder Zuid-Holland. Badon Ghijben kon
zich met deze opvattingen niet vereenigen en meende, dat de grootere diepte,
waarop te Amsterdam het bovenvlak van het zanddiluvium was gedacht, als eene
plaatselijke afwijking is te beschouwen, terwijl deze verdieping in het diluvium nog
in diluvialen tijd moet zijn aangevuld tot een gelijk niveau als ten zuidwesten en ten
westen van Amsterdam. Uit de beschikbare gegevens werden geologische profielen
samengesteld, waarbij van de diepere boringen te Vinkeveen, Abkoude en Haarlem
tot ruim 50 M. onder A.P. kon worden gebruik gemaakt, diep genoeg om te mogen
aannemen, dat met zekerheid evenals te Amsterdam de door Harting bedoelde
diluviale lagen waren bereikt. In deze profielen kan het zanddiluvium, waarop de
lage venen van Tienhoven en Loosdrecht rusten, worden gevolgd tot beoosten
Halfweg, Hoofddorp en Kudelstaart in zijne vrijwel regelmatige samenstelling van
de bovenste lagen, terwijl ook voor de daarop liggende alluviale lagen in algemeenen
zin een regelmatig verloop en eene driedeelige samenstelling, bestaande uit veen,
klei en veen met den overgangstoestand oostwaarts tweedeelig, veen op veen, bij
Vinkeveen en ééndeelig in de omstreken van Tienhoven. Westwaarts van de lijn
Halfweg-Hoofddorp constateert hij eene verandering in de kleiafzetting, namelijk
een begin van de zandbank, waarop
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onze duinen zijn gevormd en waarachter de vorming van ons polderland heeft plaats
gehad. Het doorgaan van de bovenste veenlaag onder de duinen wordt mede aan
eene bespreking onderworpen, hoezeer in hypothetischen zin bij gebrek aan
voldoende gegevens; daarbij wordt gewezen op het slechts spaarzaam vinden van
veen bij de doorgraving bij IJmuiden en het ontbreken van die veenlaag bij eene
boring op het fort aldaar. Een en ander leidt den schrijver tot de gevolgtrekking, dat
het door de duinen zakkende regenwater, zooal niet overal, dan toch over eene
groote oppervlakte doorgaand zand zal vinden, waardoor het diepere lagen kan
bereiken. Het diepe veenlaagje, de plantaardige korst op het diluviaal zand, volgens
Harting althans ten deele bestaande uit overblijfselen van planten, die op het land
gegroeid zijn, dat nog te Haarlem wordt gevonden op 12.50 M. onder A.P., doch
dat in het westelijk gebied onder den invloed van de zee is verdwenen, levert voor
den schrijver niettemin de bevestiging van de veronderstelling, dat het bovenvlak
van het zanddiluvium te Haarlem ongeveer op dat peil ligt. Op denzelfden grondslag
wordt aangenomen, dat dit bovenvlak te Amsterdam ligt op 18 à 19 M. onder A.P.,
vanwaar het weder oploopt. In dit verband meent de schrijver, dat aan de te
Amsterdam onder deze veenkorst liggende zandlaag niet ten onrechte de naam
van Muiderzand wordt toegekend.
Vervolgens wordt in het licht gesteld het verschil, dat bij dieper doordringen in het
zanddiluvium wordt waargenomen voor de profielen
Amsterdam-Bijlmermeer-Diemerdam eenerzijds tegenover de profielen, die in meer
zuidwestelijke richting loopen. Genoemde profielen leveren hem de overtuiging, dat
eertijds het oudere zanddiluvium eene vrij sterke helling in noordelijke richting heeft
gehad, onder Amsterdam reikende tot ongeveer 55 M. onder A.P., op welke helling
talrijke overblijfselen van in zoutwater levende schelpdieren worden aangetroffen,
waaronder een aantal, die thans nergens meer op onze kusten worden gevonden.
In diluvialen tijd zoude deze helling door strooming en aanslibbing zijn opgevuld
afwisselend met zand- en kleilagen (waaronder de Eemformatie te Amsterdam
vermoedelijk op gemiddeld 22 tot 28 M. onder A.P.).
De dieper liggende kleilagen onder Amsterdam zijn diluviale bezinkingen en
loopen zuidwestwaarts te niet, aangezien zij te Edam en Purmerend wel, te Abkoude
en Haarlem niet voorkomen. Deze bezinkingen moeten zijn geschied onder
bescherming van een landtong en dit deed het vermoeden rijzen; dat in de lijn
Sloten-Halfweg reeds land was, toen op de plaats van Amsterdam nog diep water
werd aangetrofien. De nader opgedane ervaringen schijnen deze onderstelling te
bevestigen.
In de tweede plaats worde vermeld de behandeling door Badon Ghijben van de
kans, dat bij het doen van eene diepboring water zal worden verkregen met te veel
uit zeewater afkomstige opgeloste zouten. Tegen dit bezwaar zou, zegt hij, zelfs
kunstmatig filtreeren niet baten; het is de gevaarlijkste klip, waartegen het meest
moet worden gewaakt. Bij de bepaling van het boorpunt zal men zoo dicht mogelijk
tot de Noordzee moeten naderen, vanwege de duinen, die elders door hem een
natuurlijke watertoren genoemd worden.
Hoezeer later is gebleken, dat de invloed van de duinen zich minder ver uitstrekt
dan door Badon Ghijben is ondersteld, is toch de door hem ontwikkelde formule de
oorsprong van de theorie betreffende het drijvende duinwatereiland, die, nader
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aan de praktijk getoetst, in algemeenen zin juist gebleken is. De bekende wet van
de communiceerende vaten moge in hare toepassing op het gebied der waterwinning
bekend blijven onder den naam ‘de wet van Badon Ghijben,’ zooals zij in de
vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 9 Febr. 1905 werd genoemd.
In Maart 1890 werd Badon Ghijben bij de genietroepen geplaatst. Eerst 30 Maart
1895 werd hij majoor. Bij zijne benoeming tot majoor werd hij te Gorinchem, en in
Aug. 1895 te te Haarlem eerstaanwezend ingenieur; 28 Aug. 1897 werd hij
luitenant-kolonel, doch bleef in zijne betrekking. In Jan. 1900 werd hij kommandant
in het 4e genie-kommandement te Arnhem.
Wegens ziekte werd hij 19 Juli 1901 op nonactiviteit gesteld, en 28 Aug. 1902
werd hij op zijn verzoek gepensionneerd, terwijl hem tevens de rang van kolonel
werd toegekend. Badon Ghijben was van Juni 1888 tot Juni 1891 lid van het bestuur
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Hij huwde 8 Mei 1890 W.J.J. H u y s i n g a , overl. 14 Aug. 1910, bij wie hij 4
kinderen had.
Men heeft van hem: De nieuwe Hollandsche waterlinie en hare verbetering naar
de eischen des tijds (Breda 1874); De plannen tot droogmaking van de Vecht in
Militaire Spectator 1881; Een oude strijd in Militaire Gids 1883; Nota in verband met
de voorgenomen putboring nabij Amsterdam, in Verh. K. Inst. v. Ingenieurs 1888-9.
Ramaer

[Baehrens, Paul Heinrich Emil]
BAEHRENS (Paul Heinrich Emil), geb. 24 Sept. 1848 te Bayenthal bij Keulen, gest.
26 Sept. 1888 te Groningen. Hij bezocht het Friedrich Wilhelm Gymnasium te Keulen
en studeerde vervolgens van 1867-70 te Bonn, alwaar hij in het laatste jaar den
doctorstitel verwierf op Lectiones Latinae, opgedragen aan Lucian Müller, en het
examen voor Oberlehrer deed, dat hem de facultas docendi voor de latijnsche taal
in alle klassen van het gymnasium gaf. In 1871 en 1872 studeerde hij, aangetrokken
door den roep van Fr. Ritschl, te Leipzig en deed daarop een wetenschappelijke
reis, waarop hij vele bibliotheken in Italië bezocht. In 1873 vestigde hij zich als
privaatdocent te Jena, vanwaar hij in 1874 en 1875 naar België Frankrijk en Engeland
trok om in bibliotheken aldaar handschriften te onderzoeken. In 1877 werd hij
buitengewoon hoogleeraar te Jena, maar nog in hetzelfde jaar als hoogleeraar in
het latijn naar Groningen beroepen, waar hij zijn ambt op 24 Oct. 1877 aanvaardde
met eene rede Ueber die Entwicklung der Philologie seit der Renaissance bis auf
unsere Zeit.
Hij heeft dat ambt 11 jaren bekleed en in dien tijd ongelooflijk veel gewerkt en in
het licht gegeven, waarvan een volledige lijst staat bij Halbertsma (zie hieronder).
Als zijn hoofdwerk is te beschouwen de uitgave der Poetae Latini minores in 5 deelen
(Leipzig, Teubner, 1879-1883) waaraan in 1886 de Fragmenta Poetarum Romanorum
als zesde deel werd toegevoegd. Voor die uitgave heeft hij meer dan 1000
manuscripten onderzocht. Verder uitgaven van latijnsche dichters (V a l e r i u s
F l a c c u s , C a t u l l u s , T i b u l l u s , P r o p e r t i u s , de Silvae van S t a t i u s ) en
prozaschrijvers (de Panegyrici Latini, de Dialogus van T a c i t u s , M i n u c i u s
F e l i x ), benevens vele critische studiën op het gebied der latijnsche letterkunde,
die hij in haren vollen omvang beheerschte. Zijne onvolledige kennis van het grieksch
en de haast, waarmede hij zijne invallen in zijne uitgaven opnam en publiceerde,
hebben echter
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aan de blijvende waarde van vele zijner werken afbreuk gedaan.
Zie: T. H a l b e r t s m a in Biogr. Jahrb. 1890, 7-46; vgl. B u r s i a n , II, 936-8. Een
uittreksel daaruit bij S a n d y s , A history of classical scholarship (Cambridge 1908)
III, 191.
Damsté

[Baerbandus, Christophorus]
BAERBANDUS (Christophorus), B e r b a n d u s , P e r b a n d u s . Tenzij er omstreeks
denzelfden tijd en in dezelfde omgeving twee mannen van dien naam zijn geweest,
is de zoo geheeten predikant, die in de vaderlandsche kerkgeschiedenis der 16e
eeuw voorkomt, geweest: ‘Regiomontanus Borussus’, d.i. afkomstig uit
Koningsbergen in Pruisen. Tusschen 1568 en 1572 vinden we hem werkzaam in
de omgeving van Arnhem. Het op zichzelf vreemde feit, dat iemand van zóó ver
hier tot den voortgang der Reformatie hulp komt verleenen, zal wel hierdoor moeten
verklaard dat Baerbandus een tijdlang in de Paltz in het ambt is geweest en toen,
evenals meer theologen uit dien tijd, op aandrang van den keurvorst Frederik III
zich vandaar naar ons land heeft begeven. Een voorstelling van den gang van zaken,
die zich te meer opdringt, wijl ook later - als de duitsche gemeente te Keulen een
tijdlang van de werkzaamheid van dezen predikant heeft geprofiteerd - een gunstige
beschikking van de Paltz uit de mogelijkheid daartoe blijkt te hebben geschapen.
Te Arnhem is Baerbandus vrij lang gebleven. Nog ± 1578, tegelijk met Johannes
Fontanus, schijnt hij er geweest te zijn. Toen begaf hij zich naar Keulen; al zal, in
verband met het bovengezegde, dat wel niet geschied zijn op de door v a n
H a s s e l t meegedeelde wijze: dat Arnhems magistraat hem afstond. Deze toch
had niets over den paltzischen ambtsdrager te zeggen. Hoe lang hij te Keulen is
geweest, is niet vast te stellen. In Juni 1585 liet hij zich aan de heidelbergsche
universiteit inschrijven. In 1593 blijkt hij er echter weer een tijd dienst te hebben
gedaan. Vermoedelijk heeft hij echter van daar uit tegelijk ook elders zijn hulp
verleend; eind 1593 althans is hij waarschijnlijk te Worms. En ook begin 1594 is hij
niet te Keulen aanwezig. Dan wordt hij tegelijkertijd èn door die stad èn door Arnhem
uitgenoodigd weer terug te keeren. Aan geen dier beide verzoeken heeft hij echter
gevolg gegeven, want zeer kort daarop is hij predikant der gereformeerde kerk van
Neuenhain aan den voet van den Taunus, waar het trouwregister door hem werd
aangelegd. In allen gevalle werd hij 12 Apr. 1600 predikant bij de nederlandsche
gemeente te Hanau, van waaruit hij ook dikwijls te Bockenheim heeft gepreekt. In
Aug. 1605 vertrok hij vandaar en ging toen waarschijnlijk weer naar de Nederlanden.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van Predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); A.
W e s s e l , Festschrift zur 300-j. Jubelfeier der Nied. ref. Gem. zu Hanau; E.
S i m o n s , Kölnische Konsistorial-Beschlüsse (Bonn 1905) 421, 430, 437; L.
W a g e n a a r , Johannes Fontanus (Kampen 1898) 14, 31; Navorscher XXXI (1881)
187; T o e p k e Die Matrikel der Universität Heidelberg (Heid. 1884-1907) II, zie
register in voce.
van Schelven

[Baerland, Adriaan Aelius van of Barlandus]
BAERLAND (Adriaan Aelius v a n ) of B a r l a n d u s , gest. te Bergen op Zoom begin
Sept. 1535, oom van den volgende, is geweest kanunnik te Bergen op Zoom en
leermeester van Antonius, eersten markies van die stad. Het verhaal van zijn
levenseinde wordt gegeven in H u b r . v a n
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B.'s Epistola medica de aquarum destillatarum facultatibus, De Adr. Ael. B. mortis
genere etc. (Antv. 1536).
de Waard

[Baerland, Hubert van of Barlandus]
BAERLAND (Hubert v a n ) of B a r l a n d u s , geb. te Baarland in het einde der 15e
of begin 16e eeuw, neef van den vorigen en van Jan van Borssele, deken van
Zandenburg te Veere, waar hij kennis gemaakt kan hebben met Erasmus, studeerde
in de philosophie te Leuven, waar hij ook den privaten cursus van Jean Louis Vives
in grammatica en rhetorica zal hebben gevolgd, en het licentiaat in de medicijnen
verwierf. Door zijne leermeesters opgevoed in de leer van Avicenna verloor hij zijn
vertrouwen daarin toen hij ter voltooiing zijner studiën de hoogeschool te Parijs
bezocht, waar de grieksche school werd onderwezen. Behalve Montpellier, waar
hij de lessen volgde van Jean Falcon of Faucon, bezocht hij, zich tevens wijdende
aan het door zijne ambtgenooten weinig geachte herboriseeren, ook andere deelen
van Frankrijk en wellicht ook Italië. Het gerucht van een aanstaanden oorlog deed
hem in 1528 zich terugtrekken in Franche Comté, waar wellicht de hoogeschool te
Dôle hem aantrok. Op verzoek van eenige vrienden huiswaarts keerend, reisde hij
naar Bazel, waar hij zoowel de universiteit als Erasmus bezocht en vertoefde eenige
maanden te Straatsburg, van waar hij zich in een schrijven aan Erasmus van 30
Dec. 1528 beklaagde niet te Tübingen den mathematicus Stoeffler te kunnen gaan
hooren. Te Straatsburg bezorgde hij eene uitgave der Medicinales epistolae J o .
M a n a r d i met een Epistola Hub. B. ad medicinae apud Lovanienses studiosam
iuventutem (Arg. 1529). In de Nederlanden teruggekeerd, werd hij in hevige twisten
gewikkeld met den leuvenschen hoogleeraar Noot, voorstander van Avicenna's leer,
die nog werd voortgezet, nadat v.B. zich in 1530 of voorjaar 1531 als geneesheer
te Namen had gevestigd, waar hij zich wederom met kruidkundige studiën bezighield,
omgang had met den chirurg Jean Wendius uit de abdij van Boneffe en een
maecenas vond in den gouverneur der provincie, Antoine van Bergen; genoemde
twisten eindigden met een volkomen breuk na de publicatie in Febr. 1532 van v.B.'s
Velitatio cum Arn. Nootz ... qua docetur non paucis abuti nos vulgo medicaminibus
simplicibus .... Deinde obiter agitur de venae in pleuritiae sectione etc. (Antv. 1532).
Niet lang daarna verliet hij Namen om ‘ghegagiert medicijn’ te worden der stad
Veere, waar hij reeds woonde Oct. 1533, toen hij een geschrift van G a l e n u s als
de Paratu facilibus libellus (Antv. 1533, tot 1609 herdr.) vertaalde. Ook werd hij daar
medicus van den heer van Veere, Adolf van Bourgondië. Half Aug. 1535 een veertien
dagen te Bergen op Zoom vertoevende, toen zijn oom Adr. Ael. B. overleed, sprak
hij daar tevens den antwerpschen medicus Pieter van Moerbeke of Morbecanus
over het gebruik van uit zekere kruiden en wortelen genomen aftreksels, welke
voorvallen aanleiding gaven tot ds uitgave der, ook van een schrijven van
Morbecanus aan v.B. voorziene Epistola medica de aquarum destillatarum
facultatibus, de Adr. Aelij B. mortis genere hacque occasione multa obiter de fluxuum
ventris et haemorrhoidum generibus etc. (Antv. 1536). V.B. vertaalde ook de homiliën
van St. Basilius, die uitkwamen als D. B a s i l i i De agendis Deo gratiis sermo et in
Julittam martyrem (Lov. 1541). Of hij toen nog leefde is niet zeker en of hij de
schrijver is van de voorrede eener vertaling door Joh. Ruellius van D i o s c u r i d e s '
De medicinali materia ll. VI (Lyon 1550), gemerkt H.B.P. en gedateerd Lyon 1550,
twijfelachtig. Een brief
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van Erasmus, die v.B. prijst als een ervaren arts van aangename verkeering en
voorbeeldige zeden, gedagteekend Freiburg 8 Juni 1529 is algedrukt in E r a s m i
Opera omnia III (Lugd. Bat. 1703) 1194-1202; eerstgenoemde brief in v a n d e r
H a e g h e n , Bibliotheca belgica S. II in voce, waarheen ook voor nadere
bizonderheden kan worden verwezen.
de Waard

[Baerland, Jacob van of Baarland]
BAERLAND (Jacob v a n ) of B a a r l a n d , geb. ± 1578, begr. te Goes 22 Nov. 1662,
zoon vermoedelijk van A d r i a a n v a n B., ondertrouwde te Goes 25 Mrt. 1606 met
M a r i a C o r n e l i s d r . v a n S c h u y l e n , zuster van C o r n e l i s C o r n e l i s z .
v a n S c h u y l e n , die 25 Apr. 1609 daar ondertrouwde met l s . C o r n e l i s d r . ,
dochter van den burgemeester C o r n . v a n W a t e r v l i e t . Hij kan de J a c o b
A d r i a e n s z . v a n B. geweest zijn, die in 1618 den poortereed te Goes deed,
maar is wellicht te onderscheiden van den Mr. J a c q u e s v a n B., die 1617-18
daar voorkomt als commissaris van het landrecht of de J a c o b v a n B., die in 1631
behoorde tot bezitters van perceelen in het dat jaar bedijkte St. Joosland. Zijn neef,
de goesche baljuw Johan van B., verkocht hem in 1634 zijn aandeel in de heerlijkheid
Baarland behalve daarvan heet hij ook heer van Dirksland en Wemeldinge. Reeds
vóór dien of niet lang daarna zal zijn vertrek uit de streek, waarbij hij de oudste
charters van Z.-Beveland met zich voerde, hebben plaats gehad: als heer van
Baarland teekent voor hem in 1638, de heer v a n H e u m e n , baron van Groesbeke,
vicomte d'Aublain, die 17 Sept. 1638 te Goes was ondertrouwd met zijn dochter
C a t h a r i n a v a n B., welke zoowel als hare zuster M a g d a l e n a , baronnesse
van Wissekerke en gravin van Rupelmonde, ook heet d e S m i t h v a n B. Van
Jacob wordt getuigd, dat hij uit een geslacht was ‘dat te midden van een verdorven
volk nooit met ketterijen is besmet geweest’ in de opdracht aan den toen 82-jarigen
en te Antwerpen levenden grijsaard van S t a n i h u r s t i u s ' omstreeks 1660
verschenen Quatuor Novissima. Zijn overlijden is dan ook vermeld in de registers
der r.k. Gemeente te Goes, gelijk dat van zijn vrouw op 6 Juni 1682. Hij was het
laatste mansoir van zijn geslacht.
Zie: T e W a t e r , Hist. verbond en smeekschr. der edelen I (Midd. 1739) 208, 9;
Zeeuwsche volksalmanak voor 1841, 61, 67; Navorscher XVI (1866) 93; XXIII (1873)
498.
de Waard

[Baerland, Mr. Johan van of Baarland]
BAERLAND (Mr. Johan v a n ) of B a a r l a n d , gest. te Goes 13 Mei 1654, ald. begr.
20 Mei, zoon van Michiel van B. (1) en Jacquemina van Banchem (kol. 222), was
wellicht de 19-jarige J o h a n n e s B a r l a n d u s , die 12 Nov. 1622 te Leiden is
ingeschreven als stud. jur. Bij akte van prins Fred. Hendrik van 27 Febr. 1629 volgde
hij zijn vader op als baljuw van Goes. In 1634 verkocht hij zijn aandeel in de
heerlijkheid Baarland aan zijn neef Jacob van B. (zie hiervoor). Uit zijn huwelijk met
C o r n e l i a K i e n zijn te Goes gedoopt: J a q u e m i n a 29 Febr. 1629, A n n a 31
Aug. 1631, N i c a s i u s 12 Jan. 1633, J a c o m i n a 23 Apr. 1634, A d r i a n a 18
Oct. 1635, J o h a n 22 Febr. 1637, J o h a n 16 Mei 1640, C a t h a r i n a 10 Mei
1641, C o r n e l i a 24 Aug. 1646, benevens een zoon Michiel (2), die volgt.
Zie: Navorscher XVI (1866) 93; XXIII (1873) 498; XXIV (1874) 179.
de Waard
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[Baerland, Mattheus van of Baarland]
BAERLAND (Mattheus v a n ) of B a a r l a n d , zoon van M i c h i e l M a t t h e u s s e
v a n B., teekende in 1584 reeds als heer van B. Als mr. M a t t h e u s M i c h i e l s e
is hij te Goes stadsrentmeester geweest 1580-1, 1584-85 en nog eens
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benoemd op 27 Dec. 1590, schepen 24 Juni 1587-88 en 24 Juni 1588-9,
burgemeester 24 Juni 1582-83, en 24 Juni 1583-84. Uit vele bijzonderheden kan
worden afgeleid, dat zijne afstammelingen slechts hervormd waren om ambten te
kunnen bekleeden, doch in hun hart roomschgezind bleven. De volgende Michiel
van B. was een volle neef van hem.
Zie: Zeeuwsche Volksalmanak voor 1841, 61; Navorscher XXIII (1873) 497, 498.
de Waard

[Baerland, Mr. Michiel van (1)]
BAERLAND (Mr. Michiel v a n ) (1), of B a a r l a n d , geb. te Goes ± 1577, gest.
aldaar 30 Jan. 1629, begr. 2 Febr., zoon van J a n M a t t h e u s s e n v a n B. en
N. O o s t d y c k en neef van den voorgaande, is wellicht de M i c h i e l B a r l a n d u s ,
die op 18-jarigen leeftijd 1 Nov. 1595 te Leiden werd ingeschreven als stud. litt. Na
te Goes 21 Febr. 1601 te zijn ondertrouwd met jkvr. J a c q u e m i n a v a n
B a n c h e m , j.d. van 's Gravenhage, tweelingdochter van J a n v a n B a n c h e m ,
raadsheer in den Hoogen Raad, en A d r i a n a of A n n a v a n R u y v e n , werd hij
te Goes schepen 24 Juni 1605 en opnieuw 24 Juni 1606, in 1607 voor twee jaren
commissaris van het landrecht en wederom schepen 24 Juni 1609. Niet lang daarna
werd hij baljuw, doch ‘mits eenige procedures jegens hem voor den hove van Holland
hangende’, bij acte van prins Maurits van 10 Apr. 1610 slechts bij provisie aangesteld;
31 Mei 1610 kreeg hij stem èn als baljuw èn als schepen, waartoe hij 24 Juni 1610
wederom werd gekozen. Definitief baljuw werd hij 23 Apr. 1611, wanneer hem tevens
commissie wordt verleend als superintendent van Z.-Beveland, 23 Mei den eed
doende en de praerogatieven en voordeelen van zijne voorzaten verkrijgende. Na
den dood zijner vrouw (begr. 1 Nov. 1607), uit wie hij een zoon Johan had (zie
boven), trouwde hij te Goes opnieuw (19 Oct. 1611) met M a r i a C o r n e l i s s e
M a t t h e y s s e n of M a r i a v a n C a m p e n , van Goes, dochter van C o r n e l i s
M a t t h i j s v a n C a m p e n of C o r n e l i s S t a p e l v a n C a m p e n . Als anderen
van zijn geslacht geheim aanhanger van den r.k. godsdienst, trad hij in 1612 en
1613 tegen de predikanten Lansbergen op. Wegens ziekte werd hem 21 Febr. 1627
een onderschout ter zijde gesteld.
Zie: Navorscher XVI (1866) 93, 217; XXIV (1874) 178, 179; J. v a n d e r B a a n
in Archief Zeeuwsch Genootschap VII (1869) 208; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta V, 116, 117, 121, 136, 139; Zelandia ill. 4e verv. (1905) 38.
de Waard

[Baerland, Mr. Michiel van (2)]
BAERLAND (Mr. Michiel v a n ) (2), of B a a r l a n d , ged. te Goes 26 Juli 1630, zoon
van Mr. Johan van B. en Cornelia Kien (kol. 221), kan de M i c h . v a n B. geweest
zijn, die zich, opgevende 22 jaar oud, 5 Nov. 1649 te Leiden liet inschrijven als stud.
jur. Hij werd 10 Dec. 1653 benoemd tot secretaris van Goes, welke functie hij telken
jare, ook tijdens het door den baljuw Dankaerts in 1657-8 veroorzaakte oproer,
bekleedde tot hij voor het laatst als zoodanig werd benoemd voor het jaar ingaande
24 Juni 1660. Tegelijkertijd vermoedelijk zal hij pensionaris van Goes zijn geweest.
Zijn zinspreuk was ‘Fata viam inveniunt’. Uit zijn 2 Dec. 1654 te Dordrecht met
G e b e l i a v a n G e r n o u w j.d. uit die stad gesloten huwelijk sproten slechts
dochters, o.a. C o r n e l i a v.B., ged. 22 Aug. 1657. Lofdichten van hem vindt men
in uitgaven der gedichten van A d r i a a n v a n N i s p e n en M a t t h . v a n d e
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M e r w e d e , doch ook zelf gaf hij uit een aan zijn nichtjes C o r n e l i a , S u s a n n a
en E l i s . v a n
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d e r N i s s e opgedragen verzameling erotische gedichten als De uytmuntende
Dorimena uytsingende verscheyde mengelrymtjes ter eere van de Goesche
Terpsichore (Dordr. 16 52) en Mengeldichten (Dordr. 1658).
Zie: Navorscher XVI (1866), 93, 217; Oud- Holland XVIII (1900) 96; XXIII (1905)
224, 26; Tijdspiegel 1905, II, 169.
de Waard

[Baerland, Simon van of Baarland]
BAERLAND (Simon v a n ) of B a a r l a n d , geb. te Goes ± 1581 werd 1 Mei 1598
als S i m o n B a r l a n d u s te Leiden ingeschreven als stud. phil., doch ging later
wellicht tot de rechten over. Zijne groote gaven kwamen door een vroegtijdigen
dood niet tot ontwikkeling. Of hij de 9 Apr. 1600 te Goes begraven S i m o n J a n s z .
B a e r l a n d is, kan eenigszins betwijfeld worden doordat het op hem door
A l b e r t u s E u f r e n i u s vervaardigde lijkdicht aan het academiegebouw te Leiden
is aangeplakt. Behalve in diens Poemata vindt men het ook opgenomen bij d e l a
R u ë , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 523; zie voorts ook Navorscher XVI (1866)
93.
de Waard

[Baerle, Joannes van]
BAERLE (Joannes v a n ), dominicaan, geboortig van Baerle, gest. 5 Juni 1539,
ontving het ordekleed te 's Hertogenbosch in 1497, doctoreerde te Heidelberg en
werd in 1519 prior te 's Hertogenbosch, waar hij veel bijdroeg tot de vernieuwing
en uitbreiding der kloostergebouwen. 14 Sept. 1524 werd hij tot inquisiteur benoemd
voor het bisdom Luik en trad in 1526 met Henricus van der Molen, kanunnik van
Smt-Jan, als zoodanig op in het geloofsgericht van een negental bossche burgers,
die wegens ‘lutherije’ in hechtenis waren genomen. Onvermoeid oefende hij zijn
bezwaarlijk ambt op verschillende plaatsen uit en berokkende zich door zijne strenge
handhaving der wetten velerlei vervolging.
Hij schreef: Incipit Lectura P. Joannis Baerle, Ord. Praed. Conventus Buscensis,
Provinciae Teutoniae, super I Lib. Sententiarum Mag. Petri Lombardi; Institutio
personarum devote vivere cupientium. Dit laatste werk, in het hollandsch geschreven;
bevond zich in handschrift in het voormalig Dominicanenklooster te Mechelen, en
is vermoedelijk hetzelfde als het Manuale vitae spiritualis, dat bij G r a m a y ,
Taxandria en P a q u o t X, 269 vermeld wordt en te 's Hertogenbosch bij Gerard
o

van Hatart in 8 werd gedrukt.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis Ord. Praed. (Uitg. Prov. Gen. N. Brab.
1909) 57.
G.A. Meijer

[Baers, Jan of Baars]
BAERS (Jan) of B a a r s , gehuwd met A n n a B l o t e l i n g h , dochter van J a c o b ,
den broeder van den plaatsnijder Abraham, woonde te Purmerend, toen hij 15 Apr.
1690 te Amsterdam compareerde als erfgenaam van A d r i a a n C l e m e n s
O v e r s c h i e . Wellicht was hij identiek met den schrijver van het Kabinet der
Schrijfkonst. In 't koper gebragt door Chr. Sepp en zoon (Amst. 1671, 2 dln.).
Zie: Oud- Holland III (1885) 67.
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de Waard

[Baers, Johannes]
BAERS (Johannes), ook J o h . P a s c h a s i u s B a e r s i u s of B a r s i u s geheeten,
geb. te Gent in 1580, zoon van Paschasius (zie hieronder), 30 Mei 1602 als theol.
student ingeschreven te Leiden, predikant te Scherpenzeel in 1605, te Fijnaart in
1610, te Vreeswijk in 1619, naar Pernambuco in Brazilië in dienst der West-Indische
Compagnie ten jare 1629, te Vreeswijk teruggekeerd in 1630, is hij wegens begane
misslagen geschorst in 1 631. Toch kwam hij op aanbeveling der classis Utrecht in
1632 te Soest, emeritus Maart 1645, gest. 1653. Van hem is verder alleen bekend,
dat hij de Synode te Zutfen bijwoonde in 1607, afgevaardigd door de classis Arnhem,
en
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dat hij twee geschriften heeft uitgegeven: Olinda, ghelegen int Landt van Brasil, inde
Capitania van Phernambuco .... geluckelijck verovert op 16 Febr. 1630. Onder het
beleydt van Henrick Lonck, .... Cort ende claer beschreven door Joannem Baers,
Dien. des G.W. inde Heerlijckheyt van Vreeswijck, gheseyt de Vaert, als een
sichtbaer ghetuyge int 50ste jaer syns ouderdoms (Amst. 1653) en Cornu copiae,
dat is, een boek van allerlei materien, te Amsteldam gedrukt tot kost en last van den
autheur in het jaar 1648, ‘een zonderling boekje’ genoemd.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 291
en de daar genoemde bronnen; Kerkel. Handb., 1903, Bijl., 154; 1910, Bijl., 164,
169; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, 139, 153.
Knipscheer

[Baers, Paschasius]
BAERS (Paschasius), welke naam ook voorkomt als P a s q u i e r , P a s c a s i u s ,
P a r a s i u s , P a s c h a r i u s enz. B a e s , B a c z , B a r t z , B a c x , B a c h e r s ,
B a e r t s , B a d e n enz. eerst karmelieter monnik te Gent, ‘een onstandvastig man’,
in 1579 nog roomsch, daarna predikant te Zeele bij Gent, in 1580 te Hoogkarspel,
in 1590 te Leeuwarden, in 1603 (niet 1605) te Bergen op Zoom. De vergaderingen
der noordhollandsche Synoden woonde hij bij in 1586 en 1589; de friesche in 1592
en 1598, maar niet, zooals beweerd is, in 1591 en 1600. Beide keeren was hij in
Friesland praeses der Synode. Hij heeft meermalen namens de Synode in het belang
der Kerk requesten aan de Staten geschreven, bijv. ter verkrijging van nationale
Synoden. Hij arbeidde ook bij de Staten tot het weren van de doopsgezinden. In
1600 schreef hij zijn boekje, te Franeker uitgegeven, dat noch door H.E. V i n k e
(Archief voor Kerkgesch. 1835, 1-40), noch door E.J.W. P o s t h u m u s M e y j e s
(Troffel en Zwaard, 1910, 137-171) ter rechter plaatse gebruikt is: Een geestelycke,
schriftmatige voorbereydinge tot den heyligen, hoochweerdigen Sacramenten des
Avondmaels. Omtrent het deelgenootschap aan het genadeverbond toont hij hierin
eene ruime opvatting te hebben.
Vóór 27 Sept. 1603 was Baers te Bergen op Zoom, want op dien datum was men
te Leeuwarden bezig met het beroepingswerk voor een opvolger. Hij werd te Bergen
op Zoom emeritus 21 Oct. 1618.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 289
v.v., en de daar genoemde bronnen; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 133, 149;
VI, 56, 66-69, 72 v., 80, 91, 96, 100 v., 111; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 121; 1911,
Bijl. 164; H.Q. J a n s s e n , Kerkhervorming te Brugge (Rott. 1856) II, 291;
d e z e l f d e , Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1868) I, 464; W. E e k h o f f , Cat. Biblioth.
v. Leeuwarden 38; Arch. Kerkgesch. 1898, 87.
Knipscheer

[Baert, Pieter J.]
BAERT (Pieter J.), vestigde zich in 1665 te Amsterdam, waar hij verkeerde met
Hudde, Spinoza en de Volder. In 1674 werd hij door Colbert van daar naar
Duinkerken aangesteld als ‘hydrographe du Roy’ en correspondeerde in 1676 en
1691 van die stad uit met Chr. Huygens over verschillende wis- en natuurkundige
onderwerpen.
Zie: C h r . H u y g e n s , Oeuvres complètes VIII (1899) 3; X (1905) 167, 203.
de Waard
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[Baest, Arnaud de]
BAEST (Arnaud d e ), overl. 1472, was kanunnik van het kapittel van St. Servaas
te Maastricht, werd in 1453 met eenige zijner medebroeders belast om een einde
te maken aan de geschillen tusschen den burgemeester en gezworenen der stad
Maastricht ter eenre en het dorp Heer bij Maastricht ter andere zijde. Hij was ook
kanunnik van St. Paul te Luik, waarvan hij later scholaster werd en 24 Dec. 1460
tot deken gekozen, welke
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waardigheid hij 12 jaren behield. In gezelschap van zijne ambtgenooten van de
kathedraal en de collegiale kerk van Luik maakte hij deel uit van de deputatie
gezonden aan den verkoren bisschop van Luik, Lodewijk van Bourbon, ten einde
opheffing van het interdict op de stad gelegd te verkrijgen en tevens
vredesvoorwaarden. Hij was tegenwoordig bij het vernederend verdrag door den
hertog van Bourgondië, Philips den Goede, den Luikenaren opgelegd en door hen
slechts langzaam en met afkeer uitgevoerd. Het was op zijn verzoek, dat paus Sixtus
IV de voorrechten door zijn voorgangers aan het kapittel van St. Paul geschonken,
bevestigde.
Zie: P. D o p p l e r , Nécrologie de la confrérie des Chapelains de la ci-devant
Collégiale de Saint-Servais à Maestricht (Maest. 1897) 28; J. T h i m i s t e r , Hist.
de l'église coll. de Saint-Paul actuellement cathédrale de Liége (Liége) 622.
Flament

[Bagijn, Claes Pieterszoon]
BAGIJN (Claes Pieterszoon), stadstimmerman van Haarlem, heeft medegewerkt
aan den in 1630 voltooiden noordelijken vleugel van het stadhuis aldaar.
Weissman

[Bakker, Christiaan Arnoldus]
BAKKER (Christiaan Arnoldus), gedoopt te Zutphen 27 Nov. 1772, overl. aldaar 11
Jan. 1859 en diens broeder P e t e r B a k k e r , gedoopt te Zutphen 14 Maart 1769,
en er overl. 16 Nov. 1846, beiden grondeigenaars aldaar, stichtten in hunne
geboorteplaats voor geheel ouderlooze, behoeftige kinderen van den Nederd. Herv.
godsdienst een weeshuis, dat 1 Mei 1850 geopend werd en naar hen ‘Gebroeders
Bakkersweeshuis’ genoemd is.
Gimberg

[Bakker, Gerhardus]
BAKKER (Gerhardus), geb. te Winschoten 8 Maart 1801, overl. te Bloemendaal 4
Nov. 1869, zoon van G e r h a r d u s B a k k e r en van E n g e l i n e T o n k e n s ,
trad in 1815 als cadet in mil. dienst, vertrok in 1817 naar Indië en werd in 1818
benoemd tot 2en luit. der inf.; verdere bevorderingen: 1824 1e luit., 1828 kapitein,
1835 maj., 1837 luit.-kol., 1846 kolonel, 1850 gen.-maj. tit., 1853 id. eff.; 1854 gepens.
Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen in Palembang (1821), Z.W. Celebes
(1824-25), in midden-Java (1825-30), op Sumatra's W.K. (1833-34, 1838) en was
aanvoerder van de landmacht bij de 1e expeditie naar Bali in 1846, waarna hij
buiteng. bevorderd werd tot kolonel.
Zie: G. N y p e l s , De exp. naar Bali (Haarl.-Semarang 1897).
Kielstra

[Bakker, Gerrit]
BAKKER (Gerrit), geb. 1789 te Groningen, overl. 28 Febr 1871 te Noordhorn. Na
onder leiding van prof. G. Hesselink te Amsterdam te hebben gestudeerd aanvaardde
hij het predikambt bij de doopsgezinden te Oldeboorn in 1811. In het niet ver vandaar
gelegen Tjalleberd wist hij een nieuwe gemeente te stichten en leidde er in Januari
1817 in een schuur de eerste godsdienstoefening. Van 8 Maart 1818 af tot zijn dood
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stond hij te Terhorne in Humsterland (tegenwoordig Noordhorn). Hij wist de
groningsche gemeente te bewegen tot samenwerking en werd zoo de stichter van
de groningsche doopsg. societeit met het daaraan verbonden weduwenfonds. Van
de oprichtingsvergadering af (16 Sept. 1825) tot aan zijn overlijden was hij de ijverige
secretaris en de ziel der vereeniging. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
kende hem haar zilveren medaille toe als erkenning van zijn verdiensten in de
stichting van drie departementen. Hij huwde A l i d a S e p p , overl. 1864.
Zie: S. C r a m e r , Ter gedachtenis van G. Bakker in Doopsg. Bijdr. 1872, 1-10.
Vos
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[Balck, Dominicus]
BALCK (Dominicus), geb. te Leeuwarden 12 Apr. 1684, overl. te Franeker 17 Mei
1750, zoon van J o h a n n e s B a l c k , med. dr. en S o p h i a V i g l i a . Na zijn vader
reeds in 1690 te hebben verloren, werd hij met zijn broeder Johannes, die volgt,
door zijn moeder opgevoed en op de triviale school te Leeuwarden geplaatst. In
Dec. 1700 werd hij aan Franekers hoogeschool ingeschreven en volgde sedert de
lessen van Z. Huber en Schultingh. Na openbare verdediging eener verhandeling
over l. 19 v.v. Dig. XXXXII, 8, vertrok hij naar Leiden om onder Voet en Noodt zijne
rechtsgeleerde studiën te voltooien en werd hier 12 Sept. 1705 ingeschreven. Dat
de lessen van den eerste zijn bijzondere aandacht trokken wordt door zijn later
onderwijs aangetoond; toch was hij romanist in de eerste plaats. Hiervan getuigt
niet alleen de in Juni 1706 te Leiden verdedigde disputatie over den digestenregel
‘res quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse videntur’ (l. 54 Dig. XXIII,
3), maar ook zijn Disputatio continens nobiliores aliquot controversias, quae circa
pignora atque hypothecas in primis usu venire solent, waarop hij eenige maanden
later te Franeker onder Huber den doctorstitel verwierf. Sinds als advocaat voor het
Hof van Friesland ingeschreven, werd hij 29 Maart 1709 tot buitengew. hoogleeraar
te Franeker beroepen en in 1712 na Schultingh's vertrek naar Leiden, tot ordinarius
bevorderd, welke werkkring in 1713 met een rede de Origine atque utilitate fictionum
juris apud Romanos (Fran. 1714) werd aanvaard. Als hoogleeraar onderwees hij
de Instituten en Pandecten en tevens het inheemsche recht. Zijn kennis van dit
laatste was aanleiding, dat veelvuldig zijn advies werd ingewonnen en dat hij eenige
malen als rechter in revisie optrad. Vijfmaal berustte het academisch bestuur in zijn
handen, 1716, 1726, 1731, 1741, 1746. Zijne redevoeringen, bij het nederleggen
der rectorale waardigheid achtereenvolgens uitgesproken, schijnen niet gedrukt;
de laatste malen sprak hij over keizer Augustus. Geschriften van zijn hand zijn mij
niet bekend, hoewel zijn lijkredenaar Trotz er noemt: in onze openbare bibliotheken
heb ik ze tevergeefs gezocht. Zijn vrouw A n n a L a t a n é , dochter van den
hoogleeraar in de botanie, kort voor hem gestorven, schonk hem 2 zonen, die op
jeugdigen leeftijd, vóór hun ouders, stierven. Zijn door B. Accama geschilderd portret
is in het stadhuis te Franeker.
Zie: C.H. T r o t z , Oratio funebris in memoriam D. Balck (Fran. 1750) met
levensschets door V r i e m o e t ; V r i e m o e t , Athen. Fris. 758-761; G. d e W a l ,
Oratio de cl. Frisiae JCtis, Ann., 337-341; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 378-380.
Over een proces naar aanleiding zijner nalatenschap: Nederl. Jaarboeken van 1754.
van Kuyk

[Balck, Everardus]
BALCK (Everardus), geb. te Deventer in 1590, overleden aldaar 2 Maart 1628,
studeerde aan verschillende fransche hoogescholen letteren en rechten, voornamelijk
te Bourges, waar hij den doctorsgraad in laatstgenoemde wetenschap verwierf en
daarna het recht doceerde. Pogingen om hem in 1624 een hoogleeraarsplaats te
Franeker te doen innemen, hoewel mislukt, worden door Cunaeus vermeld. De
redenen, die er toe leidden, dat hij sedert 1625 te Harderwijk colleges over
rechtswetenschap hield, blijken niet. Hij opende zijn lessen met een Oratio de
commodiore perdiscendi juris ratione (Harderov. 1625). Daarop volgde 9 Mei 1626
zijne aanstelling tot gewoon hoogleeraar, welk ambt hij slechts kort bekleedde, daar
reeds in Maart 1628 een vroegtijdige dood
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een einde aan zijn - getuige een lofdicht van zijn ambtgenoot Jacobus Zevecoot veelbelovend leven maakte. Behalve een commentaar op de lex Julia Majestatis
(1625), kennen wij van hem Electorum Juris Civilis libri II (Harderov. 1628).
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geldersche Hoogesch. I, 57-59; II, 644, en de daar
genoemde schrijvers.
van Kuyk

[Balck, Johannes]
BALCK (Johannes), geb. te Leeuwarden als jongste zoon van J o h a n n e s B a l c k
en S o p h i a V i g l i a , overl. aldaar 20 Sept. 1752. Zijne rechtsgeleerde studiën
beëindigde hij in 1711 te Franeker met verdediging eener disputatie over l. 8 Cod.
VIII, 55, waarop hij den doctorstitel verwierf. Als advocaat voor het Hof van Friesland
ingeschreven, werd hij korten tijd later tot secretaris van Oostdongeradeel benoemd.
Na dezen post tal van jaren - en te oordeelen naar zijn lofredenaars met roem - te
hebben bekleed, werd hij 4 Sept. 1733 tot rector van het gymnasium te Leeuwarden
benoemd. Als zoodanig schijnt hij minder te hebben voldaan. Zijn twisten met den
conrector Hild. Andeles (kol. 127), zijn lateren opvolger, leidden althans in 1739 tot
een strenge terechtwijzing, waarop Balck met een klaagschrift aan het Hof van
Friesland, in hoogst scherpe bewoordingen gesteld, antwoordde. In 1750 wegens
gezondheidsredenen als rector ontslagen, behield hij den titel gymnasiarcha. Door
hem is samengesteld en met inleiding uitgegeven een bloemlezing van grieksche
auteurs onder den titel: Collectio scholastica ex optimis et probatissimis scriptoribus
Graecis selecta videlicet Homero, Cebete Thebano, Aeliano, Demosthene, Luciano,
Xenophonte. Cui accedunt P e t r i F r a n c i i V. Cl. Regulae generales exterioris
eloquentiae (Leovard. 1731, herdr. Leovard. 1762). Het werkje is zeldzaam, maar
te vinden in de Buma-bibliotheek te Leeuwarden.
Zie: J.C.G. B o o t , de Historia gymn. Leovard. (1890) 36-37, 89; G. d e W a l ,
Or. de Cl. Frisiae JCtis, Ann., 340; B o u m a n , Geldersche Hoogesch. I, 58; Boekzaal
1733, II, 365.
van Kuyk

[Balck, Ysbrand of Isbrandus]
BALCK (Ysbrand of Isbrandus), B a l c k i u s of T r a b i u s , in 1567 door P e t r u s
B l o c c i u s in zijn Meer dan tweehondert ketterijen enz. genoemd onder degenen
‘die heuren hals dickmael gewaecht hebben heymelick ende openbaer’ (Arch. voor
Kerkgesch. 1842, 42). Hij was volgens R o m e i n iur. doct. en notaris; is pastoor
geweest te Heeg (bij IJlst); uit Friesland, waarschijnlijk uit Balk, geboortig;
gereformeerd, niet luthersch, predikant. Hij teekende zich ook wel eens:
Y s b r a n d u s B a l k i u s R e y n h a r d u s (d.w.z. zoon van R e y n e r ) F r i s i u s .
Het eerst vinden wij hem vermeld als predikant te Norden in 1564, waar de
aanhangers van den lutherschen Ligarius hem allerlei verdrietelijkheden
berokkenden, zoodat hij met Wicher Milezius een request zond aan de hooge
overheid (vergel. echter Nieuwe Bijdragen tot kennis van het Lutheranisme in de
Nederl. II, 15). In Friesland heeft hij eenigen tijd dienst gedaan te Leeuwarden, maar
vertrok spoedig naar Antwerpen (L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray (Zierikzee
1884) 64, aant. 1). Hij preekte in het vlaamsch, o.a. eenigen tijd in de ‘Lange Kerk’,
waarvan hij den eersten steen gelegd had op 24 Sept. 1566. In dezen tijd zal hij de
eersten Kruissynoden van 1565 en 1566 hebben bijgewoond (Troffel en Zwaard
VII, 223; VIII, 265, 269). Zijne laatste predikatie, op 9 April 1567 te Antwerpen
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gehouden, is naar de aanteekeningen van een der hoorders in 1567 in druk
verschenen en in 1579 herdrukt. Balck zelf be-
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zorgde eene uitgave (Amst. 1590) onder den titel: Het Cleyn-Mostertzaet. B.
G l a s i u s deed (Dordr. 1858) een herdruk der ed. van 1579 verschijnen o.d.t.:
Leerrede over Markus IV: 30-33 door I s b r . T r a b i u s ; (zie over zijn verblijf te
Antwerpen (1565-1567): Arch. voor Kerkgesch., 1844, 152 v.; Nieuwe bijdragen tot
kennis van het Lutheranisme in de Nederl. I, 126, aant. 5; II, 16). Hij was geen
lutheraan, maar wel hoopten sommigen, dat hij zich zou laten vinden voor eene
vereeniging der protestanten onder de augsburgsche confessie (zie: G.J. B r u t e l
d e l a R i v i è r e , Hermannus Moded (Haarl. 1879) 74-80; voorts: M.F. v a n
L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amst. 1884), 57-61; C. S e p p , Drie
Evangeliedienaren (Leiden 1879) 22-27). Merkwaardig is het bezoek dat Balck
voorjaar 1567 gebracht heeft aan de gemeente Emden, om voorstellen te doen in
het belang der vluchtelingen. Hij was de woordvoerder van eene deputatie uit
Antwerpen, Gent, Amsterdam ‘und alle ander umliggende landen’ (zooals later blijkt:
Vlaanderen, Brabant, Holland en West-Friesland) (zie: Werken Marnix-Vereeniging,
Serie I, dl. II, 107 v.v.; B. v a n M e e r , De Synode te Emden ('s Gravenh. 1892)
138 v.v.)
Het schijnt, dat Balck reeds in 1568 te Norwich een man van invloed was. Met
zijne ambtgenooten Antonius Algoet en Theophilus Ryckewaert stond hij niet op
goeden voet (zie A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche Vluchtelingenkerken
der XVIe eeuw in Engel. en Duitschl. ('s Gravenh. 1909) 194-199 en de daar
genoemde bronnen). 16 Sept. 1571 bepaalde eene commissie, benoemd om de
twisten te beslechten, dat Balck en Ryckewaert hun ambten zouden neerleggen,
en nooit meer, noch in Norwich noch te Londen, als predikant of ouderling mochten
optreden. Balck wordt om zijn karakter steeds geroemd (vergel.: R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta II, 190). In Juli 1572 vinden wij bericht, dat hij een klein half jaar
te Maidstone heeft gestaan; hij is daar gekomen na Nicasius van der Schuere. De
gemeente zag Balck noode naar Sandwich vertrekken. In 1573 stelde men te
Dordrecht pogingen in het werk om hem als predikant te krijgen, maar hij bleef te
Sandwich. Toen in 1573 koningin Elizabeth aan Sandwich een bezoek bracht, heeft
Balck haar uit naam der emigranten een geschenk aangeboden, nl.: ‘een silver
kistken, daert kindeken Moses in lagh, daermede te kennen gevende dat de
Gemeente, aldaer ghevlucht, was door Godes voorsienigheyt bewaert gheweest,
ghelijck-Moses op 't water’. Op 2 Nov. 1575 hield hij een twistgesprek met Adriaan
Obry (Obrius). Balck had eene zekere vermaardheid in het leiden van kerkelijke
bijeenkomsten; 22 Mei 1576 was hij te Londen praeses der Synode van de
hollandsche kerken op engelschen bodem. En toen hij in Mei 1578 weer eene
Synode te Sandwich bijwoonde, werd hij naar de Nationale Synode te Dordrecht
van 1578 afgevaardigd. Toen hij daar was, hoopte men te Gent, dat de Synode hem
naar die stad zou zenden; een schrijven van de edelen en notabelen van Gent kwam
in met het verzoek om hen van predikanten te voorzien, ‘ende zonderlinghe van
onsen metbroedere Isenbrando, die wy hier oyck grootelicx van doene hebben’.
Maar 10 Sept. 1578 is hij te Londen terug en brengt met den medeafgevaardigde,
den ouderling Jan van Roo, verslag uit van de handelingen der Synode. Vóór het
einde van 1578 was hij te Antwerpen. 1 Jan. 1581 deed Balck de eerste predikatie
in de St. Jacobskerk (M.F. v a n L e n n e p , Gaspar-
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van der Heyden, 157). De gemeente te Leeuwarden heeft hem in 1580 ter leen
gevraagd om te helpen de gereformeerde kerk aldaar te organiseeren. Op de reis
uit Antwerpen keerde hij te Amsterdam of te Balk terug, wegens oneenigheid in
Friesland met de doopsgezinden. Op den terugweg over Amsterdam en Leiden
werd hij in de laatstgenoemde stad uitgenoodigd om te helpen, de twisten, die de
gemeente aldaar beroerden, te beslechten. Zijn persoonlijk einvloed kon echter op
den duur den vrede niet herstellen. Hij werd te Leiden hierna in 1581 beroepen, in
1584 voor de tweede maal. Onmiddellijk werd hij er predikant, nadat hij 20 Aug.
1585 voor de laatste maal te Antwerpen had gepreekt, enkele dagen nadat de stad
door Parma was ingenomen. Op 30 Sept. 1585 werd hij in het Album Studiosorum
te Leiden ingeschreven. Ruim anderhalf jaar heeft hij de gemeente van Leiden
gediend.
Was Balck te Leiden reeds in 1580 met Coolhaes in aanraking gekomen, toen
hij in 1581 als assessor de Nationale Synode te Middelburg (30 Mei-21 Juni)
bijwoonde, bleek zijn gematigd oordeel over dezen: hij kon niet medegaan met het
vonnis der Synode, over hem geveld, en heeft daarom dit en de Acta niet willen
onderteekenen. Ook door anderen werd deze houding ten zeerste berispt; Hendrik
van den Corput bijv. schreef 20 Aug. 1581: ‘hij sal nyet hchtelick wederom ad
Synodum gesonden worden’ (vergel.: H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaanderen I,
65, 67 v., 263 v.; II, 68). Op de vergadering werd hij aangewezen om van Antwerpen
uit Mechelen te bedienen en werd hem opgedragen ‘een Corpus disciplinae ofte
kerckenordenynghe, om der Overheyt ghepresenteert te worden’, met anderen
samen te stellen; dit werk is ‘geapprobeert ende last gegeven den generalen staten
te presenteren ende te bidden dat syt sancieren’ (F.L. R u t g e r s Acta, 351, 353,
356, 362, 364, 636, 372, 432; Werken Marnix-Vereeniging, Serie III, dl. II, 161).
Nadat Balck anderhalf jaar te Leiden had gestaan (Sept. 1585 tot ongeveer Mei
1587), verhuisde hij naar zijn geboortestreek en stond te Leeuwarden tot 31 Oct.
1589 (Kerkel. Handboek 1911, 164 geeft foutief op: 1581-1589), toen hij op zijn
verzoek ontslagen werd. Zijne akte van ontslag is in het Archief voor Kerkgesch.
(1903, 400 v.) afgedrukt. Balck toont zich overal een gereformeerde van de oudste
soort, die het met zijn ruimen blik niet te best kon vinden met degenen, die aan de
kerkelijke organisatie alles, ook den vrede en de vrijheid, opofferden. De Synode
van Friesland benoemde in 1588 Balck en twee anderen om de zaak van Hero
Heynes Frisius, predikant te Dongjum vroeger te Tjummarum ‘tot goede expeditie
bij denn Hove tho bevorderenn’. De Synode van Mei 1589 besloot aan den kerkeraad
te Leeuwarden met het oog op de geschillen ‘guede vorsichticheyt’ aan te bevelen,
ten einde er niet ‘wederom’ zulk een twist zou ontstaan (V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland in voce; zie verder R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta VI 38, 40, 42).
Uit Leeuwarden verhuisde hij eerst naar Amsterdam en vertrok daarna naar
Dantzig, van waar uit hij brieven heeft gezonden, gedateerd 12 en 29 Dec. 1590 en
17 Aug. 1591, die aanleiding gaven tot eene hoogst belangrijke correspondentie
met den kerkeraad te Londen. De pogingen in het belang der hollandsche gemeente
aldaar, zelfs met de tusschenkomst der engelsche Koningin,
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zijn op niets uitgeloopen (Archief voor Kerkgesch., 1909, 59 v.; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , t.a.p. en de daar genoemde bronnen en bijzonderheden). Wij
vinden Balck nog in 1592 te Deventer; hij vertrok einde Juni van dat jaar weer van
hier naar Naarden, omdat men niet in zijn onderhoud kon voorzien. Wij vinden hem
evenwel te Naarden eerst in 1594; in Juni 1597 heeft hij de noordhollandsche Synode
bijgewoond; in 1598 is hij ontslagen. Volgens R o m e i n , die evenwel vele fouten
maakt, stond hij in 1599 te Stavoren, daarna kwam hij wellicht nog eens te Leiden
(H.Q. J a n s s e n , t.a p. zegt: te Londen), waar hij overleed (dus niet in 1591, Arch.
voor Kerkgesch. 1837, 451 v.). Reitsma meent dat hij wellicht te Stavoren is
overleden.
Zie nog: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 13; T.A.
R o m e i n , Naaml. pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 10, 408; J. R e i t s m a , Gesch.
der Herv. en de Herv. Kerk (Gron. 1899), 105 v.v. 141, 158, 167; J. T r i g l a n d ,
Kerckel. Historiën (Leiden 1650), 177; J. R e i t s m a , Ysbrand Balck, een
predikantenleven in de tweede helft der zestiende eeuw in Friesche Volksalmanak
1899, 46-67; Kerkel. Handboek 1907, Bijl. 131; 1908, Bijl. 132; 1911, Bijl. 164;
H e s s e l s Ecclesiae Lond.-Bat. Archivum, register; C. S e p p , Uit het
predikantenleven (Leid. 1890), 51, d e z e l f d e , Het godgeleerd Onderwijs (Leid.
1873) I, 51; Arch. v. Kerkgesch. 1910, 365 v.v.
Knipscheer

[Balen, Gijsbert]
BALEN (Gijsbert), geb. te Dordrecht 30 Mei 1737, gest. te Tholen 7 Nov. 1787,
zoon van Matthijs (2) werd na volbrachte studiën te Leiden 4 Maart 1764 begiftigd
met de collatie van Oosterwijk onder Gorinchem, en 1 Juli d.a.v. bevestigd. In 1768
werd hij beroepen naar Tholen, waar hij 17 Juli zijn intrede deed en tot zijn dood
verbleef.
Uit M.S. aanteekeningen.
van Dalen

[Balen, Matthijs (1)]
BALEN (Matthijs) (1), geb. te Dordrecht 1 Oct. 1611, zoon van J a n B a l e n
M a t t h i j s z . en E l i z a b e t h v a n B o k s t a a l , overl. aldaar na 1677. Misschien
was hij garentwijnder van beroep. Hij werd gerekend tot de dordtsche dichtschool,
maar zijn poëzie is zeer middelmatig. Maar vooral was hij ‘een ijverig en groot
onderzoeker der oudheden,’ vooral blijkens zijn hoofdwerk, de Beschryvinge der
o

stad Dordrecht (Dordr. 1677, 4 .; een andere uitgave bestaat niet, wel zijn er
exemplaren op groot papier met bijgevoegde platen enz.). Dit werk heeft nog steeds
waarde. Balen had niet alleen toegang ‘tottet kantoor ter Tresorie, ter Secretarie
enz., om aldaar te mogen doorzoeken, 't geene konde dienen totte Beschrijvinge
van onze stad,’ maar heeft daarnaast ook andere bronnen in handschrift
geraadpleegd. Over boek I (de oudste geschiedenis) vgl. S m i t s , Verhandeling
over den alouden staat, de eerste bevolking en volgende geschiedenis van
Zuid-Holland (Dordr. 1824). Boek II (opkomst der stad; kerken en kloosters) is
voornamelijk geput uit een oude Ms. beschrijving van Dordrecht, en bevat ook veel
merkwaardigs over dordtsche geleerden. Ook boek III (regeering, privilegiën,
burgerlijke gebouwen) is in menig opzicht belangrijk; maar Balen's eigen
waarnemingen kunnen ‘geenszins den toets van een naauwkeurig onderzoek
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doorstaan’ (v a n d e W a l l , Verh. over de Handv. 23). Boek IV (geschiedenis der
stad) is slordig bewerkt en ‘meer geschikt om een verward dan geregeld denkbeeld
van de lotgevallen der stad te geven’ (v a n d e W a l l , t.a.p.). Daarna komen nog
de veel gebruikte Geslachtboomen der adelijke, aeloude, voortreffelijke en aanzienlijk
Heeren-geslachten van en in
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Dordrecht, die ook afzonderlijk voorkomen. Met alle gebreken behoort het werk van
Balen tot de goede stedebeschrijvingen. Hij stond met dichters, geleerden en
regeeringsleden in betrekking, o.a. met Camphuysen en Oudaen. Hij huwde 19 Oct.
1639 C h r i s t i n a v a n d e n T a k (overl. 18 Oct. 1642), 17 Apr. 1644 M a r t i n a
S a v a r y (overl. 30 Oct. 1652); 21 Dec. 1653 E l i z a b e t h v a n R i j n b e r k (overl.
29 Dec. 1684).
Zie: S c h o t e l , Jaarboekje voor Dordrecht 1841, 24 vlg.; N i j h o f f , Bibliographie
van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans,

[Balen, Matthijs (2)]
BALEN (Matthijs) (2), schilder te Dordrecht. zoon van J a n B. en D i n a
S c h e p e n s , en de achterkleinzoon van den voorg., is 24 Febr. 1684 te Dordrecht
geboren en was leerling van Arnold Houbraken. Hij huwde 8 Juni 1728 M a r i a
v a n B a v e l en is in zijn geboortestad 7 Jan. 1766 gestorven. Schilderijen van
hem komen hoogst zelden voor, en hij is vooral bekend door zijn teekeningen
waarnaar de portretten in V a l e n t y n s Oud- en Nieuw-Oost-Indie gegraveerd zijn.
Zie: v. G o o l II, 55-57; Oud-Holland XII, 195; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Balen, Johannes Gijssen van]
BALEN (Johannes Gijssen v a n ), overl. 1551, van 1541-51 prior superior van de
windesheimsche kloostervereeniging, en wel de eerste, die niet in het moederklooster
is gekleed en geprofest. Vroeger was hij prior van het windesheimsche convent
Eemstein bij Dordrecht. Bekend om zijne welsprekendheid, hield hij in 1538 op de
algemeene jaarvergadering de kapittelrede over Jerem. IV: 19a en XIV: 17b (zie
o

M.S. n . 11982 van de bourgondische bibliotheek te Brussel: Sermo in Wyndesim
habitus per venerabilem patrem D. Joannem Ghislenum Balenium, Priorem in
Eemsteyn, ad patres in generali capitulo congregatos, Anno Domini 1538). Mede
uit dit sermoen blijkt, dat de Vereeniging in deze jaren in een toestand van verval
verkeerde: van Balen behandelde achtereenvolgens de oorspronkelijke zuiverheid,
het treurig verval en de verplichting tot hervorming van het kloosterleven. Als prior
superior was hij, ondanks zijn ernst en godsvrucht, niet in staat den achteruitgang
te keeren, zooals o.a. is op te maken uit de besluiten der jaarvergaderingen van
1546, 1548 en 1551.
Zie: A c q u o y , Klooster te Windesheim II (1876) 146-149.
Kühler

[Balfour, David]
BALFOUR (David), luitenant-kolonel in het regiment Hofwegen, sneuvelde bij Fleurus
1 Juli 1690. Hij was vermoedelijk een broeder van den volgende, althans een neef
van den jongen Const. Huygens.
Zie: Journalen van C. Huygens Jr., I, 206-209, 211, 439; II, 36, 117, 212, 215.
Eysten

[Balfour, Patrick]
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BALFOUR (Patrick), geb. te Breda 18 Sept. 1641, overl. 1709; zoon van J a m e s
M i c h a ë l B. en A g a t h a S t e w a r t ; kolonel van een regt. infanterie, kapitein
eener comp. Schotten in dienst der Ver. Nederl. (25 Juli 1673) en majoorcommandant
van Bergen op Zoom (29 Juli 1684). Voor Maastricht werd hij zwaar gewond. Hij
o

was een neef van Constantijn Huygens Jr. en huwde 1 . te 's Gravenhage 25 Nov.
1663, A n n a M a r i a v a n S t a p e l e n , dr. van Mr. C o r n e l i s , raad in den
o

Souvereinen Raad van Brabant, en M a r i a M a r c e l l i n a B a x ; 2 . ondertr. te
Bergen-op-Zoom met E l i z a b e t h V l a m i n g h , geb. te Sluis 19 Nov. 1648, dr.
van den burgem. van Sluis J o a n n e s en J o h a n n a d e C a s e m b r o o t en wed.
van den groot-majoor
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te Sas-van-Gent, N i c o l a e s v a n V r i j b e r g h e .
Zie: Journalen van C. Huygens Jr., IV, 128-155.
Eysten

[Baljee, Jacobus Martinus]
BALJEE (Jacobus Martinus), geb. 9 Sept. 1752 te Leeuwarden, overl. te Tandjoeng
West 18 Febr. 1823. Na den dood zijner ouders in 1762, werd hij opgenomen in het
nieuwe stads-weeshuis in zijn geboorteplaats. Daar en later te Amsterdam beoefende
hij de geneeskunde en begaf zich 19 Maart 1774 als tweede chirurgijn in dienst der
O.I.C. naar Batavia. Na verschillende hooge rangen te hebben bekleed, nam hij in
1786 ontslag uit den dienst en kocht voor ƒ 216.000 een uitgestrekt landgoed. Daarna
vervulde hij verschillende burgerlijke betrekkingen in 's lands dienst en werd in 1802
benoemd tot extra ordinair Raad van Indië. In 1808 nam hij ontslag en bleef tot zijn
dood ambteloos burger. Daar zijn huwelijk met M a r i a M a g d a l e n a d e
K i e n n e , die in 1815 overleed, kinderloos was gebleven, vermaakte hij, uit
dankbaarheid voor de genoten opleiding, eene som van ƒ 190.000 aan meer genoemd
weeshuis te Leeuwarden.
Zie voorts: Handel. en Geschriften van het Ind. Gen. V (1858) 245; W. E e k h o f f ,
Het leven en de lotgevallen van J.M. Baljée (Leeuwarden 1835); S. K a l f f , Van
weesjongen tot Raad van Indië in Ind. Gids 1894, II, 1578, 1780.
Muller

[Ballot, Christophorus Henricus Didericus]
BALLOT (Christophorus Henricus Didericus), geb. te Iserlohn, graafschap Mark,
16 Jan. 1741, gest. te Middelburg 20 Aug. 1797, zoon van J o h a n S t e p h a n
S i m e o n B. en M a r i a A n n a V i s s e r , werd in 1764 ingeschreven als stud.
theol. te Utrecht en 5 Mrt 1765 praeparatoir geëxamineerd bij de classis van Utrecht.
Als predikant werd hij beroepen 13 Oct. d.a.v. naar Otterloo (bev. 2 Mrt 1766), 's
Heer Arendskerke 22 Juli 1771 (bev. 13 Oct.), Sluis 15 Aug. 1774 (bev. 11 Dec.)
en Middelburg 29 Oct. 1775 (bev. 24 Dec.) Hij maakte zich hier bekend als
beoefenaar der natuurkunde (gedrukte toespraken van hem bij de oprichting in 1785
en overbrenging in 1787 van het Natuurkundig gezelschap der Dames zijn in de
bibl. van het Zeeuwsch Gen.); toen hij, 21 Mei 1788 beroepen naar Haarlem,
daarvoor bedankte, benoemde de middelburgsche magistraat hem dan ook Juni
d.a.v. aan de illustre school tot ‘professor philosophiae, imprimis physicae
experimentalis,’ welk ambt hij 13 Mei 1789 aanvaardde met eene Oratio de physices
studio, christiano, pietatem virtutemque colente etc. (Midd. 1789), vertaald door
wellicht zijn broeder J.S.S. B a l l o t Jr. (Midd. 1790). Tot ambtgenoot in de wis-,
natuur- en sterrekunde had hij J.P. Fokker. ‘Was de godgeleerdheid’ - zegt zijn
levensbeschrijver in de Boekzaal - ‘zijne hoofdbezigheid, de wis- en natuurkunde
was (slechts) zijne uitspanning.’ Niet later dan 1795 is zijn salaris als hoogleeraar
in de stadsrekeningen verantwoord. Een brief van hem van 6 Sept. 1788 is op het
Zeeuwsch Gen.; zijn portret is beschreven in de Zelandia illustrata I, (Midd. 1879)
291. Hij is gehuwd geweest met B a r b a r a v a n d e r A a (1749-1780) en A n n a
P e t r o n e l l a B u y s (geb. 1755) en liet twee onmondige zonen na, waarvan
Antonie Jacobus volgt. Zijne weduwe vertrok in 1800 naar Rotterdam en stierf in
1829.
Zie: Boekzaal 1788 I, 709 II, 425-26; v a n d e r B a a n , Kerk. gesch. van de
herv. gem. te 's Heerarendskerke en Baarsdorp (Goes 1867). 25-28; N a g t g l a s ,
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Levensber. I, (Midd. 1890) 19-20; K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg IX (ald.
1902) 117, 125 en V i s s c h e r en v a n L a n g e r a a d , Het prot. Vaderland I (1904)
300-301.
de Waard
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[Ballot, Antonie Jacobus Buys]
BALLOT (Antonie Jacobus B u y s ), geb. te Middelburg 19 Mrt. 1786, gest. te Utrecht
13 Jan. 1851, oudste zoon van den voorg. en Anna Petronella Buys werd 14 Mei
1807 te Utrecht ingeschreven als stud. theol. en 27 Apr. 1813 praeparatoir
geexamineerd bij de classis van Schieland. Sinds 30 Oct. 1814 was hij predikant
te Standaard-buiten, werd 5 Mei 1816 bevestigd tot predikant te Kloetinge, 11 Mei
1820 beroepen naar St. Laurens (bev. 8 Oct.) en 14 Nov. 1822 naar Brakel (classis
Bonnel, bev. 20 Apr. 1823), waar hij Oct. 1850 emeritus werd. Hij was gehuwd met
G e e r t r u i d a F r a n ç o i s e L i x - R a a v e n (geb. 1790) en vestigde zich na zijn
emeritaat te Utrecht bij zijn zoon en eenig kind Christophorus Henricus Didericus
Buys Ballot, die volgt. Zijn vrouw stierf in 1859.
Zie: Boekzaal 1813, I, 520; 1814, II, 664; 1822, II, 643 en 782; 1823, 1, 583; 1848,
II, 85; 1850, II, 614-5; 1851, 1, 83 en Middelb. Courant van 14 Oct. 1817 en 21 Jan.
1851.
de Waard

[Ballot, Christophorus Henricus Didericus Buys]
BALLOT (Christophorus Henricus Didericus B u y s ), geb. 10 Oct. 1817 te Kloetinge,
overl. te Utrecht 3 Febr. 1890, zoon van den voorg. In 1835 werd hij als student
ingeschreven. aan de utrechtsche universiteit, alwaar hij eerst in de letteren, later
in de philosophie studeerde en 29 Juni 1844 promoveerde op eene dissertatie de
Synaphia et Prosaphia, die, ook door den aard en de verdediging der daarbij
behoorende stellingen, zoodanig de aandacht trok, dat hij in 1845 werd aangesteld
als lector in de mineralogie en geologie; in 11 Sept. 1847 volgde hierop eene
benoeming tot buitengewoon, in 1857 tot gewoon hoogleeraar, in welke
hoedanigheden hij achtereenvolgens colleges gaf in theoretische chemie, wiskunde,
sterrenkunde en eindelijk in de experimenteele natuurkunde.
Zijn voornaamste werk op algemeen wetenschappelijk gebied is de Schets eener
Physiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur (Utrecht 1849), waarin eene
poging is gedaan om te geraken tot eene universeele theorie der moleculaire
werkingen, waaruit alle natuurverschijnselen, althans op anorganisch gebied, hunne
verklaring zouden kunnen vinden. De daarin uitgedrukte gedachten en opvattingen
waren zóó origineel en afwijkend van de algemeen gangbare ideeën, dat zijne
leermeesters Mulder en van Rees de publicatie ontraadden. Weinigen begrepen
toen het geniale der daarin verkondigde begrippen en de tijd voor het toetsen der
gevolgtrekkingen uit de theorie aan het experiment was nog niet gekomen: het werk
was zijn tijd verre vooruit.
Op een ander gebied, nl. dat der meteorologie, eene wetenschap, die toen nog
in het allereerste stadium van ontwikkeling verkeerde, werd zijn streven beter
begrepen en gewaardeerd. Reeds in zijne dissertatie wijst eene stelling op voorliefde
voor de meteorologie en zijn reeds vroeg gesteld levens- en werkprogramma is hij
tot aan het einde getrouw gebleven. Hij zelf formuleerde het (Meteor. jaarboek 1849
en 1850) aldus: ‘Opdat niets verloren ga door verdeeling maar alles grooter nut
aanbrenge door vereeniging. Opdat het meteorologisch observatorium alhier aan
den waterstaat, bij voorkomende gelegenheden, voor alle oorden des rijks
mededeelingen kunne doen omtrent vochtigheid, regen, verdamping enz., en aan
al de waarnemingsplaatsen een beknopt zakelijk bericht kunne worden uitgegeven,
getrokken uit al de waarnemingen gezamenlijk; terwijl de vereenigde waarnemingen
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behield, nog beter te leeren verstaan en nog meer gelijk reeds geschiedde, aan te
wenden; niet om de schepen voor den storm te behoeden, maar om ze den voorheen
zoo vreeselijken vijand te doen dienstbaar maken en hem, die met vernieling dreigt,
in plaats van deze, een snelle vaart af te dwingen’.
Overeenkomstig dit programma ving hij op 1 Dec. 1849 met dr. F.W.C. Krecke
de eerste regelmatig voortgezette waarnemingen te Utrecht op Sonnenburgh, aan.
Op 1 Febr. 1854 ontstond uit dit bescheiden begin en onder medewerking van
minister Thorbecke, het Kon. Nederl. Meteor. Instituut, waarvan hij op 1 Febr. 1854
tot hoofddirecteur werd benoemd. In de Octoberzitting van 1857 der Akademie van
Wetenschappen maakte B.B. voor het eerst de naar hem genoemde wet bekend,
waarvan door v a n B e b b e r wordt gezegd dat zij: ‘Jedenfalls die gröszte
Errungenschaft ist der neueren Meteorologie und den Grundstein bildet der
ausübenden Witterungskunde.’ Op grond van deze wet verkregen de synoptische
weerkaarten een geheel nieuwe beteekenis voor de praktijk van de voorspelling
van weèr en stormen en gaven aanleiding tot een der eerste organisaties van
internationaal karakter, die sedert steeds in beteekenis en uitgebreidheid is
toegenomen. Onder de groote lijst der door B.B. gepubliceerde werken vormen die,
welke betrekking hebben op de weerprognose, een aanmerkelijk deel; het
belangrijkste werk op dit gebied is: Suggestions on a uniform system of
meteorological observations en een vervolg daarop, als voorbereiding tot het eerste
congres te Weenen (1872, 1873). Van 1855 af was hij lid der Kon. Acad. van
Wetensch. en gedurende eenige jaren voorzitter der natuurk. afd.; behalve van alle
nederlandsche geleerde genootschappen, was hij lid van een dertigtal buitenlandsche
genootschappen en academiën, waaronder die van Petersburg en Berlijn, terwijl
hem door de edinburgsche universiteit de titel van doctor of laws werd toegekend.
Zijn beeltenis prijkt in medaillonvorm in de pui van het academiegebouw te Utrecht
en in den vorm eener bronzen buste door Pier Pander vóór het Kon. Nederl. Meter.
Instituut in de Bilt. Hij is door A. Tilly in een houtsnede in Eigen Haard (1883)
afgebeeld.
Een levensbericht, met eene lijst der 234 door B.B. gepubliceerde werken en
verhandelingen, is te vinden in het Jaarboek der Kon. Akad. der Wetensch. voor
1899, waarbij ook is opgenomen eene opgave van een tiental andere levensberichten
in binnen- en buitenland.
van der Stok

[Balthazar, Jurjen]
BALTHAZAR (Jurjen), klokgieter te Leeuwarden. Door hem tusschen 1651 en 1668
gegoten klokken zijn of waren in onderscheidene plaatsen der provincie Friesland.
Buiten Friesland zijn er slechts twee bekend, nl. te Tolbert in Groningen (1660) en
te Burgerbrug, (gem. Zijpe) in Noord-Holland (1660), de laatste blijkbaar niet
oorspronkelijk voor die plaats gemaakt. Een gebarsten klok, door hem gegoten in
1668 voor den toren te Nijkerk in Oostdongeradeel is afgebeeld Eigen Haard 1910,
486.
Zie: v a n B o r s s u m W a a l k e s , Friesche Klokke-opschriften in Vrije Fries XVI,
XVIII, XIX; Noord-hollandsche oudheden 1, 17.
Enschedé

[Bandt, mr. Adrianus den]
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BANDT (mr. Adrianus d e n ), geb. te Dordrecht 29 Mei 1829, gest. aldaar 11 Nov.
1898, zoon van J a n H u b r e c h t d e n B a n d t en J o h a n n a A n t o n e t t a
H u y g e n s . Na zijn studiën aan de leidsche hoogeschool
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werd hij 3 Dec. 1852 tot mr. in de rechten bevorderd na verdediging van een Spec.
de prorogata jurisdictione (Lugd. 1852) en vestigde zich als advocaat in zijne
geboorteplaats, waar hij later verschillende waardigheden bekleedde, als: sedert
1860 rechter-plaatsvervanger bij de arr. rechtbank, sedert 1877 procureur, en sedert
24 Dec. 1884 deken der orde van advocaten. Ook was hij president van het college
van regenten over het Huis van bewaring, president kerkvoogd der Nederl. Herv.
Gemeente, secr. rentmr. van verschillende instellingen enz. Hij huwde te Dordrecht
8 Aug. 1831 C l a s i n a A n t o n e t t a W i l h e l m i n a B l u s s é , geb. 14 Sept.
1831, overl. 12 Oct. 1881, dochter van F r a n ç o i s F r e d e r i k B. en J o h a n n a
A n t o n e t t a V r i e s e n d o r p , die hem 10 kinderen schonk.
Zie: Dordr. Courant 14 Nov. 1898.
van Dalen

[Baniaerd, Albertus Baniard]
BANIAERD (Albertus) (B a n i a r d ), grafelijk leenman uit Kennemerland, heer van
Sint Aagtenkerke (Beverwijk), komt meermalen voor onder de getrouwen der graven
Floris III en Dirk VII en is voor dezen laatsten o.a. in 1200 getuige bij het verdrag
met Brabant. Na Dirk's dood kiest hij de partij van diens broeder Willem I en stelt
zich met Wouter van Egmond aan het hoofd der Kennemers, welke mede optrokken
ter belegering van Leiden's burcht. Bij den inval van den graaf van Loon in
Kennemerland werden ook Beverwijk en Baniaerd's kasteel in de asch gelegd; ook
later in den veldslag bij Leiden vinden wij Albertus aanwezig en in 1204 is hij graaf
Willem's getuige bij het verdrag met Utrecht. Nog in 1215 komt hij voor, maar moet
dan zeer bedaagd zijn geweest.
Zie: Annales Egmundani; Chronicon Egmundanum en Oorkondenb. van H. en Z.
Obreen

[Bank, Matthieu André van der Matthys Andries]
BANK (Matthieu André v a n d e r ) (Matthys Andries), zoon van Ds. G. v a n d e r
B a n k , waalsch pred. en J o h a n n a M a r i a M u i d e n , geb. 14 Juni, ged. te
Dordrecht 19 Juni 1791, gest. te Utrecht 28 Nov. 1862. Hij huwde te Zutfen 1 Juni
1815 E l i s a b e t h C a t h a r i n a M a r i a T h e b e n T e r v i l e , geb. Zutfen 19
Dec. 1789, overl. Utrecht 28 Jan. 1851. Hij studeerde in de theologie aan de
hoogeschool te Leiden, werd in 1813 candidaat tot den H. dienst, in 1815 predikant
bij de Ned. Herv. gemeente te Ravenstein, in 1818 te Eindhoven, in 1820 bij de
Waalsch Herv. gemeente te Vlissingen, in 1823 te Luik en in 1827 te Utrecht, waar
hij overleed. Hij schreef onderscheidene theologische werken in het fransch,
genoemd in den Cat. de l' Eglise Wallonne à Leyde 2e suppl., 57.
van Dalen

[Barbeyrac, Jean]
BARBEYRAC (Jean), hoogleeraar in de rechtswetenschappen, uit edel geslacht,
15 Mrt. 1674 te Béziers in Languedoc geb., 3 Mei 1744 te Groningen overl., oudste
der vier kinderen van A n t o i n e B a r b e y r a c , predikant, en M a d e l e i n e d e
G e l l y . Hij ontving zijne eerste opleiding in een internaat te Montagnac; daarna
nam zijn oom, de beroemde medicus Charles Barbeyrac te Montpellier hem bij zich
in huis. Na de herroeping van het edict van Nantes vluchtten zijne ouders naar
Lausanne. Op het eind van 1686 verliet de twaalfjarige knaap Frankrijk heimelijk,
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niettegenstaande de waakzaamheid der regeering en bereikte zijne ouders na eene
gevaarvolle reis. Te Lausanne voltooide hij zijne opvoeding aan de latijnsche school
en volgde daarna de colleges der theologische faculteit. In 1693, na den dood zijner
ouders, vestigde hij zich eenige
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maanden te Genève om zich onder het gehoor van Tronchin en Pictet te scharen;
vervolgens bezocht hij de vermaarde universiteit van Frankfort a.d.O. en begaf zich
toen naar Berlijn, alwaar de keurvorst van Brandenburg hem in 1697 het onderwijs
in de fransche taal aan het gymnasium der réfugiés opdroeg. Hier zeide hij de
godgeleerdheid vaarwel om zich op het natuuren volkenrecht toe te leggen, waartoe
hij zich meer aangetrokken voelde. Zonder eenige leiding, geheel op eigen studie
aangewezen, vergaarde hij in deze vakken weldra eene uitgebreide kennis. 7 Mrt.
1701 huwde hij H é l è n e C h a u v i n , dochter van den bekenden réfugié Etienne
Chauvin. Door zijne geannoteerde en met eene hoogst belangrijke voorrede
voorziene fransche vertaling van P u f e n d o r f s de Jure naturae et gentium en
andere geschriften, verkreeg hij weldra eene europeesche vermaardheid. De
academie van Lausanne benoemde hem tot hoogleeraar in de rechten en
geschiedenis; 19 Mrt. 1711 hield hij zijne intree-rede, waarvan het onderwerp het
verband tusschen rechtsgeleerdheid en geschiedenis was. In 1713 werd hij tot lid
der Kon. Ac. v. Wetensch. te Berlijn gekozen. Hij toonde zijn onafhankelijkheid van
geest door te weigeren de ‘Formula Consensus’ te onderteekenen, waarmee de
calvinisten de leerstellingen der theologen van Saumur trachtten te fnuiken.
Dientengevolge moest Barbeyrac Lausanne verlaten. De groningsche universiteit
bood hem het hoogleeraarschap in de rechten aan, als opvolger van Pagenstecher.
Hij achtte zich toen verplicht den doctorstitel te bezitten en op zijne aanvrage
bevorderde de Vereeniging van Rechtsgeleerden te Basel hem 25 Mei 1717 tot
‘iuris utr. doctor h.c.’. 23 Sept. van hetzelfde jaar hield hij te Groningen zijne
intree-rede, sprekende: de Studio Juris recte instituendo. Behalve zijne hollandsche
leerlingen kwamen meer dan 80 buitenlandsche studenten zijne colleges volgen.
Gedurende zijn 26-jarig hoogleeraarschap vervulde hij driemaal het rectoraat. Zijn
huiselijk leven baarde hem veel smart. In 1730 verloor hij zijne vrouw; al zijne
kinderen ontvielen hem door den dood. Toen in 1743 zijne gehuwde dochter, de
eenige overgeblevene van 6 kinderen, overleed, trok hij zich dit verlies zoozeer aan,
dat hij haar een jaar later in het graf volgde.
Barbeyrac behoorde tot de veelschrijvers. H a a g citeert 22 geschriften, waaronder
een groot aantal geannoteerde vertalingen. Zijne beteekenis is tweezijdig; hij heeft
naam gemaakt als jurist en als voorstander der verdraagzaamheid. Evenals Luzac
heeft hij een gunstigen invloed op het civiele en crimineele recht in Holland geoefend
en de verouderde duitsche stelsels zooveel mogelijk trachten te verdringen door de
meer-verlichte en liberale denkbeelden van Pothier en d'Aguesseau. In de voorrede
zijner vertaling van P u f e n d o r f en in zijn Traité de la morale des Pères de l' Eglise
(Chap. XII) toont hij zich een ijverig aanhanger der burgerlijke en kerkelijke
verdraagzaamheid. Hij volgt hierin het voetspoor van Pierre Bayle aan wiens
argumenten hij weinig nieuws toevoegt; hij heeft echter bijgedragen om de
verdraagzame denkbeelden op godsdienstig gebied steeds meer ingang bij het
publiek te doen vinden.
Voornaamste werken: Geannoteerde vertalingen uit de geschriften van
P u f e n d o r f , N o o d t , G r o t i u s , B y n c k e r s h o e k , C u m b e r l a n d ; verder:
Traité du Jeu (Amst. 1709 en 1737); Défense du droit de la Compagnie hollandaise
des Indes Orientales contre les nouvelles
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prétentions des habitants des Pays-Bas (Haag 1725); Traité de la morale des Pères
de l' Eglise (Amst. 1728; van het gedeelte, dat handelt over de verdraagzaamheid,
verscheen te Amst. 1734 eene holl. vert.); Recueil de discours sur diverses matières
importantes (Amst. 1731, waaronder eene fransche vert. zijner belangrijke rectorale
redevoering de Magistratu); Hist. des anciens Traités depuis les temps les plus
reculés jusqu'à l'empereur Charlemagne (Haag 1739). Zie voor eene volledige
bibliographie: v a n K a m p e n , Gesch. der Ned. Lett. en Wetensch. III, 185-188 en
het hieronder vermelde werk van H a a g . Van zijn portretten is wel het fraaiste, dat
Jac. Houbraken gegraveerd heeft naar een teekening van Jan Wandelaar.
Zie: R a t h l e f f , Geschichte jetztlebender Gelehrten I, 1-65 (d.i. eene uitvoerige
bespreking zijner werken door een tijdgenoot); W.B.S. B o e l e s , Levensschetsen
der Groningsche hoogleeraren in W.J.A. J o n c k b l o e t Gedenkboek der
Hoogeschool te Groningen; P u a u x , Les Précurseurs français de la Tolérance au
17e siècle 161-168; W e i s s , Hist. des Réfugiés prot. de France II, 98-100; vooral
2
H a a g , La France protestante i.v.
Serrurier

[Bardes, Willem]
BARDES (Willem), geb. te Amsterdam, overl. te Alkmaar 8 Mei 1619, zoon van
W i l l e m B. (den bekenden voorstander der hervorming, van het verzet tegen Spanje
en den overgang van Amsterdam in 1578, overl. 1601) en A e c h t W i l l e m s
A d m i r a a l . Hij werd 3 Nov. 1580 te Leiden ingeschreven als student in de rechten
en de letteren, huwde C o r n e l i a v a n L o o en vestigde zich te Alkmaar, waar
zijn vader in 1591 het voormalig St. Annaklooster, bewoond geweest door Sonoy,
had aangekocht. Hij verbeterde deze huizinge zeer door het bouwen van een zaal,
het verhoogen van den toren, het maken van een nieuwe poort en brug, vermoedelijk
ook door het optrekken van den oostelijken vleugel. Ook liet hij te Heiloo, waar zijn
vader reeds ‘schoone perceelen’ bezat, het kasteel ‘Ypestein’ bouwen, zonder de
voltooiing daarvan te mogen beleven. 8 Nov. 1603 bekwam hij van de Staten van
Holland een losrentebrief op de domeinen van ƒ 200 (de eerste 22 jaren wegens
achterstallen ƒ 400) 's jaars, ter zake van ƒ 3200, welke zijne grootvader W i l l e m
D i r k s z . B. bij zijn aftreden als schout van Amsterdam per slot van rekening te
vorderen had, en waarvoor diens weduwe in 1577 een rentebrief verworven, maar
slechts driemaal de betaling ontvangen had. In 1607 kocht hij uit de voor schulden
aangeslagen bezittingen van Lamoraal II van Egmond de heerlijkheid Warmenhuizen.
Na de schorsing van Venator door de classis in het laatst van 1608 ging er een
gerucht, dat B. op zijn hof eene plaats wilde timmeren, om hem daar te laten
prediken. Hij huisvestte de predikanten, welke de stadsregeering in 1610 wegens
de moeilijkheden met ds. van Hil van elders ‘leende,’ waarvoor hem door de
vroedschap eene vereering werd toegekend. Toen men in 1612 in zijne heerlijkheid,
volgens de door de Staten bij voorraad ingewilligde kerkenordening van 1591, Petrus
Aemilius beroepen had, trachtten de contraremonstranten diens optreden te beletten
door de sloten van kerkdeuren en predikstoel door andere te vervangen. Maar B.
liet ze door den baljuw openen. De klacht over zijne handeling werd 4 Aug. door de
Staten afgewezen, evenwel met last, dat in de eerste 3 maanden in den dienst door
de classis zou worden voorzien. Het beroep van Aemilius sprong daarop af en deze
werd predikant te Oudorp en Oterleek. Ook met volgende beroepen had B.
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nog veel moeite, en het besluit der Staten van 16 Nov. 1618, dat de 2 richtingen er
beurtelings zouden mogen prediken, zal hem wel hard geweest zijn. B. verloor zijne
vrouw 16 Sept. 1607, en hij keerde volgens haar testament ƒ 300 uit aan diakenen
der geref. gemeente. Hij liet 5 kinderen na: W i l l e m , ridder van S. Michiel, heer
van Warmenhuizen, overl. 1631; A l b e r t , ritmeester in dienst van den koning van
Boheme, overl. 1622; A r n o u d , overl. te Aurich 1646, heer van Warmenhuizen,
Rijsum enz. hofjonker aan het hof van Oost-Friesland, gehuwd met E v e r a r d i n a
v a n D e l e n , vrijvrouw van Rijsum; E m i l i a , overl. te Utrecht 1622, en
W e n d e l a s i a , overl. te Utrecht 1634, eerst gehuwd met den ritmeester J o h a n
V o e t h , daarna met J o h a n v. A b c o u d e v. M e e r t e n , maarschalk van het
Overkwartier van Utrecht. Laatstgenoemde dochter onterfde hij bij zijn testament
van 4 Nov. 1616, misschien uit ongenoegen over een niet door hem gewenscht
huwelijk.
Zie: B r a n d t , Historie der Reformatie II, 186; B r u i n v i s , De Bardesen te Heiloo
en te Alkmaar, in Amst. Jaarboekje voor 1899, 158.
Bruinvis

[Baroces, Jacobus]
BAROCES (Jacobus), B a r o c a s , B a r o k e s , B a r o k u s (B a r u c h ?). Misschien
een portugeesche jood. Hij leefde in het midden der 17e eeuw, waarschijnlijk te
Amsterdam; daar is althans in 1672 een Jacob Barocas op de begraafplaats der
Port. Isr. gemeente begraven. ‘De kunstlievende en yverighe heer J.B.’ ‘de taalwyze
B.,’ vertaalde spaansche tooneelstukken in proza, waarnaar nederlandsche schrijvers
een berijming vervaardigden.
Als zoodanig wordt hij genoemd in de opdrachten der volgende door hem bewerkte
stukken, alle te Amsterdam verschenen: I z a a k V o s , Lope de Vega, Carpioos
Gedwongen vrient (1646); J. D(e) F u y t e r , J.P. de Montalvans, Stantvastige Isabella
(1651); J. D u l l a a r t , Alexander de Medicis (1653). L. d(e) F u y t e r , Lope de Vega,
Carpioos Verwarde hof (1671), (opdracht gedateerd 1656); H. d(e) G r a e f , Joanna,
koningin van Napels (1664); I z a a k V o s , De beklaeglyke dwang (1669).
Ebbinge Wubben

[Bartjens, Willem]
BARTJENS (Willem), vermaard rekenmeester, waarschijnlijk in 1593 (volgens
anderen in 1587) te Amsterdam geb. en overl. ald. in 1673. Met zekerheid is er van
zijn leven weinig bekend. In 1618 werd hij tot ‘fransch schoolmeester’ te Zwolle
benoemd, op een jaarwedde van ‘300 carolusguldens met vrije woning en overkomst
op kosten der gemeente Zwolle’. Hij kwam toen uit Amsterdam, waar hij zijn eerste
school moet hebben gehad. Bartjens schreef meer dan één rekenboek, maar is
bovenal bekend door zijn ‘Cijferinghe’ in 2 dl. (1633 en 1637), die bij herhaling
herdrukt en vernieuwd werd. Tot in de 19de eeuw werd ze gebruikt; de laatste druk
er van, trouwens zeer gewijzigd naar de eischen van den tijd, ook met 't oog op
veranderde munten-, maten- en gewichtenstelsels, werd bezorgd door P.K. G ö r l i t z
in 1848. Vóór dien werden verschillende uitgaven er van bezorgd door J a n v a n
D a m , J o h . B r a s , D i r k D u p p e r (1746), K l a a s B o s c h , H. H a a n s t r a
(1761), J a n d e G r o o t , schoolmeester te Velzen, A.B. S t r a b b e (1793), J.
P u i k e r s (1822) en G. L o s z P e t e r s (1825). De nader omschreven titel van 't
eerste deel van dit vermaarde werk is: Cijferinghe, waar uyt men meest alle de
grondt regulen van de Reeckenkonst leeren kan (1633); die van 't tweede deel:
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Cijferinghe, handelende van verscheiden regulen der Reeckenkonst, alle kooplieden
noodich te weten (1637). Een ander werk van Bartjens is getiteld: Arithmetica of
koopmansree-
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keningen, ook in 2 dln.; dan: Oeffentng op de regel van drieën. Dat deze boeken
gezag hadden, blijkt uit de nog vaak gebezigde uitdrukking: ‘volgens Bartjens’ of
‘nauwkeurig als Bartjens’. Volgens B u r g e r , Amst. Boekdrukkers III, 23, nam B.
nogal over uit de rekenboeken van Nic. Petri. Op de titelbladen der vroegere drukken
van de Cijferinghe prijkt het portret van den schrijver, met de zinspreuk: ‘Dieu est
mon salut’. Vóór sommigen staat een zeer fraai, door S. Saverij naar een schilderij
van P. Dubordieu gegraveerd. Behalve reken-, stelen zeevaartkunde onderwees
B. ook het Fransch. Voorts beoefende hij ook de dichtkunst, maar minder gelukkig.
Zie: J.I. v a n D o o r n i n c k in Nuts- Almanak 1878, 98-105; B i e r e n s d e
H a a n , Bibl. Neerl. (Rome 1883) i.v.; A.C. K r u s e m a n , Aanteek. Boekh. (1893)
129; J. V e r s l y s , Gesch. van de Opvoeding en het Onderwijs III, 40-45; Navorscher
IX, 203, 353, 384; XVI, 337, 363; XVII, 46; XX, 507.
Zuidema

[Bassen, Dirk Reinier]
BASSEN (Dirk Reinier van) gest. 9 Febr. 1722, zoon van J o h a n H e n d r i k en
E l i s a b e t h R o p e r t o t d e H a t e r t , gehuwd met J o h a n n a v a n W y h e
t o t E c h t e l d , geb. 1692, overl. 1722), bij wie hij 3 kinderen had: J o h a n
H e n d r i k , A n n a E l i s a b e t h en J a c o b a J o h a n n a . Hij is als student te
Leiden 18 Sept. 1696 ingeschreven.
Hij was in 1707 burgemeester van Arnhem en een heftig aanhanger van de Nieuwe
Plooi. Toen in 1707 eene verwijdering was ontstaan tusschen Arnhem en de kleine
veluwsche steden met de ridderschap, werden v.B. en zijn medeburgemeester W.A.
Bouwensch aan het hoofd der vrijwillige compagnieën gezonden om Wageningen
tot rede te brengen. Toen in hetzelfde jaar de zaken eene andere wending namen
en de raad veranderd werd, werd v.B. mede afgezet en 15 Febr. 1708 levenslang
uit de stad gebannen. Hij begaf zich met de zijnen naar Tiel, waar hij zich bezig
hield met geschiedkundige en genealogische studiën en met het opstellen van eene
o

verantwoording wegens zijn gedrag (Pamflet Knuttel n . 15705). Hiervan bestaat in
handschrift in het oud-archief van Arnhem eene tweede vermeerderde uitgave.
Zie: W a g e n a a r XVII, 302 vlg.; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; Herald. Bibl.
1876, 320; Navorscher 1898, 164; Bijdr. en Med. Gelre XI, 161, 169, 170.
van Veen

[Bastingius, Jeremias of Hieremias]
BASTINGIUS (Jeremias of Hieremias), B a s t y n c k of B a s t i n c k , geb. 1551 te
Yperen, (van waar het geslacht afkomstig was), of te Calais, waarheen omstreeks
dien tijd zijn ouders gevlucht waren om de geloofsvervolging; gest. 20 Oct. 1595 te
Leiden. Hij is gehuwd geweest met A n n a T a e n e m a n s , en liet bij zijn dood 5
kinderen na, waarvan het jongste, M a u r i t i u s - bij wiens doop, om den vader te
eeren de Staten van Holland en de burgemeesters van Leiden als getuigen stonden
- Sept. 1594 geboren is. Zijn eerste onderwijs genoot Jeremias te Emden, waar zijn
ouders kort na zijn geboorte zijn heengetrokken en waar zijn vader, W i l l e m
B a s t y n c k , o.a. in 1562, en 1568 diaken is geweest en in 't laatstgenoemde jaar
den kerkeraad eenige moeite heeft veroorzaakt door een twistgeschrijf met Jan
Lamot te Londen. Daarna ging hij naar Bremen om daar Johannes Molanus te
hooren. Vervolgens studeerde hij nog te Genève en te Heidelberg, waar hij heeft
ingewoond respectievelijk bij Lambertus Danaeus en Petrus Dathenus. Aan
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laatstgenoemde universiteit, waar hij zich 18 Mei 1573 liet inschrijven, werd hij 18
Nov. 1575 - kort nadat zijn beide
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ouders gestorven waren - tegelijk met Kimedoncius en Bollius gepromoveerd tot
doctor in de theologie. Niet lang daarna werd hij beroepen tot predikant te Antwerpen.
Eerst voorloopig, sedert 3 Sept. 1579 voor vast, heeft hij daar gestaan tot Aug. 1585,
toen de stad door Parma ingenomen werd en hij dientengevolge haar moest verlaten.
Eerst trok hij naar Zeeland, vandaar naar Dordrecht. Na voor Amsterdam en kort
daarop van Emden te hebben bedankt, aanvaardde hij hier het predikambt. Behalve
met zijn gewone werk heeft hij zich in dien tijd ook nog met tal van andere belangen
bezig gehouden. Zoo werd hij al spoedig curator der dordtsche latijnsche school.
Zoo woonde hij in 1586 de Synode te 's Gravenhage bij. In 1587 werd hem door de
zuidhollandsche Synode opgedragen met Kimedoncius, Arnoldus Cornelii en
Helmichius een bijbelvertaling tot stand te brengen. Nog 't zelfde jaar hield hij in
opdracht der Staten met elf anderen een conferentie over den toestand van land
en volk. Van Dec. 1589 tot Febr. 1590 deed hij bij leening dienst te Utrecht, op
verzoek van Oldenbarnevelt, met 't oog op de geschillen daar tusschen Duifhuisianen
en Corsistorialen. En eindelijk gebruikten de kerken zijn hulp ook in zake de
kwestie-Herberts te Gouda en in de zaak van Cornelis Wiggerts te Hoorn.
Aan het einde van zijn leven is Bastingius nog verbonden geweest aan de leidsche
universiteit. Reeds in Mei 1582 werd hij tot professor daar benoemd, maar wijl de
kerkeraad van Antwerpen hem niet wilde laten gaan, kon hij toen aan die benoeming
geen gevolg geven. Een tweede poging, omstreeks den overgang van 1587 in 1588
gedaan, mislukte evenzeer. Drie jaar later, in Dec. 1591, werd door curatoren en
burgemeesters moeite gedaan om hem tot regent van het studenten-collegium
aangewezen te krijgen. Maar ook daar kwam vooreerst niet van, de Staten lieten
hun keus vallen op Cuchlinus. Eerst toen deze afgetreden was, kwam Bastingius
in aanmerking; 10 Mrt. 1593 werd hij benoemd, en tegelijkertijd werd hij toen ook
aangesteld tot professor ordinarius theologiae. Het eerste ambt heeft hij bekleed
tot 15 Jan. 1595, toen hij 't neerlegde, omdat in 1594 het bekende oproer onder de
bursalen had plaats gehad; het tweede vervulde hij tot zijn dood.
Bastingius heeft verscheiden werken geschreven. Het voornaamste daarvan is
wel zijn catechismusuitlegging, die in 1588 onder den titel van In Catechesin religionis
.... exegemata sive Commentarii verscheen; in 1591 onder den titel van Verclaringhe
op den Catechismus door H e n d r i k v a n d e n C o r p u t is vertaald en vooral
daarom van belang is, omdat ze de eerste uitgave van die soort is en een bijna
officiëel-kerkelijk karakter draagt, wijl ze op aandrang der nationale Synode van
1581 werd bewerkt. Verder schreef hij nog. Oratio panegyrica. ... de urbe
Gertrudisberga (Lugd. Batav. 1593), Oratio panegyrica de Coverdianae arcis
liberatione (Lugd. Batav. 1594), en een aantal verzen in Agathiae Scholastici ll. V.
(uitg. V u l c a n i u s ). Aan Oordeel ... over de doolinghen van Wiggerts (Delft 1612)
werkte hij mee. En eindelijk deed hij een vertaling van L o y s e l e u r 's Reformatarum
in Belgio ecclesiarum epistola (1579) verschijnen, onder den titel: Sendtbrief der
Dienaren, die Godes Woort in den Gereformeerden kercken in Nederlandt
vercondighen (Antw. 1580). Een door hem voorgenomen tweede vertaling, die van
D a n a e u s ' Methodus Sacrae Scripturae, welk boek door den schrijver aan hem
was opgedragen, schijnt niet tot stand gekomen te zijn. Bastingius was een man
van een hoogstaand karakter. Daar-
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door en door zijn geleerdheid won hij zich zijn invloedrijke positie, en den
vriendschappelijken omgang van tal van bekende mannen van zijn tijd, als Danaeus,
Zanchius, Josia Simler, e.a. Zijn overtuiging blijkt uit zijn werken een beslist
calnistische, ook al schikt men hem dikwijls onder de meer latitudinaristisch getinte
mannen wegens zijn weigering in de zaak-Herberts om diens stellingen te
veroordeelen. Zijn bij die gelegenheid geuit woord: ‘neminem damno in quo aliquid
Christi reperio’, dat bij gebrek aan verdere gegevens overigens ook moeilijk volledig
is te beoordeelen, schijnt geheel op zichzelf te staan.
Behalve de reeds genoemde Mauritius, verdienen van zijn zonen vermelding:
G u i l i e l m u s , geb. 1581 te Antwerpen, 14 Febr. 1596 te Leiden ingeschreven,
predikant te Heinenoord en Godschalkoord (1606-1611), Raamsdonk (1611-1620)
en Maasdam, waar hij 1639 emeritus werd verklaard (K n u t t e l , Acta der Zuid-Holl.
Synode ('s Grav. 1908) II, 229; S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht (Utr. 1841) I, 219;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III 254) en J e r e m i a s , 1585 te Antwerpen
geboren, 12 Juni 1596 ingeschreven te Leiden, waar hij als alumnus van Dordrecht
in 't Statencollege werd opgenomen, predikant te Maasdam (1611-1620) en daarna
te Strijen tot zijn dood in 1646. Volgens Schotel, wiens gegevens over hem echter
niet geheel juist bleken, schreef hij in 1606 Theses logicae. (B o r g e r , Naamlijst
van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterd.); S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht (Utr. 1841)
I, 218, 219; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 466). Een zoon van den
genoemden Guilielmus was weer A b r a h a m , geb. 1611 te Dordrecht, ingeschreven
te Leiden 9 Mrt. 1633, predikant te Maasdam van 1639 tot 1659 of 1660, toen hij
emeritus werd verklaard. (S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht (Utr. 1841) I, 219;
K n u t t e l , Acta der Zuid-Holl. Synoden II, 71, 227).
Een afzonderlijke biografie van Bastingius, die welverdiend zou wezen, ontbreekt
nog steeds. Voor zijn portret zie F. M u l l e r , Beschrijv. Catalog. 30, 395.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); V i s s c h e r
e n v a n L a n g e n r a a d , Het Protestantsche Vaderland in voce, en de daar
genoemde literatuur, vooral C h r . S e p p , Het Godgeleerd Onderwijs in Nederland
I (Leiden 1873) 86 en S c h o t e l Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841) 207; R e i t s m a
e n v a n V e e n Acta I, 140, 239; II passim; III 35; VI 42; Inneleydinge ende aenvang
vant collegie der Theologiën, geschiet binnen der Stat Leyden, desen VI Octobris
1592 (Leyden 1593) 20; Z a n c h i u s , Opera Omnia Epistol. Lib. II, 189, 190; Bulletin
de l'hist. des églises Wallonnes IV, 292 vlg; P. d e F é l i c e , L. Daneau (Paris 1882)
151, 307; Bibliotheca Reformata VII, VIII en IXa (Amst. 1893) voorrede; N.C. K i s t ,
Bijdragen tot de vroegste geschiedenis der hoogeschool te Leiden (Leiden 1850)
50, 126; T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg (Heid. 1884-1907) II
sub. 18 Maii 1573; Resol. Curatoren Leiden (hs. Archief Curatoren) sub 16, 23, 24
Mei 1582; 9 Mrt., 5 Apr., 15 Mei, 3 Juli, 8 Aug. 1587, 4 Dec. 1591; 3, 10 Mrt. 1593;
9 Febr. 1596; Acta Senatus Leiden 19 Sept. 1593; A r c h i v d e r E v a n g . R e f .
k i r c h e E m d e n , Protocollen van den kerkeraad sub 6 Apr. en 14 Juni 1568;
o

Collectie ‘Varia, losse archiefstukken’ sub n . 58.
van Schelven

[Batenburg, Jan Willem van Imbyze van]
BATENBURG (Jan Willem v a n I m b y z e v a n ), geb. 17 Dec. 1756 te Oudewater,
overl.
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13 Nov. 1837 te Maastricht. Hij was een zoon van P a s c a s i u s D i e d e r i k en
diens 2e vrouw M a g d a l e n a C o u r s v a n H e m e r t . Hij was kapitein der
artillerie en voerde tijdens den veldtocht van 1793 het bevel over het geschut van
zes bataillons. Hij onderscheidde zich in verschillende gevechten en heeft bij de
ongelukkige gevechten van Werwijk en Meenen, op 13 Sept. 1793, het geschut,
dat te Douzies in batterij stond, gered door een gefingeerde batterij te bouwen.
Voorts hielp hij Geertruidenberg, Breda en de Klundert heroveren; voor
eerstgenoemde vesting commandeerde hij 2 batterijen. In 1815 was hij kolonel-titulair,
commandant van het 3de bataillon artillerie van linie. Voorts was hij groot-majoor
o

van Oudewater, en werd gepensionneerd als generaal-majoor. Hij huwde 1 . op 15
Mei 1795 met T h e o d o r a B i s d o m (geb. te Haastrecht 4 Oct. 1768, overl. te
o

Emmerik 22 Aug. 1798); 2 . op 28 Oct. 1808 met M a r g a r e t h a C a t h a r i n a
M a c k a y (geb. te Tiel 31 Mei 1766, overl. te Maastricht 8 Mei 1846). Uit het eerste
huwelijk sproot slechts één jong overleden zoon. v.B. is bij K.B. van 2 Sept. 1820
in den adelstand verheven met den titel van jonkheer. Zijn portret is als silhouet
gegraveerd door S. Breuwald.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 31, 32, 38, 53; K u y p e r s , Gesch. der
Nederl. artillerie III, 154, 157; B o s s c h a vermeldt een geschreven Dagverhaal van
v.B., waaruit hij geput heeft.
Eysten

[Bathen, Jacobus]
BATHEN (Jacobus), eerst drukker te Leuven, daarna de eerste drukker te Maastricht.
13 April 1551 verzochten eenige uit het gilde der ‘Constenaers’ te Maastricht aan
den magistraat, dat er een drukkerij mocht worden opgericht te Maastricht, mits den
drukker werd toegestaan, dat hij in geen der 23 gilden zich behoefde te laten
opnemen. De magistraat gaf de gevraagde machtiging, mits zij te voren de
toestemming der beide Heeren hadden, n.l. den bisschop van Luik en den koning
van Spanje, als hertog van Brabant. 1 Juni daarop gaf B. in een schrijven aan den
voornoemden magistraat te kennen, dat hij zich in Maastricht zou vestigen, als hij
werd vrijgesteld van het intreden in een der ambachten of gilden, en hij subsidie
kreeg.
Deze werd hem 8 Juni daarop nog toegestaan, n.l. gedurende zes jaren lang 10
gulden Brabantsch per jaar (± 88 cts. = een Brab. gulden) en evenveel kolen en
hout als de rector der school ontving. In December 1552 drukte hij het eerste boek,
n.l. een Extrait et recueil des ordonnances, conclusions et reces du sainct Empire
touchant la contribution et collecte du commun denier, pour la défense de la foy et
résistence contre les Turqz. Hij bleef te Maastricht tot 1554 en ging toen naar
Düsseldorf, waar men na 1557 geen spoor meer van hem vindt, terwijl hij eerst 1577
te Keulen weer voorkomt. Hij heeft te Maastricht o.a. uitgegeven muziek van Delattre,
genaamd Petit Jean, te Luik aan de kathedraal als zanger verbonden.
Zie: H.J. E v e r s e n in Publ. Limbourg V (1868) 434-37; L. S c h o l s , ibidem VI
(1869) 261-264; [B r u n e t ] Diction. de Géographie (Paris 1870) 1250; Maasgouw
1905, 49-52
Flament

[Baud, Frédéric]
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BAUD (Frédéric), geb. te 's Gravenhage 26 Febr. 1795, overl. te Leeuwarden 14
Jan. 1832, was de zoon van A b r a m B a u d , kolonel der militaire administratie,
en L o u i s e l e B r u n . Hij werd bij besluit van koning Lodewijk van 27 Jan. 1810
benoemd tot éléve voor het vak van den waterstaat op de militaire school te 's
Gravenhage. Toen keizer Napoleon deze school ophief met ingang van 31 Dec.
1810, stond zijn toekomst op
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losse schroeven. Echter werd hij eenigen tijd later als éléve voor de bruggen en
wegen toegevoegd aan den hoofdingenieur te Amsterdam A.H.J. van der Plaat,
welken dienst hij 20 Juni 1811 aanvaardde. Deze praktische werkkring zou niet van
langen duur zijn, daar hij op 9 Sept. 1811 bevel bekwam, zich op 20 Nov. 1811 te
Parijs te bevinden den om als élève op de école des ponts et chaussées te Parijs
geplaatst te worden, o.a. tegelijk met E. de Kruyff, W.C. Brade en J.P. Delprat. Toen
ons land zijne onafhankelijkheid terugwon, verliet hij in Nov. 1813 Parijs en werd
h.t.l. op 24 Dec. 1813 door den luitenant-generaal Krayenhoff, gouverneur van
Amsterdam, provisioneel en op 16 Mrt. 1814 door den Souvereinen Vorst definitief
tot 2en luitenant-ingenieur benoemd. Van Dec. 1813 tot Mei 1814 maakte hij deel
uit van het belegeringskorps van de vesting Naarden, welk korps onder de bevelen
stond van den kolonel J. van den Bosch. Als blijk van waardeering zijner verrichtingen
bij dat beleg bood deze hem de ‘Oeuvres Militaires du Maréchal Vauban’ aan.
Bij besluit van genoemden vorst van 9 Dec. 1814 werd hij tot 1en luitenant
bevorderd. Bij eene aanschrijving van het departement van oorlog van 30 Mrt. 1815
werd hem gelast, zich te begeven naar Brussel en zich te stellen onder de orders
van den kolonel-directeur van der Wijck, commandant van de brigade ingenieurs
te velde, met de mededeeling, dat hij bij de armee zou worden geëmployeerd. Als
zoodanig maakte hij van Juli tot Sept. 1815 deel uit van het hoofdkwartier van prins
Frederik. De verkenning der vestingen Valenciennes en Condé werd hem daarbij
opgedragen.
Bij kon. besluit van 28 Aug. 1815 werd hij als adjunct aan het departement van
Oorlog geplaatst, en reeds bij dat van 17 Apr. 1816, dus op den leeftijd van 21 jaren,
werd hij tot kapitein bevorderd. Hij verkoos, wellicht omdat zijne gezondheid geleden
had onder de ontberingen te velde, eene burgerlijke betrekking. Baud werd bij de
zevende organisatie van den waterstaat met ingang van 1 Jan. 1817 opgenomen
in het korps van den waterstaat, en wel als ingenieur 1e klasse en bij kon. besluit
van 22 Mrt. 1817 geplaatst aan de artillerieschool te Delft en wel als leeraar voor
het vak van den waterstaat, in de plaats van den naar Oostende verplaatsten
ingenieur C.P.C. Cox. Toen deze school in 1828 opgeheven werd en te Breda eene
militaire academie werd opgericht, werd Baud niet aan de laatstgenoemde inrichting
verbonden, maar bleef hij te Delft woonachtig en als leeraar werkzaam. In 1829
werd hij bij den algemeenen dienst te 's Gravenhage geplaatst. Willem I had nog
vele plannen voor openbare werken in de Zuidelijke Nederlanden en bij den
algemeenen dienst is Baud belast geweest met het opmaken van een aantal
ontwerpen voor de beide deelen van het rijk. O.a. werd hem het ontwerpen van een
plan tot droogmaking der nootdorpsche plassen opgedragen. Hij voldeed hieraan
door de inzending van dat plan aan de regeering in 1829. Te Leeuwarden
gedetacheerd zijnde tot het onderzoek van vraagstukken, omtrent welke later door
J.H. Ferrand rapporten zijn uitgebracht, overleed hij op den jeugdigen leeftijd van
36 jaren.
Zijn vriend Delprat, die zoovele jaren te Parijs en te Delft met hem had
samengewerkt, heeft uit zijne nagelaten papieren de Proeve van een
waterbouwkundigen cursus samengesteld, die over vele onderwerpen nog steeds
met vrucht geraadpleegd kan worden. Baud had 6 handschriften, die hij bij zijn
onderwijs gebruikte, nagelaten; daarin werden behandeld:
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o

o

1 . De bouwstoffen, bij den waterbouw in gebruik; 2 . De aanleg van wegen en
o

o

bruggen; 3 . De kanalen en havens; 4 . Theoretische beschouwing van den
o
sluizenbouw; 5 . Praktische beschouwing van den sluizenbouw; de beide eerste
o
werden in het 1e, de beide laatste in het 2e deel der ‘Proeve’ opgenomen; 6 . Dijken rijswerken. Dit artikel werd vervangen door een ander, opgesteld door Storm
Buysing, en daaraan werd een gedeelte, betrekking hebbende op de samenstelling
van rijswerken aan de bovenrivieren, door F. Beijerinck, toegevoegd. Eindelijk
bewerkte B.H. Goudriaan een hoofdstuk Over de inrichting der spoorwegen. In 1836
verscheen het 1e, in 1838 het 2e deel, te 's Grav., Amst. en Leeuwarden.
Baud huwde 29 Juli 1818 te Leeuwarden P.A.B. S u r i n g a r , die 29 Juli 1820
overleed, en 29 Dec. 1827 te Bergen op Zoom A l b e r t i n e F r a n ç o i s e
C l e m e n t , geb. te Steenbergen 29 Febr. 1804, dochter van J a c o b u s C o r n e l i s
C., notaris, en G a s p a r d i n a C a t h a r i n a B e y l o n , die later (Delft, Juni 1836)
met Duco Johan Storm Buysing hertrouwde. Hij had bij zijne eerste vrouw eene
dochter, bij zijne tweede vrouw een zoon, A. B a u d , later generaal-majoor der
genie.
Ramaer

[Baud, Guillaume Louis]
BAUD (Guillaume Louis), minister van koloniën, een neef van den voorgaande en
den volgende, werd 27 Dec. 1801 te 's Gravenhage geb. en overl. ald. 5 Jan. 1891.
Op 18-jarigen leeftijd op 't kantoor van een hypotheekbewaarder geplaatst, werd hij
vier jaar later (1823) benoemd tot ambtenaar 5e klasse voor den dienst van Indië,
waar hij in Januari van 't volgend jaar bij de algemeene secretarie werd aangesteld.
Tot eersten commies opgeklommen, zag hij zich in Apr. 1830 tot secretaris van
Kadoe benoemd en weldra werd hij ook tijdelijk met het bestuur van dit gewest
belast. In 1833 werd Baud tot resident van Kediri, in 1838 tot resident van Semarang
en in 1841 tot directeur van 't departement der cultures benoemd. In 1845 keerde
hij om gezondheidsredenen met verlof naar Nederland terug, waar hij een zeer
werkzame belangstelling in de indische zaken aan den dag bleef leggen en ten
gevolge daarvan 21 Nov. 1848 door koning Willem II tot minister van koloniën
benoemd werd. Slechts kort bekleedde hij dien post: reeds 18 Juni 1849 trad hij af
wegens verschil van meening met zijn ambtgenooten over de vraag of de
voorgenomen overeenkomst met de Nederl. Handelmaatschappij goedkeuring
behoefde bij de wet. Ook was hij, in strijd met ambtgenooten en kamerleden, met
volle overtuiging de opvatting van Groen van Prinsterer toegedaan, dat de
Staten-Generaal zich niet te bemoeien hadden met het bestuur der koloniën.
Kort na zijn bekomen ontslag als minister werd B. tot staatsraad in buitengewonen
dienst benoemd. In 1850 ontving hij de vereerende opdracht zich als
gouverneur-generaal met het oppergezag van Ned. Indië te willen belasten. maar
hij meende daarvoor te moeten bedanken, Ook andere hooge onderscheidingen
werden den bekwamen man aangeboden, o.a. werd hem in 1861 gevraagd,
nogmaals de portefeuille van koloniën te willen aanvaarden (3de ministerie v. Hall),
maar hij wees zoowel het een als 't ander van de hand. Zijn laatste levensjaren sleet
B. op zijn buiten aan den Scheveningschen weg, waar hij op 90-jarigen ouderdom
overleed. B. was gehuwd (3 Mei 1837) met W i l h e l m i n a J a c o b i n a T h e o d o r a
C o u p e r u s (29 Nov.
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1818 te Batavia geb. en 30 Apr. 1899 te 's Gravenhage overleden).
Zie: L e v y s o h n N o r m a n in Eigen Haard 1891, 694.
Zuidema

[Baud, Jean Chrétien baron]
BAUD (Jean Chrétien baron) geb. 24 Oct. 1789 te 's Gravenhage, overleden aldaar
27 Juni 1859, zoon van A b r a m B a u d , kol.-inspect. van de administratie der
armee en van L o u i s e l e B r u n , kwam na zijn eerste opleiding te 's Gravenhage,
Anholt en 's Hertogenbosch ontvangen te hebben, Nov. 1803 op de artillerieschool
te Breda, maar, de voorkeur gevende aan den zeedienst, verkreeg hij 2 Mei 1804
zijne aanstelling als cadetsurnumerair bij de marine te Helvoetsluis en in Nov. d.a.v.
als cadet bij de marine. In Juni 1807 bevorderd tot adelborst 1ste kl., zeilde hij 23
Aug. d.a.v. met ‘de Vlieg’ uit, met bestemming voor Java. Deze brik werd echter
nabij S. Salvador (Brazilië) door de engelsch-portugeesche vloot genomen en B.
bleef tot Sept. 1809 in gevangenschap (uitvoerig beschreven in de Gids, 1860, I,
303 vlg.). Toen reisde hij als tweede stuurman op een amerik. koopvaarder naar
Baltimore en deed van daar, om zijn kost te verdienen, eene reis als matroos naar
Nieuw-Orleans. In den zomer 1810 kon hij als matioos op een amerik. koopvaarder
naar Europa terugkeeren. In Juni 1810 in Sleeswijk aan land gezet, keerde hij te
voet van Husum naar Nederland terug. 8 December benoemd tot enseigne de
vaisseau, werd hij geplaatst aan boord van het op de Loire liggende fregat ‘la
Méduse’, dat bestemd was om den benoemden gouv.-gen. Janssens naar Indië
over te brengen. Door dezen tot waarn. secretaris benoemd, kwam hij 25 April 1811
voor Banjoewangi op Java aan en reisde met hem naar Buitenzorg, alwaar hij 16
Mei bij de overgave van het bestuur tegenwoordig was. 1 Juni 1811 werd B. op
verzoek uit den zeedienst ontslagen en benoemd tot 2den commies, in welke functie
hij de betrekking van part. secretaris van Janssens bleef waarnemen; hij was ook
steeds in de nabijheid van dien landvoogd bij de gebeurtenissen, die de overgave
van Java aan de Engelschen voorafgingen. In Oct. 1811 werd hij benoemd tot 2den
commies bij de britsche gouvernementssecretarie; in het volgende jaar tot tweeden
translateur en daarna tot hoofdcommies op die secretarie. Die betrekking verliet hij
om met een amerikaanschen koopvaarder een tocht te doen naar Kamschatka,
maar te Macao werd dit schip door de Engelschen aangehouden en B. keerde naar
Java terug. 8 Febr. 1814 wederom aangesteld tot hoofdcommies bij de secretarie,
werd B. zeer vertrouwd met de inrichtingen van het britsche gouvern. en was hij in
staat na de overneming op 19 Aug. 1816 van het bestuur door de ned.
commissarissen-gen. en zijne benoeming op 20 Aug. 1816 tot secret. van het
gouvern., in welke functie hij uitsluitend werkzaam was onder Bn. van der Capellen,
belangrijke diensten te bewijzen. 12 Jan. 1819 werd B. benoemd tot alg. secretaris
van de hooge regeering, in welke invloedrijke betrekking hij den gouv.-gen. van der
Capellen een krachtige steun en raadsman was. Op 23 Aug. 1821 om
gezondheidsredenen op verzoek ontslagen, verliet B. 14 Oct. Indië. Na zijn
terugkomst in Nederland had hij eenige besprekingen met den min. v. kol. Falck
over koloniale aangelegenheden en diende hij op verzoek van dien min. ook eene
nota in over de toen hangende quaestie betreffende de landverhuringen in de
Vorstenlanden. Zijne meening was, dat die verhuringen alleen nuttig konden zijn
daar, waar het gezag van het gouvernement nog niet genoegzaam was gevestigd
om een beter stelsel te kunnen invoeren en handhaven en waar
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de Javaan dus toch geen vooruitgang in beschaving en welvaart maken zou; daarbij
verwachtte hij veel van eene kolonisatie van arbeidende Europeanen, afgescheiden
van de inlandsche bevolking, ten einde daardoor in verloop van tijd aan Java
genoegzame eigen kracht tot zelfbehoud te verschaffen. Opmerkenswaard is, dat
B. in die nota reeds op de waarschijnlijkheid wees eener verovering der Philippijnen
door de Vereenigde Staten van Amerika, die ongeveer ¾ eeuw later inderdaad
plaats greep.
Onder den minister Falck bleef B. buiten ambtsbetrekking; hij was toen werkzaam
ten behoeve van de vertaling en verspreiding van den bijbel in Ned. Indië en tot het
bevorderen der stoomvaart in Nederland, hetgeen de oprichting van de Ned.
Stoombootmij. te Rotterdam ten gevolge had; van 1824-1832 en van 1836-1840
was hij lid der permanente commissie van toezicht dier Mij. Toen op voorstel van
den raad van Ned. Indië Muntinghe besloten was tot de oprichting der Ned.
Handelmaatschappij, trad B. op als lid en secretaris eener bij Kon. Besl. van 7 Mei
1824 benoemde commissie, die gezamenlijk met de afgevaardigden der
aandeelhouders de artikelen van overeenkomst met die Mij. moest ontwerpen en
in die positie heeft B. krachtig medegewerkt, zoowel om den werkkring der Mij. zoo
ruim mogelijk te maken, als om te verhinderen, dat zij zou kunnen optreden als een
lichaam van staatkundig bestuur.
Niet lang nadat C.T. Elout aan het hoofd was gekomen van het Ministerie van
Nation. Nijverheid en Koloniën (30 Maart 1824), werd B., dien Elout in Indië had
leeren waardeeren, 30 Juli 1824 tot directeur voor de zaken der O.I. bezittingen bij
dat departement benoemd. Hij was toen in hoofdzaak ‘adviseur’ van den Min. Toen
bij Kon. Besl. van 5 April 1825 het Min. v. Marine vereenigd werd met dat van
Koloniën, werd B. ‘directeur voor de Zaken van Koloniën’ en kwamen nu ook de
West-Indische Kol. onder zijne directie. In die functie is B. de bekwame en ijverige
medearbeider van Elout geweest, maar was het hem onaangenaam bij het groote
verschil in gevoelen op verschillende punten van regeeringsbeleid tusschen den
Min. en zijn vroegeren chef den G.G. van der Capellen, dien hij altijd ten zeerste
hoogachtte, dezen laatste niet te kunnen steunen.
Meende men in Nederland, dat de zaken in Indië van 1818-1824 een bevredigend
verloop hadden gehad, door klachten van kooplieden over het verloopen van den
handel en niet minder door de voorstelling van Muntinghe omtrent den treurigen
toestand der Ind. financiën, die van 1816-1823 met 23 millioen zouden zijn
achteruitgegaan, veranderde deze meening. Daarbij kwam, dat wegens den grooten
achterstand van de boekhouding in Indië, men geen goed overzicht der indische
financiën kon bekomen.
Als commissaris-generaal werd toen du Bus de Ghisignies naar Indië gezonden;
tijdens diens bestuur nam B. een belangrijk aandeel in de oprichting der Javasche
Bank. Het stelsel van du Bus was er een van bezuiniging, maar welke moeite deze
zich ook gaf, de toestand der financiën, bleef, vooral ten gevolge van den oorlog
op Java, onbevredigend. Het gevolg was dat de generaal van den Bosch tot
gouv.-gen. werd benoemd om zijn stelsel, dat van gedwongen cultures en leveranties,
in te voeren. Elout, die zich met dat stelsel niet vereenigen kon, trad af en werd 29
Dec. 1829 vervangen door den Zuid-Nederlander P.J.S. Servais van Gobbelschroy.
Uit den aard der zaak moest de invloed van B. op een minister, die bij zijn optreden
geene kennis
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van het bestuur der koloniën had, zeer groot zijn. Reeds een jaar later werd deze
ten gevolge der gebeurtenissen in België vervangen door Jhr. mr. G.G. Clifford, die
ad interim als min. v. kol. optrad.
Wegens den belgischen opstand ging Nederland gebukt onder een steeds
toenemenden financiëelen last en werd vergrooting van het productief vermogen
van Indië van het hoogste belang geacht. Het cultuurstelsel, waarvan van den Bosch
verklaarde, dat het naar zijne overtuiging ook in het belang was van den Javaan,
moest de zoozeer gewenschte remises naar Nederland mogelijk maken.
Toen de gouv.-gen. van den Bosch zijn wensch te kennen had gegeven om te
repatrieeren en door hem gewezen was op de noodzakelijkheid hem te vervangen
door iemand, die overtuigd was van de doelmatigheid van het door hem ingevoerde
stelsel, ten einde voor de toekomst tegen de ondermijning daarvan te waken, werd
B. 28 Juli 1832 belast met eene zending naar Ned. Indië, om, in afwachting van 's
Konings nadere beschikking, het bestuur van van den Bosch over te nemen, als
deze Indië verliet. B. had in deze zending toegestemd onder voorwaarde, dat met
het oog op zijne familieomstandigheden (hij had een half jaar te voren zijne
echtgenoote verloren) de zending zou zijn voor een zeer korten, voorafbepaalden
tijd.
22 Sept. 1832 uit Holland vertrokken, kwam B. 10 Jan. 1833 te Batavia aan; 23
d.a.v. werd hij als vice-president der indische reg. geïnstalleerd; van den Bosch
bleef nog eenigen tijd om B. volledig op de hoogte te brengen en deed met hem
eene reis over Java. Kort te voren was hesloten tot de verplichte levering van de
koffie terug te keeren en die cultuur belangrijk uit te breiden.
Toen van den Bosch 27 Juni gebruik maakte van de hem op 17 Jan. 1832
verleende bevoegdheid als om commiss.-gen. op te treden, nam B. 2 Juli d.a.v. als
gouvern.-gen. ad int. het bestuur over, op den voet vastgesteld bij het regeeringsregl.,
waarbij echter omtrent eenige onderwerpen de commiss.-gen. zich de beschikking
voorbehield.
Aan B. was door den Koning de ongewijzigde handhaving van het stelsel van van
den Bosch aanbevolen. In een brief aan baron van der Capellen van dien tijd erkent
B. dat zijne inzichten veranderd zijn. Dacht hij vroeger, dat de belangen van het
gouvernement het best zouden worden bevorderd door aan de inl. bevolking de
vrije beschikking over vlijt en tijd te laten en dat de teelt van voortbrengselen voor
de markt in Europa daarbij eene hoogere vlucht zou nemen, dan wanneer die aan
de bevolking opgedrongen werd, de ondervinding had hem deze meening als eene
dwaling doen kennen; daarbij kwam, dat de toestand van het moederland niet
veroorloofde twijfelachtige resultaten van eene onzekere toekomst af te wachten.
B., hoewel erkennende, dat de financiëele toestand veel beter was dan in 1825,
zag toch de moeilijkheden van zijn ambt, ook met het oog op het nieuwe stelsel,
dat nog vele tegenstanders in Indië had, zeer goed in.
Nadat van den Bosch eene reis naar Sumatra's westkust had gemaakt en nog
bijzondere voorschriften omtrent het financiëel beheer aan B. had gegeven, verliet
hij Ned.-Indië 2 Febr. 1834. 18 Mei in Nederland aangekomen, werd hij reeds 12
dagen later tot min. v. koloniën benoemd.
B., wien weinig vrijheid van handelen was gelaten, trachtte het cultuurstelsel
zooveel mogelijk te verbeteren. Hij was van meening, dat, als de cultures met beleid
in den geest der oude volksinstellingen waren geregeld, als niet te veel van de
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bevolking werd gevergd en de arbeid voldoende beloond, geene tegenkanting van
hare zijde te vreezen was. Ook in verband daarmede ondernam hij 1 Mei eene
nieuwe inspectiereis over geheel Java en Madoera, die drie maanden duurde.
Gevolg van die reis was uitbreiding van het cultuurstelsel, maar wijziging of
afschaffing daarvan in de streken, waar de toestand het eischte. Groote moeite
kostte aan B. het inscherpen aan het indisch bestuur van de financiëele
ondergeschiktheid aan het moederland en het handhaven van een streng en zuinig
beheer, hem door van den Bosch voorgeschreven. Van Nederland uit daartoe
gedrongen, was het zijn streven de remises daarheen zoo hoog mogelijk op te
voeren, maar ook de territoriale inkomsten te vermeerderen.
Een belangrijk reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek
werd onder zijn bestuur ingevoerd.
Behoudens een volksoploop in Passoeroean en in Soerabaja in Aug. 1833,
vermoedelijk toe te schrijven aan te strenge toepassing van het cultuurstelsel, bleef
het onder het bestuur van B. op Java rustig. Ten opzichte van het bestuur der buiten
Java gelegen bezittingen volgde B. zooveel mogelijk de hem door van den Bosch
aangegeven gedragslijn om de bemoeiingen met het grootste gedeelte daarvan
zooveel mogelijk in te krimpen en alle krachten te concentreeren om Java, Sumatra
en Banka te exploiteeren en te beschermen. Na de mislukte onderneming tegen
Bondjol tijdens het verblijf van van den Bosch op Sumatra in 1833 werd de toestand
aldaar ongunstiger. In 1834 hadden opnieuw onderhandelingen met de Padries
plaats, maar zonder gevolg; in April 1835 werden de operatiën tegen Bondjol hervat,
maar het gelukte niet die plaats te nemen.
Eene expeditie naar de Lampongs in Oct. 1834 werd met succes bekroond; na
het zenden van een oorlogsschip naar Lingga in 1834 en andermaal in 1835
onderwierp de Sultan zich aan de gestelde eischen. Met den Sultan van Djambi
werd een verdrag gesloten, waardoor het recht werd verkregen tot het bezetten van
Moeara Kompeh aan de rivier van Djambi.
Herhaaldelijk had de min. van den Bosch B. trachten te overreden, zijn verblijf in
Ned.-Indië te verlengen, maar deze had zich alleen bereid verklaard zijn terugkeer
na de komst van zijn opvolger eenige maanden te verschuiven tot het geven van
inlichtingen. De generaal de Eerens, 5 Sept. 1834 benoemd tot luit.-gouvern.-gen.
van Ned.-Indië en 24 Febr. 1835 te Batavia aangekomen, trad dan ook 29 Febr.
1836 als gouv.-gen. op. Aan den nieuwen landvoogd was opgedragen geene
verandering te maken in de wijze, waarop de zaken door B. behandeld waren
geworden. Een ontwerp-regeeringsreglement, waarbij de gouv.-gen. meer
onafhankelijk van den raad van Ned.-Indië werd gemaakt, door B. ter vervanging
van dat van 1829 ingezonden, werd in hoofdzaak ongewijzigd bij Kon. Besl. 20 Febr.
1836 vastgesteld.
B. vertrok 8 April naar Nederland en kwam 14 Aug. aldaar aan; kort daarna (3
Oct.) werd hij ten blijk van tevredenheid des Konings benoemd tot staatsraad in
b.d., en daarbij bepaald, dat de min. verplicht zou zijn het advies van B. in te winnen
omtrent alle punten van kolon. wetgeving en algemeen bestuur. 13 Juni 1838 nam
hij zitting in den Raad van State. 12 Juni 1839 werd B. benoemd tot een van de
commissarissen, tot regeling van de financiëele aangelegenheden met België, die
niet dan met moeite en na eene tijdelijke schorsing ten uitvoer werd gebracht; 15
Aug. 1840 werd de
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commissie ontbonden. Nadat 20 Dec. 1839 het leeningsontwerp van den min. v.d.
Bosch in de Tweede Kamer was verworpen, werd B. met ingang van 1 Jan. 1840
tot min. v. kol. a.i. benoemd; 21 Juli d.a.v. volgde zijne benoeming tot min. van
marine en koloniën; maar op 23 Oct. 1841 werden op zijn voorstel beide ministeriën
weder gescheiden en bleef B. alleen min. van koloniën.
Bij de aanvaarding van het bewind door B. was de eerste reeks ontwerpen tot
herziening der grondwet, noodig geworden door de afscheiding van België, reeds
verzonden aan de Staten-Gen. Deze droegen niet onverdeeld de goedkeuring van
B. weg. Hij was o.a. van meening, dat de Kamers ontbonden moesten kunnen
worden en dat de herziening der grondwet met minder belemmeringen moest
gepaard gaan. Er was geen ontwerp betrekking hebbende op de koloniën,
niettegenstaande in de Staten-Gen. met kracht aangedrongen was op de beperking
der macht van het opperbestuur in het beschikken over de inkomsten der koloniën.
B., hoewel een bepaald voorstander van het behoud van de opperste wetgevende
mach tin Ned.-Indië aan den Koning, achtte dien wensch gerechtvaardigd
voorzooveel betrof het beschikken over het batig saldo als gevolg van het
cultuurstelsel en het gelukte hem de regeering te bewegen 18 Maart 1840 een
ontwerp in te dienen tot aanvulling van art. 60 der grondwet met twee bepalingen,
de eene ten doel hebbende inlichting der Staten-Gen. omtrent ontvangsten en
uitgaven der koloniën en de tweede regeling bij de wet van het batig slot.
Bij het optreden van B. als min. van kol. bevond hij zich tegenover eene uitgeputte
natie en eene ledige schatkist. Terwijl zijn collega van fin. van de nederl. natie
buitengewone offers vorderde, moest B. zorg dragen, dat door de grootste zuinigheid
in het bestuur en de strenge handhaving van het cultuurstelsel de indische bijdragen
der ned. schatkist te hulp kwamen. Bij het begin van zijn bestuur bedroeg de schuld
aan de Ned. Handelmaatschappij 39 millioen en de geheele oogst van 1840 was
aan die mij. verpand. Door het sluiten van de zoogenaamde kapitalisatie- en
consignatie-contracten kon eene geleidelijke afdoening der schuld plaats hebben
en werd in de onmiddellijk noodige middelen voorzien. Bij de behandeling der
instructie der Algemeene Rekenkamer verzette B. zich ertegen, aan haar ook de
contrôle der indische rekeningen op te dragen, maar hij werkte mede tot de
benoeming van een commissie van contrôle op de algemeene rekeningen der
koloniën, waarvan ook leden der Staten-Gen. lid waren.
Terwijl vóór Dec. 1839 de min. v. kol. nooit deelnam aan de beraadslagingen in
de Kamers, werden sedert 1840 de handelingen van koloniaal bestuur breedvoerig
besproken in de Tweede Kamer en was B. steeds bereid de inlichtingen te geven
die men verlangde, maar tegenover het zich meer en meer openbarend verlangen
om aan de Kamers een grooteren invloed op de kolon. zaken te geven, bleef B. het
gevoelen verdedigen, dat in de koloniën zoowel de wetgevende als de administratieve
macht door één hoofd moet worden uitgeoefend. Bij herhaling bestreed hij in
welsprekende redevoeringen de te groote inmenging der Kamers in het bestuur der
overzeesche bezittingen.
Onder het ministerie van B. werd het stelsel der cultures gehandhaafd, maar
daarbij getracht niet te grooten druk op de inl. bevolking te leggen. Wat de
buitenbezittingen betreft, werd door B. er ernstig naar gestreefd den omvang van
onze souvereiniteit en de rechten, waarop die steunde, vast te stellen, maar
overigens zooveel mogelijk het stelsel van onthouding gehuldigd.
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Onder het ministerie van B. kwamen bepalingen tot stand voor de opleiding van
ambtenaren voor den burgerlijken dienst in Ned.-Indië aan de delftsche academie,
werd het muntstelsel herzien en werden in 1845 voor Ned.-Indië vastgesteld algem.
bepalingen van wetgeving, een reglement op de recht. organisatie en het beleid der
justitie, een burgerlijk wetboek, een wetboek van koophandel en een aantal daarmede
verband houdende wettelijke verordeningen.
Onder zijn bestuur als minister is de eerste hand geslagen aan het inlandsch
onderwijs.
Pogingen om den vervallen toestand van Suriname te verbeteren, door B.
aangewend, hadden niet het gewenschte succès. Een proeve van kolonisatie, met
384 Nederlanders genomen, mislukte.
De afschaffing der slavernij in West-Indië vond onder zijn bewind nog geene
oplossing.
In den zomer van 1845 vergezelde B. den Koning op een officieel bezoek aan
het engelsche Hof en had hij daardoor gelegenheid zich met de hoofden van het
britsche staatsbestuur te onderhouden over enkele hangende quaesties.
In 1846 had B. een belangrijk aandeel in het totstandkomen van een
handelstractaat met België. Inmiddels was het verlangen tot herziening der grondwet
steeds meer tot uitdrukking gekomen. Na de indiening van een voorstel daartoe
door 9 leden der Tweede Kamer had de Koning verklaard, dat voorstellen tot
herziening door hem zouden worden gedaan, als daartoe de noodzakelijkheid
bestond, en toen hij in 1847 zich bereid verklaarde tot het voorstellen van
veranderingen in de grondwet, trad B. op als voorzitter eener commissie van
ministers, belast met de uitwerking van 's Konings persoonlijke ontwerpen. Als
gevolg daarvan werden 8 Maart 1848 27 ontwerpen van wet aan de Staten-Gen.
gezonden; omtrent de koloniën werd daarin een gewichtig beginsel aangenomen,
dat namelijk de regeeringsreglementen voor de koloniën door den rijkswetgever
zouden worden vastgesteld. Toen de Koning daarop door de gebeurtenissen in
verschillende landen van Europa tot de meening kwam dat de ingeleverde ontwerpen
onvoldoende waren en - buiten de ministers om- aan de Tweede Kamer der S.G.
te kennen had gegeven, dat hij bereid was de voorstellen tot grondwetsherziening,
die hem gedaan zouden worden, in overweging te nemen, verzochten de ministers
hun ontslag, dat hun 25 Maart 1848 werd verleend.
In Sept. 1850 nam B. zitting in de Tweede Kamer voor Rotterdam en - na de
ontbinding dier Kamer naar aanleiding der April-beweging in 1853 - voor Amsterdam.
In die betrekking heeft B. herhaaldelijk zijne stem doen hooren. Was tot 1848 geheele
bestrijding van het cultuurstelsel slechts bij uitzondering vernomen, na dat jaar werd
het anders. Toen bij de discussiën in Dec. 1850 over de begrooting van koloniën
van 1851 de heeren Sloet tot Oldhuis en van Hoëvell hartverscheurende tafreelen
ophingen van den inwendigen toestand van Java en B. verweten, dat het kwaad
was ontstaan door de beginselen door hem na 1830 voorgestaan, waarvan hij later
de gevolgen niet meer vermocht te stuiten, nam B. den indruk mede, dat er waarheid
was in de gesproken woorden. Het viel niet te loochenen, dat zich verontrustende
verschijnselen op Java vertoonden. Van knevelarij en het vergen van onwettige
heerendiensten werd gewaagd. Toen nu na den dood van den tot gouv.-gen.
benoemden heer Bruce, mr. Duymaer van Twist tot die functie werd geroepen, bood
B. zich geheel belangeloos aan om hem te vergezellen, ten einde een onderzoek
te doen naar
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de oorzaken van de verkeerde werking van het cultuurstelsel. Het aanbod werd
echter - onder 's Konings dank - niet aangenomen.
Bij kon. besl. van 29 Nov. 1853 werd B. benoemd tot voorzitter eener
staatscommissie, ingesteld om te onderzoeken op welke wijze de slaven-emancipatie
in de Ned. koloniën zou moeten geschieden. In de zitting van 1853- 54 nam hij deel
aan de behandeling van het wetsontwerp tot regeling van het muntwezen in
Ned.-Indië en een overwegenden invloed heeft hij uitgeoefend bij die van het
ontwerp-regeeringsreglement voor Ned.-Indië. Bij de debatten over de ontwerp-wet
op het lager onderwijs deed B. zich kennen als een ijverig, maar verdraagzaam
protestant, die eerbied heeft voor de overtuiging van anderen; hij huldigde de leer,
dat ‘wetgevers en uitvoerders der wetten niets moeten verrichten, waardoor men
het dogma, waaraan zij inderdaad gelooven, zou kunnen vermoeden.’
In Sept. 1858 nam B. wegens gezondheidsredenen ontslag als lid der 2e Kamer;
bij Kon. Besl. van 25 Sept. werd hij in den ned. adel verheven met den titel van
baron, overgaande op zijne mannelijke afstammelingen bij recht van eerstgeboorte.
Negen maanden later overleed hij.
B. was een zeer bekwaam, ijverig staatsman, van een eerlijk karakter en
aangename vormen, die gedurende een lange reeks van jaren grooten invloed heeft
uitgeoefend op de ned. koloniale politiek. Hij was een groot voorstander van de
beoefening der kolon. wetenschappen en een der stichters van het Instituut voor
de Taal-, Land-en Volkenkunde van Ned.-Indië.
Zijne voornaamste geschriften zijn: Proeve eener geschiedenis van den handel
en het verbruik van opium in Ned.- Indie in Bijdr. Kon. Inst. voor de T.-, L.- en
Volkenkunde van Ned.- Indie I (1853) 79; eenige niet door hem onderteekende
artikelen in de Nederlander jaarg. 1848 nos. 41, 45, 60, 75, 88; 1849 nos. 256-258,
410, 411, 413-417, 420 en 1850 no. 467; en het Ontslag van J.D. Kruseman als
Dir.-Gen. van fin. nader toegelicht (Haag 1848).
B. was tweemalen gehuwd: 1o. te Batavia 17 Aug. 1815 met W i l h e l m i n a
H e n r i e t t e S e n n v a n B a s e l , geb. te Batavia 24 April 1798, overl. te 's
Gravenhage 4 Dec. 1831, jongste dochter van Mr. W i l l e m A d r i a a n S e n n
v a n B a s e l , raad van Ned.-Indië en van T h e o d o r a J a c o b a v a n
R i e m s d i j k en 2o. te Batavia 24 Juli 1833 met U r s u l a S u s a n n a v a n
B r a a m (weduwe van C.P. J u t t i n g , koopman), geb. te Batavia 6 April 1801,
overl. te 's Gravenhage 31 Aug. 1884, dochter. van J a c o b A n d r i e s v a n
B r a a m , lid van den Raad van Ned.-Indië en van A m b r o s i n a W i l h e l m i n a
v a n R i j c k . Uit het eerste huwelijk had hij zes zoons en zes dochters, uit het
tweede drie zoons (waarvan de oudste bij de geboorte overleed) en eene dochter
A.J. Ehnle en J.H. Hoffmeister hebben zijn portret op steen geteekend.
Zie: P. M i j e r , Jean Chrétien Baud geschetst (Utrecht 1878); M.A. v a n R h e d e
v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en Commiss.-Gen. van Ned.- Indië en de
aldaar opgegeven bronnen; J.W.v. S y p e s t e y n , enz. Biographisch Album
(Rotterdam 1860); E. d e W a a l , Ned.- Indië in de Staten-Generaal, III ('s
Gravenhage 1861); d e z . , de Koloniale politiek der Grondwet en hare toepassing
tot 1 Febr. 1862 ('s Gravenhage 1863); E.B. K i e l s t r a , Sumatra's Westkust 1833-35
in Bijdr. T.-, L.- en V.-kunde van Ned.- Indië, vijfde volgreeks, IV;
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J.J. M e i n s m a , Geschiedenis der N.O. Bezittingen II ('s Gravenh. 1873) 7 en vlg.
Rooseboom

[Bauduin, Dominique]
BAUDUIN (Dominique), leeraar in de geschiedenis aan de école centrale van het
departement der Nedermaas te Maastricht, geboren te Luik 14 Nov. 1742, daar
overl. 3 Jan. 1809. Hij was priester van het oratorium, wel onderlegd, verdraagzaam,
onderscheidde zich als musicus, maar was een zeer slecht dichter, niettegenstaande
welk euvel hij toch bij openbare gelegenheden zijn liefde tot het fransche vaderland
in dichtmaat lucht gaf.
Hij gaf uit: Essai sur l'immortalité de l'âme (Dyon, 1781), 2e éd.o.d.t.: De
l'immortalité de l'homme ou essai sur l'excellence de sa nature (Liége 1805); La
religion chrétienne justifiée au tribunal de la philosophie et de la politique (Liége,
1788, nieuwe titeluitgave ibid. 1807); Discours sur l'importance du ministère pastoral
(Liége), Considérations sur les guerres de commerce (Liége); Le patriotisme français.
Poème (Maestricht, an XI); Poème à l'occasion du sénatus-consulte qui proclame
Napoléon Bonaparte empereur des Français, (anoniem) (Maestricht, an XII).
Zie: U. C a p i t a i n e , met aangave van d e V i l l e n f a g n e , Mélanges 1810, 336
als bron in Biographie Nationale I, 849.
Flament

[Bauduin, Albertus Johannes]
BAUDUIN (Albertus Johannes), geb. te Dordrecht 24 Juni 1829, gest. te 's
Gravenhage 25 Juli 1890, zoon van F r a n c i s c u s D o m i n i c u s A n d r e a s
B a u d u i n en M a r i a J a c o b a M a s i o n , was secretaris der legatie der japansche
regeering te 's Gravenhage. Jaren lang had hij ook in Japan vertoefd als
vertegenwoordiger der Nederlandsche Handelmaatschappij. Na zijn terugkeer uit
het Oosten vestigde hij zich te 's Gravenhage, en was met den titel van consul van
Japan werkzaam bij de verschillende japansche gezantschappen, die bij het
nederlandsche hof geaccrediteerd waren.
Zijn broeder A n t h o n i u s F r a n c i s c u s B a u d u i n , geb. te Dordrecht 20 Juni
1820, overl. te 's Gravenhage 7 Jun. 1885 was dirigeerend officier van gezondheid
1e klasse.
Zie: Dordr. Courant 26 Juli 1895.
van Dalen

[Baumhauer, Charles Mathieu von]
BAUMHAUER (Charles Mathieu v o n ), zoon van M a t t h i a s J a c o b en H e l e n a
M a r i a S c h e i b l e r , geb. te Amsterdam 5 Sept. 1779 overl. te Batavia 9 Mei
1834. Hij verloor op 9 jarigen leeftijd zijn vader, die een belangrijke en oude
handelszaak dreef. B. werd toen voor den handel opgeleid en nam op 20-jarigen
leeftijd met een ouderen broeder de leiding der zaken van zijn vader op zich. Toen
door een financiëele ramp het oude handelshuis te gronde ging, begaf B. zich naar
Amerika, doch slaagde daar niet en kwam na het herstel der onafhankelijkheid van
ons vaderland terug. Spoedig daarop werd hij benoemd tot O.I. ambtenaar van de
derde klasse, vertrok 28 Sept. 1814 en kwam na een groot, door een schipbreuk
veroorzaakt, oponthoud in Maart 1816 te Batavia aan. Van de vele door hem in
Indië bekleede gewichtige betrekkingen worden genoemd: 1817 secretaris der
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commissie tot overname der Molukken van de Engelschen; 1818 resident van Banda;
1821 van Banjoewangi en 1824 van Cheribon; 1826 directeur der producten en
civiele magazijnen; 1827 directeur-generaal van financiën. In 1831 vertrok B. voor
herstel van gezondheid naar Nederland en werd bij zijn terugkomst door den
gouv.-generaal van den Bosch benoemd tot commissaris-inspecteur der
buitenbezittingen, doch
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werd weldra opnieuw door een zware ziekte aangetast waaraan hij overleed.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Gen. II (1855) 248.
Muller

[Baumhauer, Edouard Henri von]
BAUMHAUER (Edouard Henri v o n ), geb. 18 Sept. 1820 te Brussel, overl. 18 Jan.
1885 te Haarlem. Zijn familie was in Duitschland ontsproten, waar de toevoeging
‘v o n ’ aan vier harer leden in 1513 door Maximiliaan van Oostenrijk was verleend.
Een harer takken verplaatste zich naar Maastricht en weldra behoorden eenige
v o n B a u m h a u e r s tot de voornaamste amsterdamsche kooplieden; zoo was
de grootvader van Edouard Henri, t.w. M a t t h i a s J a c o b , chef van het handelshuis
‘Goddard Cappel en Zonen’. Diens zoon Willem Theodoor (kol. 255), was
advocaat-generaal bij het hoog gerechtshof te Brussel, toen zijn derde zoon Edouard
Henri geboren werd. Op aandrang van zijn vader studeerde hij te Utrecht in de
letteren; in 1843 verwierf hij den doctorstitel. Intusschen had hij zich ook met de
studie der natuurwetenschappen beziggehouden, tot welke hij nu geheel overging.
In het bijzonder beoefende hij de chemie onder Gerrit Jan Mulder, wiens assistent
hij in 1843 werd; zijn hoofdzakelijk analytische onderzoekingen uit dien tijd
verschenen in M u l d e r 's Scheikundige Onderzoekingen. Zijn analyses van
meteoorsteenen voerden hem tot eene dissertatie over den oorsprong der
meteorieten, waarop hij in 1844 tot doctor in de wisen natuurkunde werd bevorderd.
Moeielijkheden, die zich tusschen Mulder en hem voordeden, waren aanleiding tot
zijn vertrek naar Maastricht in 1845, waar hij als professor in de schei- en
natuurkunde optrad aan het kon. athenaeum (een inrich ting, voorbereidend voor
de hoogeschool, doch voornamelijk algemeene ontwikkeling, ook in natuurkundige
richting, beoogend). Juist terwijl hij benoemd was tot hoofd van een nieuw gestichte
afdeeling van het athenaeum (een industrieschool), waarvan de organisatie hem
was toevertrouwd, werd hij als hoogleeraar in de scheikunde naar Amsterdam
beroepen als opvolger van Swart (die zoowel de scheikunde als de natuurkunde
doceerde; de colleges in laatstgenoemde wetenschap werden nu opgedragen aan
C.J. Matthes). Hij had met van Kerckhoff, docent aan het athenaeum te Luxemburg,
van den Broek, docent aan de Veeartsenijschool te Utrecht, en Verwer, med. doctor
te Meppel, op de voordracht van curatoren gestaan.
Daar von Baumhauer te Maastricht juist een nieuw chemisch laboratorium naar
eigen inzichten had mogen inrichten en het chemisch laboratorium, de oude ‘staalhof’,
van het athenaeum illustre te Amsterdam zeer gebrekkig was, (zoo was in het zelfde
gebouw een politiebureau gevestigd) trachtte hij de benoeming voorwaardelijk te
aanvaarden. Hij eischte o.a. uitbreiding van laboratorium en hulpmiddelen en de
aanstelling van een amanuensis. Hij was echter genoodzaakt tot onvoorwaardelijk
aannemen; curatoren zegden hem hun steun toe en door verplaatsing van het
physisch kabinet naar het gebouw van het athenaeum kwamen in elk geval eenige
lokalen vrij. Op 31 Jan. 1848 hield von Baumhauer zijn intreerede. Herhaalde
aandrang bij curatoren deden hem telkens extra-subsidies ter verbetering van
laboratorium en hulpmiddelen verwerven; een voorloopige verbouwing vond in 1850
plaats. Nadat eerst nog plannen waren gemaakt voor het bouwen van een geheel
nieuw laboratorium op een andere plaats, werd eindelijk in 1856 tot een tweede
verbouwing van het laboratorium
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besloten. Het verbeterde laboratorium werd 26 Oct. 1857 ingewijd. Dit stichten van
een behoorlijk onderwijs-laboratorium te Amsterdam (waarvoor hij ook na vele
pogingen een vasten assistent verkreeg en waar ook fabrikanten gelegenheid vonden
om te werken) is een niet geringe verdienste van von Baumhauer geweest. Door
hem zelf werden in dat laboratorium tal van onderzoekingen op wetenschappelijk,
gerechtelijk, hygiënisch en commerciëel gebied verricht; het bekendst zijn wel die
betreffende de alcoholometrie geworden. Zijn belangstelling voor de industrie toonde
hij bovenal door zijn talrijke voordrachten voor industriëelen en particulieren in 't
algemeen, waarin hij o.a. de beteekenis van tentoonstellingen voor de nijverheid
uiteenzette Ook het lager onderwijs ondervond in velerlei opzicht zijn belangstelling.
In 1864 verwisselde bij het professoraat voor het secretariaat van de Holiandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, welke functie hij tot aan zijn dood
bekleedde. Zijn verdiensten als zoodanig zijn geschetst door B i e r e n s d e H a a n
in de Archives néerlandaises XIX (1884) 111, een tijdschrift, dat door hem van af
de oprichting, 19 jaren lang, geredigeerd is. Ook het redacteurschap van het
Tijdschrift van de Nederl. Maatsch. tot bevordering der Nijverheid heeft hij lang
waargenomen; vele malen was hij lid van het hoofdbestuur en bijna onafgebroken
voorzitter van het plaatselijk departement dier maatschappij. Zijn talrijke andere
functies en bemoeiingen vindt men uitvoerig vermeld in zijn door J.W. G u n n i n g
voor het Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1887, 1 (van
welke akademie hij sinds 1858 lid was) met veel waardeering geschreven
levensschets. Daar vindt men ook een volledige lijst van zijn geschriften. Hij huwde
te Arnhem 14 Juli 1848 E l i z a b e t h C a t h a r i n a P e t r o n e l l a B o o n e n , geb.
te Arnhem 28 Mei 1823, overl. te Haarlem 17 April 1889, dr. van mr. H e n d r l k
R i c h a r d B o o n e n en A d r i a n a M a r t i n a v a n I J z e n d o o r n . Zijn door
D.J. Sluyter gegraveerd portret staat in den Amst. Studenten-Almanak voor 1857.
Jorissen

[Baumhauer, Emile Jean Guillaumc von]
BAUMHAUER (Emile Jean Guillaumc v o n ), broeder van den voorg. 29 Jan. 1819
te Brussel geb., overl. 9 Febr. 1848 te Utrecht,
De omwenteling van 1830 noopte de familie von Baumhauer de wijk naar Holland
te nemen, waar zij zich te Utrecht metterwoon vestigde. Daar ontving von Baumhauer
onderwijs aan de latijnsche school en werd hij in September 1835 als student in de
letteren ingeschreven. Behalve op de letterkunde, waarin hij 2 Mei 1843 den
doctorstitel behaalde, legde v.B. zich ook op de natuur- en geneeskunde toe. Na
zijn propaedeutisch examen was hij een drietal jaren achtereen werk zaam in G.J.
Mulder's scheikundig laboratorium. Jan. 1844 werd v.B. als candidaat, assistent op
de kraam zaal, onder leiding van den lector J.A. Mulder. Hij bleef evenwel niet lang
in die betrekking, want reeds in Augustus begaf hij zich naar Amsterdam, waar hem
een plaats als internist in het Buitengasthuis was aangeboden. Hij werd 10 Juni
1845 tot med. doctor bevorderd. Spoedig daarop volgde de benoeming tot tweeden
geneesheer aan bovengenoemd gasthuis, in welke betrekking hij ruimschoots
gelegenheid vond zich onder leiding van Schneevogt verder in de geneeskunde en
in het bizonder in de psychiatrie te bekwamen. 1 Juli 1846 behaalde von Baumhauer
den titel van doctor in de verloskunde.
Ook in Amsterdam zou hij niet lang blijven.
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Eenige dagen na zijn promotie tot chirurg. doctor - 19 Mrt. 1847 - vertrok hij naar
Deventer om de betrekking van geneeskundige aan het krankzinnigengesticht te
aanvaarden. Een benoeming tot lector in de verloskunde te Utrecht, als opvolger
van J.A. Mulder, sloeg von Baumhauer af; het buitengewone professoraat hem
daarop aangeboden, werd door hem aangenomen; de benoeming volgde 15 Oct.
1847. Alvorens de nieuwe betrekking te aanvaarden, ondernam hij een studiereis
naar Berlijn - waar het toeval hem in de gelegenheid stelde in de Charité hulp te
verleenen aan de talrijke gekwetsten van den opstand van 18 Mrt. 1848 - daarna
naar Weenen en Praag. Teruggekeerd, aanvaardde v.B. 22 Juni 1848 het
hoogleeraarsambt in de verloskunde. 7 Dec. van hetzelfde jaar trad v.B. te Deventer
in het huwelijk met P.O. F e t m e n g e r . Niet lang mocht de veelbelovende, en door
zijn leermeesters geprezen jonge man in den nieuwen werkkring werkzaam zijn.
Een kortstondige ziekte maakte een eind aan zijn leven.
Hij schreef: Commentatio philosophico-literaria in librum qui inter Hippocraticos
exstat πεϱὶ φύσιος ἀνϑϱώπου. (Traj. ad Rhen. 1845); Ontleding van eenige soorten
van runderbloed, in Scheik. onderzoek, gedaan i.h. Laborat. der Utr. Hoogeschool,
uitgeg. d.G.J. M u l d e r I (1842) 510; Specimen toxicologico-medicum de venenis
irritantibus anorganicis; Over de noodzakelykheid, die er bestaat om klinisch
onderwys op eene ruime schaal te geven, en de behoefte die daaruit voortvloeit om
groote verzamelplaatsen voor zieken op te rigten. Rede. (Utrecht 1848).
Zie: Levensschets door v a n G o e d o e v e r in Utr. Studenten- Almanak 1850;
Nieuw Statist.- Geneesk. Jaarb. v.h. kon. d. Nederl. voor 1850-1851, uitgeg. door
L. A l i C o h e n , 205.
van Leersum

[Baumhauer, Willem Theodorus von]
BAUMHAUER (Willem Theodorus v o n ), werd 22 Jan. 1785 te Amsterdam geb.,
overl. te Utrecht 11 Dec. 1849 als vierde zoon van M a t t h i a s J a c o b , hoofd van
het handelshuis Goddart, Cappel & Zn. en H e l e n a M a r i a S c h e i b l e r . Daar
hij zijn vader verloor, toen hij vier jaar oud was, moest zijn moeder voor zijn
opvoeding zorgen, en deze zond hem naar Halle in Saksen ter bekwaming voor de
academische studie. In 1803 te Amsterdam teruggekeerd, ging hij in de medicijnen
te studeeren, doch onder den invloed van prof. W y t t e n b a c h gekomen, volgde
hij dezen na den dood van zijn moeder in 1805 naar Leiden, om daar in de rechten
en letteren door te gaan. Toen hij in 1811 zijn fortuin had verloren, eindigde hij zijn
studiën met een proefschrift: de Lege VIII C. si certum petatur. Acc. tria cap. in
Ciceronis L. II Acad. Quaest. en werd op voorspraak van zijn leermeester in hetzelfde
jaar benoemd tot conseiller auditeur aan het Hooggerechtshof te Brussel. In 1813
werd hij aldaar substituut van den procureur-generaal en in 1815 procureur-crimineel
bij de rechtbank te Brugge. In dat jaar trad hij in het huwelijk met A p o l l o n i a
J o h a n n a C r o e s e (overl. 1854). Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren,
waarvan er twee (kol. 253 en 254) behandeld zijn.
In 1817 werd hij advocaat-generaal bij het Hooggerechtshof te Brussel. In deze
betrekking bleef hij tot den opstand, en meende aan zijn eed aan den Koning verplicht
te zijn, de aanbieding van het voorloopig bestuur van België om in die betrekking
gecontinueerd te worden, te moeten van de hand wijzen.
Hij vestigde zich als advocaat te Utrecht, en werd na drie jaren praktijk uitgeoefend
te hebben,
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benoemd tot raadsheer in het Hooggerechtshof te 's Gravenhage, en in 1838
procureur-generaal bij het gerechtshof te Utrecht, welke betrekking hij wegens ziekte
neerlegde.
Dortland

[Baux, Matthias]
BAUX (Matthias), geb. te Mennikerade, gest. vóór 1577, was van 1544 tot 1558
secretaris van Erkelens en in 1562 aldaar burgemeester. Aan zijn ijver en volhardend
zoeken in de archieven zijner woonplaats danken wij een tot 1569 loopende kroniek
van Erkelens en een omvangrijke compilatie van het stadrecht in het midden der
16e eeuw. Deze laatste is weinig kritisch samengesteld en bevat daardoor veel, wat
reeds verouderd of niet meer geldend recht weergeeft. Toch verdient deze arbeid
zeer de aandacht, zoowel uit juridisch als uit taalkundig oogpunt. De taal is
nederlandsch, onder zeer sterke duitsche invloeden, het recht is geldersch.
Bovendien liet hij een van 878 tot 1549 loopende kroniek van Gelderland na.
Uitgaven van de stadskroniek: G. E c k e r t z , in Annalen des hist. Vereins für d.
o

Niederrhein 1857, 5 H., 3-89; van het stadrecht: J. M a e c k l , in Bijdr. en Meded.
Gelre, VIII, 319 v.v.; van de geldersche kroniek: Geldersche Kronieken door P.N.
o
v a n D o o r n i n c k , 2e afl. (Werken uitg. door Gelre, n . 5, 1908) 147 v.v.
van Kuyk

[Bax, Matthias]
BAX (Matthias), geb. te Dordrecht omstr. 1677, gest. aldaar 27 Juli 1739. Hij
studeerde aan de leidsche hoogeschool (ingeschreven 5 Maart 1697), werd in 1704
tot conrector en in 1715 tot rector der illustre school in zijn geboortestad benoemd,
welke betrekking hij tot zijn dood bekleedde. Hij was een man van groote geleerdheid,
heeft vele uitmuntende mannen in zijn school gevormd, maar heeft geen werken
geschreven of nagelaten. Hij had den naam van een goed dichter en zeer ervaren
te zijn in de klassieke letteren.
Zie: S c h o t e l , de Illustre school te Dordr. 145-46, 161, 167, 168, 170.
van Dalen

[Bayle, Pierre]
BAYLE (Pierre), leeraar in de wijsbegeerte, in de geschiedenis en letterkundige,
geb. 18 Nov. 1647 te Carla, een stadje in het zuiden van Frankrijk, overl. te
Rotterdam 28 Dec. 1706; zoon van J e a n B a y l e , hervormd predikant, en J e a n n e
d e B r u g u i è r e . Zijn eerste opvoeding werd zeer verwaarloosd. Hij bleef tot zijn
19e jaar in de ouderlijke woning en ontving van zijn vader oppervlakkig onderricht
in de klassieke talen. Zijn vrijen tijd besteedde hij aan het lezen van alle boeken,
die hij bemachtigen kon. In Febr. 1666 bezocht hij de protestantsche academie van
Puylaurens, alwaar hij zich, overwerkte en daardoor, genoodzaakt was zijne studies
te onderbreken. Plutarchus, Cicero, Seneca, Erasmus, Montaigne en La Bruyère
behoorden weldra tot zijne lievelingsschrijvers. Toen genoemde academie niet
langer aan zijne weetgierigheid kon voldoen, vertrok hij (1669) naar de
Jezuietenschool van Toulouse. Hoe vreemd het ook lijkt dat een predikant, zijn zoon
in eene katholieke inrichting onderwijs liet geven, behoorde dit in die dagen,
niettegenstaande het verbod der Synode, geenszins tot de zeldzaamheden. Bayle
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toonde zich reeds vroeg afkeerig van alle vooroordeel en bestudeerde het
katholicisme met belangstelling. 19 Mrt., eene maand na zijn aankomst in Toulouse,
ging hij met jeugdig enthousiasme tot de roomsche Kerk over. Lang zou hij echter
hierbij geene bevrediging vinden. Bij nadere kennismaking met de katholieke leer
stuitte hij op allerlei moeilijkheden en reeds een jaar later, 21 Aug. 1670, keerde hij,
tot vreugde zijner familie, tot de hervormde Kerk terug. Hoewel van korten duur, is
deze periode van geloofsveranderingen niet zonder belang, aan-
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gezien het feitelijk de eenige groote crisis in Bayle's gedachtenleven is geweest.
Zijn wederovergang tot het protestantisme had hem de gevaarlijke qualificatie van
‘relaps’ berokkend, hetgeen hem een rustig verblijf in het vaderland voor goed
onmogelijk maakte. Hij achtte het dan ook veiliger zoo spoedig mogelijk naar Genève
te vertrekken (2 Sept. 1670), waar hij zich aan de universiteit als theologisch student
liet inschrijven. Tevens verdiepte hij er zich onder leiding van den bekenden
hoogleeraar Robert Chouet in de cartesiaansche wijsbegeerte. Hij zeide echter
spoedig de godgeleerdheid vaarwel, daar hij zich bewust werd alle roeping voor het
predikambt te missen. Om in zijn onderhoud te voorzien, werd hij gouverneur bij
eene familie te Genève, vervolgens bij graaf Dhona in Coppet, alwaar hij van
1672-1674 vertoefde, daarna in Rouaan en eindelijk in de stad zijner droomen:
Parijs. Zijne betrekking bij twee lastige leerlingen liet hem echter niet den noodigen
tijd voor zijne studies en daardoor werd zijn verblijf te dier stede eene teleurstelling.
Op aanraden en door bemiddeling van zijn vriend Jacques Basnage en zijn lateren
vijand Pierre Jurieu, solliciteerde hij naar een professoraat in de wijsbegeerte aan
de protestantsche academie van Sédan. Hij zegevierde over zijne mededingers en
hield 11 Nov. 1675 zijne intree-rede. Bayle begon vol moed zijne nieuwe loopbaan.
Hij bereidde zijne colleges met groote zorg voor en legde zich in den weinigen vrijen
tijd, die zijn werkkring hem toeliet; met meer ijver dan ooit op de studie toe. Hij
streefde er vooral naar wat meer systeem te brengen in de uitgebreide kennis, die
hij gedurende zijne leerjaren vergaard had, en trachtte zijn stijl te verbeteren door
zooveel mogelijk wat hij noemde: ‘les troupes tumultuaires’ van zijne gedachten te
ordenen. In deze jaren publiceerde hij eenige bedenkingen tegen P. P o i r e t 's
Cogitationes rationales de Deo, anima et malo en een satiriek pleidooi voor den
hertog van Luxemburg, die beschuldigd was een verbond met den duivel te hebben
gesloten. In eene Dissertation sur l'Essence des Corps verdedigde hij het
cartesianisme tegen de aanvallen van den Jezuietenpater de Valois. Bayle's positie
was echter als ‘relaps’ verre van veilig. Reeds dacht hij er over naar Holland te
reizen om te zien, of hij daar mettertijd eene geschikte schuilplaats zou kunnen
vinden, toen Lodewijk XIV zijne plannen voorkwam en 9 Juli 1681 de protestantsche
academie van Sédan, die hem sinds lang een doorn in het oog was, liet sluiten,
waardoor Bayle ambteloos werd. Gelukkig wist een zijner jeugdige bewonderaars,
de Hollander van Zoelen, belangstelling voor Bayle op te wekken bij zijn neef, den
invloedrijken rotterdamschen regent Paets. Door diens toedoen werd Bayle tot
leeraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis aan de illustre school van Rotterdam
benoemd. 5 Dec. 1681 aanvaardde hij zijne nieuwe betrekking. Er was eene
jaarwedde van 315 gulden aan verbonden, die weldra ‘in consideratie vande goede
diensten omtrent de jeught’ tot 500 vermeerderd werd. Pierre Jurieu, die reeds in
Sédan zijn ambtgenoot was geweest, werd tegelijk met hem aan deze inrichting
verbonden als leeraar in de godgeleerdheid. Ten onrechte wordt steeds beweerd,
dat de illustre school van Rotterdam door Paets voor Bayle en Jurieu werd opgericht.
De eigenlijke stichter dezer instelling was Jan van den Bosch (Sylvius), rector van
de erasmiaansche school. Deze leeraar had reeds eenige maanden vóór de
aankomst der beide geleerden vergunning gekregen tot het geven van een
openbaren cursus
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in de rechtswetenschappen, waartoe een lokaal voor hem beschikbaar werd gesteld.
Dit was het begin der illustre school die, toen Sylvius de twee fransche geleerden
tot collega's kreeg, eene grootere uitbreiding en vermaardheid verwierf. In Frankrijk
had Bayle het onzeker en angstig bestaan van een ketter geleden; in Holland, te
midden der strijdlustige theologen, zou hij bemerken, dat men ook nog een
‘kettersche ketter’ kan zijn. Reeds toen hij in 1682 de pen opvatte om het publiek
gerust te stellen ten opzichte van de komeet, die in 1680 zulk eene algemeene
beroering had teweeggebracht, geraakte hij bij sommige rechtzinnigen in reuk van
ketterij. B a l t h a s a r B e k k e r heeft in zijn Ondersoek Van de Betekeninge der
Kometen (1686) en G r a e v i u s in zijn Oratio de Cometis (1681) een zelfde doel
beoogd, doch Bayle's boek maakte den grootsten opgang. Het voornaamste
argument, waarmee hij tegen dit bijgeloof te velde trok, luidt aldus: God bedient zich
alleen van wonderen om de menschen te verbeteren. Aangezien in de oudheid het
geloof, aan kometen verbonden, de heidenen sterkte in hunne afgoderij en hen dus
slechter in plaats van beter maakte, kunnen zij niet als goddelijke voorteekens
beschouwd worden. Nooit heeft Bayle aan de verzoeking kunnen weerstaan om,
wanneer hij met een bepaald onderwerp bezig was, op allerlei zijpaden af te dwalen.
Ook in dit boek raakten kometen en bijgeloof weldra op den achtergrond en verviel
hij in uitgebreide betoogen over den weinigen invloed, dien godsdienstige
overtuigingen op een zedelijken levenswandel uitoefenen. Moraal en godsdienst
staan onafhankelijk naast elkaar; getuige ettelijke voorbeelden van zedelooze
geloovigen en brave vrijdenkers. Vier maanden later maakte hij zich voor het
protestantisme verdienstelijk door eene in levendigen stijl geschreven en zeer
onbevooroordeelde wederlegging van de Geschiedenis van het Calvinisme van den
Jezuiet M a i m b o u r g . Dit werk is evenals het vorige in hoofdzaak een pleidooi
voor de verdraagzaamheid. In 1682 is er een oogenblik sprake geweest van een
huwelijk tusschen Pierre Bayle en mej. D u m o u l i n . Hoewel Bayle zijne geschriften
meestentijds anoniem publiceerde, herkende men den schrijver steeds aan den
onderhoudenden schrijftrant en den oorspronkelijken inhoud zijner werken. Zijn
naam kreeg dan ook spoedig, zoowel in Nederland als in het buitenland, eene
algemeene vermaardheid. Nederland is hem het eerste populairwetenschappelijke
tijdschrift verschuldigd: Les Nouvelles de la République des Lettres, dat hij vanaf
1684 maandelijks uitgaf en waarin hij van een onpartijdig, doch streng kritisch
standpunt de nieuw uitgekomen boeken besprak en een overzicht gaf van de meest
verschillende gebeurtenissen. Toen hij in 1687 om gezondheidsredenen de redactie
van dit maandschrift moest nederleggen, werd het onder den naam van Histoire
des Ouvrages des Savanis door B a s n a g e d e B a u v a l voortgezet. In 1684
bood de academie van Franeker Bayle een leerstoel aan. Hoewel de daaraan
verbonden jaarwedde ruimer was dan hetgeen hij te Rotterdam genoot, bedankte
hij, uit vrees dat deze betrekking hem geen tijd genoeg voor eigen studie zou laten.
Toen zijn oudste broeder in 1685 in Frankrijk een slachtoffer der onverdraagzaamheid
werd, maakte de gemoedelijk kritische toon, waarin Bayle gewoon was zijne
gedachten uiteen te zetten, plaats voor een heftige verontwaardiging. In zijn pamflet:
Ce que c'est que la France Toute catholique sous le règne de Louis Le Grand, hekelt
hij in scherpe bewoordingen de vervolgingszucht van de katholieke Kerk en
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den fanatieken Koning. Hierop volgde weldra uit zijne rustelooze pen het vermaarde
Commentaire philosophique, waarin hij aantoonde, dat niets afschuwelijker en
nutteloozer is dan gedwongen bekeeringen. Dit geschrift bevat tevens zijne
gewaagde stelling over ‘de rechten van het dwalende geweten’, waarmee hij bedoelt,
dat eene dwaling te goeder trouw iemand niet als zonde toegerekend mag worden.
Bayle heeft steeds ontkend, dat hij de schrijver van het Commentaire was. Toen hij
in een nieuw geschrift de calvinisten voorhield, dat de terechtstelling van Servet hun
het recht ontnam de katholieken voor hunne onverdraagzaamheid te laken, geraakte
hij slaags met Jurieu. Deze geestdrijver, die een ieder, die geen geloof sloeg aan
zijne buitensporige profetieën, een ‘ketter’ schold en zijn leven polemiseerend
doorbracht, ergerde zich reeds geruimen tijd aan het zelfstandig optreden en de
verdraagzaamheid van zijn collega. Weldra zocht en vond hij gelegenheid hem ten
val te brengen. In 1690 verscheen anoniem een Avis important aux Refugiés sur
leur prochain retour en France. Donné pour étrennes à l'un d'eux. Hierin werden
Jurieu's voorspellingen bespot en de refugié's gelaakt voor hun oproerigen geest,
die de oorzaak zou geweest zijn van de vervolgingen, waaraan zij waren blootgesteld.
Jurieu vermoedde, dat Bayle de schrijver van dit pamflet was, en wachtte op een
gunstig oogenblik om hem aan de kaak te stellen. Hierbij kwam, dat Bayle, ten
genoege van zijn vriend Minutoli, zoo onhandig was een, door een zwitsersch
koopman geschreven, uiterst fantastisch ontwerp voor het tot stand brengen van
den algemeenen vrede, in Holland te verbreiden. Dit, in verband met het Avis, deed
voor Jurieu's verhitte verbeelding plotseling het spooksel eener reuzensamenzwering
opdoemen, waarvan Bayle, als handlanger van Lodewijk XIV, de kern zou uitmaken,
en hij aarzelde niet langer om zijn vroegeren vriend openlijk van verraad aan Kerk
en Staat te betichten. Hoewel het beruchte Avis onder Bayle's complete werken is
opgenomen, is nooit afdoende bewezen, dat hij er de schrijver van is. Deze
beschuldiging gaf aanleiding tot eene eindelooze polemiek. Beide tegenstanders
beriepen zich op de vroedschap. Deze toonde zich onpartijdig en verbood zoowel
Bayle als Jurieu eenig geschrift in deze zaak te publiceeren zonder het vooraf aan
het oordeel van den pensionaris der stad te onderwerpen. Jurieu stoorde zich in 't
minst niet aan dit verbod en zoo werd de vredelievende Bayle gedwongen zich in
eene reeks geschriften tegen hem en zijne aanhangers te verdedigen. Gédéon Huet
en Basnage de Bauval schaarden zich aan de zijde van Bayle. Met eene doorzetting,
eene betere zaak waardig, wendde Jurieu zich vervolgens tot de kerkelijke overheid.
Doch toen ook deze zich onpartijdig toonde en de waalsche kerkeraad hem
gelegenheid gaf zich in een openbaar debat met zijn vijand te meten, trok hij zich
aarzelend terug. In Oct. 1693 liet Willem III eenige republikeinsche leden der
vroedschap vervangen door prinsgezinden en dit deed Bayle's kans keeren. Deze
partij was n.l. reeds te zijnen opzichte vooringenomen door de groote vereering,
welke de hun vijandig gezinde Paets hem indertijd had toegedragen. Bovendien
slaagde Jurieu met zijne verdachtmaking beter bij de nederlandsche dan bij de
fransche predikanten. Toen dezen de magistraten van Bayle's ketterijen op de
hoogte stelden, achtte de nieuw geconstitueerde vroedschap het raadzamer Bayle
van zijn ambt te ontzetten ‘dan dat de jeught pericul soude lopen van misleyd te
werden’. Dit geschiedde 30 Oct. 1693. Hij verdroeg den hem
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aangedanen smaad met gelatenheid. Zijne eenvoudige leefwijze stelde hem in staat
van de opbrengst zijner boeken te leven en nu hij zonder betrekking was, kon hij
zijn meerderen vrijen tijd besteden aan het standaardwerk, waaraan hij sedert eenige
jaren arbeidde en dat zijn naam onsterfelijk zou maken, n.l. de Dictionnaire historique
et critique. Reeds in 1695 zag het eerste deel het licht. Hoewel Bayle met groote
voorzichtigheid en scherpe kritiek de bronnen voor deze verzameling biografieën
gekozen had, ligt, uit een historisch oogpunt beschouwd, de groote waarde van
zijne encyclopedie niet zoozeer in de levensbeschrijvingen van bekende lieden zelf
dan wel in de aanteekeningen, die hij aan elk artikel toevoegt en waarin hij vrijen
teugel laat aan zijn oorspronkelijk oordeel over alle mogelijke personen en richtingen.
Ook hier bleef hij getrouw aan zijne zinspreuk om ‘niets onwaars te zeggen en al
wat waar is te durven uitspreken’. De Dictionnaire, het eenige werk, dat hij niet
anoniem gepubliceerd heeft, bezorgde hem eene nieuwe reeks onaangenaamheden.
Jurieu verzamelde met gretigheid alle fransche en hollandsche geschriften, waarin
Bayle, naar aanleiding van sommige uitlatingen in zijne encyclopedie (zie bijv. de
aanteekeningen bij de artikels Pyrrhon en David) voor een sociniaan, een scepticus,
een ongodist enz. enz. werd uitgemaakt. De waalsche kerkeraad, die door den
hardnekkigen predikant gedwongen werd om ook over de Dictionnaire een oordeel
te vellen, toonde zich als immer zeer gematigd en nam genoegen met de
ophelderingen, die Bayle gaf, en met de wijzigingen, die hij in den tekst beloofde
aan te brengen. In 1704 gaf Bayle nog een onderhoudend boek uit: Réponse aux
Questions d'un provincial, waarin hij zonder veel systeem verschillende letterkundige
en historische bijzonderheden behandelde. Gedurende zijne laatste levensjaren
polemiseerde hij met de remonstranten Jean le Clerc (Clericus) en Jaquelot o.a.
over de verhouding van het geloof tot de rede. Hij overleed op 59-jarigen leeftijd te
midden van zijn arbeid. Zijn dood werd veroorzaakt door eene borstkwaal, waaraan
hij sinds jaren lijdende was.
De oordeelen over Bayle's beteekenis als wijsgeer zijn zeer verschillend. Meestal
wordt hij op één lijn gesteld hetzij met Montaigne, hetzij met Voltaire en de
Encyclopedisten. Toch is er een groot onderscheid tusschen het ‘Que sais-je?’ van
den gemakzuchtigen schrijver der Essais en het ‘Que savez-vous?’, dat Bayle als
apostel der verdraagzaamheid den strijdenden theologen toeroept. Wat zijne
overeenkomst met Voltaire en de Encyclopedisten betreft, deze is zéér groot,
wanneer wij denken aan den kritischen geest, de onafhankelijkheid van oordeel en
den afschuw voor godsdienstig fanatisme, die deze wijsgeeren zoozeer gekenmerkt
heeft. Er is echter een essentiëel verschil tusschen Bayle en de filosofen der 18e
eeuw. Waar bij deze laatsten de almacht der rede tot een dogma verheven werd,
berust Bayle's geheele theorie der verdraagzaamheid op zijne minachting voor het
menschelijk verstand ten opzichte van het geloof. Is Bayle een scepticus? Dikwijls
is deze vraag bevestigend beantwoord. Maar heeft men het recht een geleerde als
hij, die 14 uur per dag arbeidde, voor wien het verzamelen van uitgebreide kennis
op alle mogelijk gebied eene levensbehoefte was en die ver van zijn vaderland een
nederig bestaan lijdde, liever dan het protestantisme te verzaken, tot de sceptici te
rekenen? Op het gebied der theologie is hij voorzeker een twijfelaar, niet echter
waar het zijn geloof betreft aan het bestaan der godheid, dat hem nooit heeft
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verlaten. Het oordeel van vele zijner tijdgenooten en ook van latere critici is dikwijls
hard geweest te zijnen opzichte en hij is herhaaldelijk van ‘ongodisterij’ beschuldigd.
Zijne voornaamste werken zijn: Lettre à M.L.A.D.C., docteur de Sorbonne; où il
est prouvé par plusieurs raisons tirées de la Philosophie et de la Théologie, que les
Comètes ne sont point le présage d'aucun malheur. Avec plusieurs réflexions morales
et politiques et plusieurs observations historiques et la réfutation de quelques erreurs
populaires (Cologne, in werkelijkheid Rott., 1682); 2e zeer vermeerderde uitgave
in 1683 onder den titel van: Pensées diverses, écrites à un Docteur de Sorbonne,
à l'occasion de la comète qui parut au mois de décembre 1680. Critique générale
de l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg (Ville-franche, in werkelijkh. Amst.,
1682); Nouvelles de la République des Lettres (Amst. 1684-1687); Ce que c'est que
la France Toute Catholique sous le règne de Louis Le Grand (Amst. 1686);
Commentaire philosophique sur ces paroles de J.-C; Contrains les d'entrer: où l'on
prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominable que
de faire des conversions par la contrainte, et où l'on réfute tous les sophismes des
Convertisseurs à contrainte, et l'apologie que Saint Augustin a faite des persécutions.
Traduit de l'Anglais du sieur J e a n F o x de Bruggs par M.J.F.A. C a n t o r b é r y
(Amst. 1686); Dictionnaire historique et critique (Rott. 1697); Oeuvres Diverses (La
Haye 1727 en 1737). Zie voor een volledige bibliographie het hieronder vermelde
werk van J. D e l v o l v e . Zijn door L. Ferdinand geschilderd portret is door G.E.
Petit e.a. gegraveerd.
Zie over hem: D e s m a i z e a u x , Vie de M. Bayle; F e u e r b a c h , P. Bayle, seine
Verdienste für die Geschichte der Philosophie (Anspach 1838); S a y o u s , Hist. de
la litt. française à l'étranger depuis le commencement du XVIIe siècle (Paris en
Genève 1853); H a a g , La France Protestante i.v.; F r a n c k P u a u x , Les
Précurseurs francais de la Tolérance au XVIIIe siècle (Paris 1881);
S a i n t e - B e u v e , Portraits litt.; B r u n e t i è r e Etudes crltiques 5e série (Paris
1893); F a g u e t , Etudes litt., le XVIIIe siècle (Paris 1898); L a r o u s s e , Grand Dict.
Universel; H.J. K o e n e n , Gesch. v.d. vestiging en den invl. der Fransche vluchtel.
in Nederl. (Leiden 1846); J.B. K a n , De Ill. school te Rott. in Rott. Jaarb. 1888;
C a z e s , Pierre Bayle, sa vie, son influence, son oeuvre (Paris 1905) en vooral
D e l v o l v e , Religion, critique et philosophie positive chez Pierre Bayle (Paris 1906).
Serrurier

[Beatrix, van Vlaanderen]
BEATRIX v a n V l a a n d e r e n , dochter van Guy van Dampierre, graaf van
Vlaanderen, uit diens eerste huwelijk met Mahaut de Béthune. Zij huwde, ingevolge
het vredesverdrag van 1256, tusschen 1268 en 1272 met Floris V, graaf van Holland,
overleed te 's Gravenhage 23 Maart 1296 en werd in de abdijkerk te Rijnsburg
bijgezet. De tijdgenooten roemen haar om hare vele deugden. Zij werd moeder van
verscheidene kinderen, waarvan echter alleen Jan I tot jaren kwam.
Zie: H. O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 22.
Obreen

[Beaumont, Dirk van]
BEAUMONT (Dirk v a n ), zoon van G o v e r t v a n B e a u m o n t en M a r i a v a n
S t a r r e n b u r g , was in 1457 en 1459 schepen, in 1477-78 en 1479-80
burgemeester van Dordrecht. Hij behoorde tot de hoeksche partij. Na de
overrompeling van Dordrecht 6 April 1480/81 door de Kabeljauwschen onder Jan
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gevangen genomen en naar 's Gravenhage gevoerd. Terwijl velen er in slaagden
door bemiddeling van de weduwe van hertog Karel den Stoute, Margaretha van
York, genade te verwerven en hun leven met verbanning te redden, werden Dirk
van Beaumont en de schout Adriaen Jansz. Westfaling door het Hof van Holland
bij sententie van 2 Aug. 1481 ter dood verwezen en onthoofd. Zeer uiteenloopend
is het oordeel der geschiedschrijvers over deze terechtstelling, volgens sommigen
niets dan een wraakneming uit partijhaat.
Zie, behalve de werken over vaderl. geschiedenis: G o u t h o e v e n , d'oude
Chronycke 523-24; B a l e n , Beschr. van Dordr. 792-93.
van Dalen

[Beaumont, Simon van (1)]
BEAUMONT (Simon v a n ) (1), in 1574 (blijkens zijn kwartierbord verkocht bij
Schulman te 's Gravenhage, 13 Nov. 1901) te Dordrecht geb., overl. 20 Jun. 1654,
waarschijnlijk te 's Gravenhage. Zijn ouders waren H e r b e r t v.B. en C o r n e l i a
v. S l i n g e l a n d . Zijn oudste broeder J o h a n stierf jong, zijn jongere broeder
A n t h o n y huwde met A n n a A u x b r e b i s , en liet drie zonen en dochters na.
Simon v.B. bezocht waarschijnlijk in zijn geboorteplaats de latijnsche school, waar
o.a. Oridryus en Rekenarius lessen gaven. 27 Sept. 1588 werd hij in het album der
leidsche academie als student in de rechten ingeschreven, onder het rectoraat van
Justus Lipsius. Toen in 1592 Paulus Merula hoogleeraar in de geschiedenis werd,
was S.v.B. een zijner eerste leerlingen. Hij bleef later met zijn leermeester, nu vriend,
in briefwisseling.
Gedurende zijn studietijd ontstak hij in liefde voor een meisje, waarvan alleen de
voornaam, E l i s a b e t h , bekend is (T i d e m a n 17). Vele gedichten in 't holl.,
fransch en latijn, danken hun ontstaan aan deze jongelingsliefde (hij was 22 jaar,
T. 24). Toen hij haar zijn gevoelens verklaarde, wees zij hem af. Evenals Huygens,
verklaarde hij toen Cupido den oorlog (T. 27). Niet onmogelijk is het, dat de schoone
dezelfde is als E l i z a b e t h v. V a l k e n b u r g , die later (1604) aan Cats haar hand
schonk, bij welke gelegenheid S.v.B. een epithalamium dichtte (E y s t e n 161).
Wanneer hij promoveerde, is onzeker. In de leidsche registers komt hij niet voor.
Waarschijnlijk haalde hij evenals C a t s te Orléans zijn doctorstitel (T. VI). In 1601
richtte hij uit Middelburg een brief aan Merula; in verband met zijn verdere carrière
is het waarschijnlijk, dat hij zich daar als advocaat gevestigd had. Toen er n.l. 30
Juli 1606 aldaar besloten werd een tweeden pensionaris te benoemen, viel de keus
op hem, op een traktement van ƒ 900. Zijn oudere ambtgenoot was Apollonius
Schotte, in 1609 vervangen door Joh. Houck. In 1610 werd S.v.B. voor 2 jaar
gecontinueerd. In 1611 werd hij 1e pensionaris, terwijl zijn traktement klom tot ƒ
1200.
Tot 1615 was Joh. Boreel, van 1621-1623 J. Cats zijn collega. Van 1616-1620
en van 1624-1634 wordt hij alléén als pensionaris vermeld. Deze post gaf hem
zitting in de Staten van Zeeland; als gedeputeerde wegens Zeel. komt hij o.a. in
1610 en 1628 voor. 1618 werd hij voorgedragen voor lid van den Hoogen Raad,
doch bedankte. In de politiek koos hij de zijde van Oldenbarnevelt. In 1625 werd hij
met behoud van zijn betrekking afgezonden ter vergadering d. Alg. Staten voor
Zeeland. 1627 tegelijk met J.G.v.d. Boetzelaer toegevoegd aan een gezantschap,
dat naar de koningen van Zweden en Polen gezonden werd om bemiddeling aan
te bieden tot het sluiten van een
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vrede, of althans een bestand, en om handelsvoorwaarden te bedingen. Gezanten
waren R. van den Honert en A. Bicker. In 1628 keerden zij zonder veel resultaat
terug. In die dagen werd juist de zweedsche koning Gustaaf II Adolf gewond; S.v.B.
snelde er heen, en had een gesprek met hem. Een gedicht op die verwonding is in
zijn werken opgenomen (T. 131). In 1633 werden R. Huygens en S.v.B. naar den
keurvorst van Keulen gezonden, om, in aansluiting aan een vroegere zending van
G. van Vosbergen, die zonder gevolg bleef, aan te dringen op onzijdigheid, toelating
van hervormden godsdienst, op 't weigeren van werving door Spanje, ook om
handelsvoordeelen te bedingen, en verder om steun voor de koningin van Boheme
bij haar pogingen om haar leenen in bezit te nemen. Hoe eervol ontvangen, verkreeg
het gezantschap alleen de belofte van weigering van het lichten van soldaten door
Spanje. In 1634 maakte hij weder deel uit van een gezantschap, dat vergezeld van
troepen, naar Friesland ging naar aanleiding van volksbewegingen. De gezanten,
S. van Beaumont uit Dordrecht (een oomskind van den dichter), H. Nobel, onze
dichter en J. van Weede, moesten voorstellen doen tot regeling van de betaling der
quoten. Zonder succes echter. Intusschen veranderde hij van betrekking. Het ambt
van pensionaris van Rotterdam was na de inhechtenisneming van H. de Groot nog
steeds onvervuld. In 1626 besloot de regeering tot vervulling, doch eerst in 1634
kwam het tot een benoeming. De keus viel op S.v.B., die de betrekking aanvaardde.
In 1639 stierf te Leiden prof. Cunaeus, en werd S.v.B. als opvolger genoemd;
waarschijnlijk was zijn partijkiezen in 1619 oorzaak, dat curatoren hem niet
benoemden.
Toen langzamerhand ouderdom en toenemende lichaamszwakte hem het vervullen
van zijn ambt moeilijk maakte, liet hij zijn zoon Herbert daarover met de vroedschap
onderhandelen. 't Gevolg was, dat hij 29 Apr. 1649 op de meest eervolle wijze
ontslagen werd, met behoud van jaarwedde (ƒ 2000), en met den titel van
pensionarius honorarius. Gedurende zijn staatsmansloopbaan werd meermalen zijn
raad en hulp ingeroepen en hij ‘geëmployeert als wesende bequaem om door sijne
goede qualiteyten den Lande dienst te doen’ (Acten en Resol. d. St. Gen. 12 Maart
1627). Vele adviezen van S.v.B. zijn bewaard in de Holl. Consultatien. Meermalen
was hij voorzitter van de Alg. Staten of stond hij de belangen van Zeeland bij die
van Holland voor. In 1612 komt hij voor als Raad in den Hove van Vlaand. In 1629
was hij een der gecommitteerden van de St.-Gen., die Frederik Hendrik naar het
beleg van 's Hertogenbosch vergezelden; in 1635 als gecomm. ter St. G. Scheltema
noemt hem als een dergenen, die in troebel water wilden visschen, en zich tegelijk
met F. van Aitzema door den Keizer met Ameland laten beleenen; daar dit echter
een S.v.B. zittend voor Dordt was, moet dit slaan op meergemelden gelijknamigen
neef, die volgt.
S.v.B. is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met A a r n o u d i n a v a n
R o s e n b u r g (11 Mei 1601), daarna met C a t h a r i n a B r a n d t (12 Oct. 1636).
o

De laatste schonk hem de volgende kinderen: 1 . C o r n e l i a , geh. m.P. v a n
R o o s b e e k of R o s e b e q u e , in 1639 raad, 1640 burgemeester van Middelburg
o

en raadsheer in den Raad van Vlaand.; 2 . A a r n o u d , raad van den prins v.O. en
1e raad en pres. van den Raad v. Brab.; 3. H e r b e r t , sedert Juli 1636 pensionaris
van Dordt, van 28 Apr.
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1640 secr. en charterm. v. Holl. en W.-F.; 4. J o h a n , kolonel der gardes, en bevelh.
van den Briel; 5. A a r n o u d i n a , geh. met A. v a n H a l e w i j n ; 6. S i m o n , lid van
den Hoogen Raad van Indië en Brazilië, daarna advoc. van den W.-Ind. comp. in
Middelburg, sinds Juni 1651 secr. van Middelburg (overl. 1663). Onder zijn kleinzoons
is bekend: Simon (3). Tot zijn vrienden rekende S.v.B. Paulus Merula, Corn. van
der Mijle, de beide Dousa's (op den vader maakte hij een Epitaphium), J. Cats, Ap.
Schotte, R. van den Honert, Scriverius (wien hij zijn Grillen opdroeg), C. van Baerle,
C. Boey (die twee lofdichten op hem schreef, en zijn lat. gedichten uitgaf), Hub.
Berck Jz., burgem. van Dordt, een verrə verwant, en Anna Roemers Visser. Bekend
was hij met de Groot, Hooft, Reael, Andr. Bicker, Erycius Puteanus, Jo. Meursius.
In 1623 werkte hij met Cats en vele zeeuwsche dichters mede aan de Zeeuwsche
Nachtegaal, waarin zijn werk een gunstige uitzondering vormt tusschen vele
waardelooze rijmelarijen. Hij onderteekende zijn gedichten H.V.D. (Volgens een
brief d.d. 23 Sept. 1623 van Joh. Rademaker in H e s s e l s , Eccl. L.B. Arch. I, 857
= H o l l a n d e r v a n D o r t ). Toen hij in 1634 te Rotterdam benoemd werd, droeg
hij zijn jongsten zoon Simon op, zijn papieren te regelen. Deze verzamelde de
gedichten, en gaf ze, na langdurige tegenkanting van den maker, in 1638 uit als:
Horae succissivae. Tytsnipperingen, Rymen en Versen. Meestendeel in sijn jonghe,
eenighe in sijn ouder jaren nu en dan gedicht, by S i m o n v a n B e a u m o n t ('s
Gravenhage 1638). (Zeldzaam).
In 1640 kwam een nieuwe druk uit als: Horae succisivae, Tyt-Snipperingen van
de Jonckheyt, tot inden Ouderdom van S i m o n v a n B e a u m o n t vermeerdert
c

met de Rymen ende Versen van de Jaren XVI XXXVIII ende XXXIX (Rotterdam
voor Joh. Neranus, te Amsterdam gedr. bij Nic. v. Ravesteyn 1640). Deze beide
uitgaven bevatten holl., fransche en lat. gedichten. In 1644 gaf C. Boey de latijnsche
gedichten afzonderlijk uit als: T. B e l l i m o n t i i Horae succisivae cur. C. B o y u s
(Hag. Com. 1644).
De gedichten van S.v.B., die, over 't algemeen niet van buitengewone verdienste
zijn of zich door hooge vlucht of originaliteit kenmerken, steken gunstig af bij het
werk van overigens meer verdienstelijke dichters door zuiverheid en natuurlijkheid
van taal en versificatie. De gedichten werden, behalve de jongelingsgedichten, waar
de liefde drijfveer was, meer als tijdkorting tusschen ernstiger bezigheden dan als
beoefening van hooge kunst vervaardigd, en waren niet voor openbaarmaking
bestemd. De strekking der meeste spreken voor het karakter van den maker. Het
grootste gedeelte zijn kleine gedichtjes met zedekundige strekking, meestal vrij
gevolgd naar Martialis, terwijl ook een aantal aan spaansche volkswijsheid ontleend
is (vgl. C a t s en H u y g e n s ). In de Zeeuwsche Nachtegaal leverde hij eenige
gedichten aan Anna Roemers Visser, die hij op haar bezoek aan Zeeland tot
reisgezel strekte. In zijn latere levensjaren maakte hij ook godsdienst. gedichten,
o.a. berijmingen van psalmen. Daar Scriverius in een gedicht aan Hofferus diens
godsdienst. poëzie prijst tegenover de nopen en grillen van anderen (wat schijnt te
doelen op de aan hem opgedragen gedichten van S.v.B.), wil T i d e m a n in de
ongeteekende Nopen in de Zeeuwsche Nachtegaal ook werk van S.v.B. zien, wat
ten opzichte van den stijl zeer goed kan; een lofdicht op A.v.d. V e n n e 's Sinnevonck
op de Holl. Turf (1634), geteekend H.V.D., vindt Tideman terecht van stijl geheel
afwijkend, hoewel hij 't
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mogelijk acht, dat hij zich hier tot woordspelerij heeft laten verleiden. Men denke
hierbij aan de betrekking tusschen de gebroeders van der Venne en Cats, Cats en
Beaumont.
Zie: Gedichten van S i m o n v a n B e a u m o n t met eene inleiding en
aanteekeningen, uitgegeven door J. T i d e m a n (Utrecht 1843, in de Bibl. v. Ned.
Dichters XVIIe eeuw); J. E y s t e n , Simon van Beaumont in Tijdspiegel 1901, II,
154-170, in welke beide naar talrijke bronnen verwezen wordt; Genealogie:
Navorscher XLVI (1896) 150 en 288.
C.H.Ph. Meijer

[Beaumont, Simon van (2)]
BEAUMONT (Simon v a n ) (2) geb. te Dordrecht, Sept. 1588, gest. aldaar 11 Nov.
1637, was een zoon van G o v e r t v a n B e a u m o n t en R e y n s b u r g v a n
S l i n g e l a n d t . Hij bekleedde behalve andere betrekkingen in 1628-30, 1632-34
en 1637 het burgemeestersambt zijner geboortestad en werd als lid der vroedschap
herhaaldelijk afgevaardigd ter Statenvergadering van Holland en door deze ter
Staten-Generaal. In die laatste hoedanigheid werd hij in 1631 met Gerard Schaep,
raad en vroedschap van Amsterdam en Adriaen Besumer, oud-burgemeester van
Rotterdam, naar Friesland gezonden, om die provincie te bewegen hare achterstallige
quota te betalen, waarin zij echter slechts ten deele slaagden. Hij en Antony Oetgens
van Waveren brachten zich (1636) in opspraak door zich, door tusschenkomst van
Foppe van Aitzema, in te laten met eene poging van den pommerschen edelman
Zuhm om Ameland in leen te krijgen van den Keizer van Duitschland, Ferdinand III,
wat evenwel door de Staten van Holland belet werd. Hij overleed tijdens zijn derde
burgemeesterschap en werd 15 Nov. 1637 met buitengewone statie en onder toeloop
van een menigte volks in de Groote kerk te Dordrecht begraven. Hij was 17 Oct.
1620 te Delft gehuwd met H e s t e r v a n D i j c k , bij wie hij vijf zonen en drie
dochters verwekte.
Zie: A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlogh I, 1095; II, 315-16, 944; B a l e n ,
Beschr. van Dordr. 876, 932; Genealogie: Navorscher XLVI (1896) 150-57, 288-295.
van Dalen

[Beaumont, Mr. Simon van (3)]
BEAUMONT (Mr. Simon v a n ) (3), geb. 1641 of 42, gest. 8 Febr. 1726 te 's
Gravenhage, zoon van mr. H e r b e r t v a n B e a u m o n t en E l i s a b e t h d e
J o n g e . Hij werd in 1666 zijn vader, die griffier en chartermeester der Staten van
Holland was, toegevoegd als hulp, in 1673 als mede-griffier aangenomen; daarna
komt hij alleen als griffier voor. In 1673 werd hij met Daniël van Wijngaerden als
buitengewoon gezant naar Copenhagen gezonden, om de kroon van Denemarken
te bewegen tot het sluiten van een verbond. Hij slaagde daarin naar wensch; 20
Mei 1673 kwam het verbond van onderlinge bescherming tusschen de republiek en
Denemarken tot stand. Hij werd hoogheemraad van Delfland 12 Maart 1681. In
1684 werd Beaumont als secretaris van staat met Franco van der Goes,
burgemeester van Delft, en Adriaen Baert, pensionaris van Alkmaar, gelast tot het
bezegelen der papieren van Amsterdam en die van den pensionaris dier stad Hop,
verdacht van briefwisseling met den franschen gezant d'Avaux. Hij wordt ons
geschetst als een werkzaam staatsman van veel gezag en invloed. Hij, zelf een
leerling uit de school van Johan de Witt, was de uitstekende leermeester van zijn
neef mr. Simon van Slingelant. Behalve met staatszaken hield hij zich ook met de
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gewassen trokken hem aan. Daar hij een groot fortuin bezat, kon hij aan zijn
liefhebberij van ganscher harte toe-
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geven en bezat hij een plantentuin in den Haag, waarvan door K i g g e l a a r in 1690
een catalogus werd uitgegeven en waarvan de hortus medicus te Amsterdam een
groot gedeelte verwierf. Linnaeus prees Beaumont wegens zijn verdiensten ten
opzichte der plantkunde en het invoeren van vele vreemde gewassen. Hij was 10
Febr. 1667 te 's Gravenhage gehuwd met C o r n e l i a v a n S t r i j e n , geb. Haarlem
20 Dec. 1648, overl. 13 April 1697, dr. van den haarl. pensionaris Mr. A d r i a e n
v a n S. en C a t h a r i n a K e r k r i n c k , die hem acht kinderen schonk, waarvan
zich bekend maakten: H e r b e r t , geb. 1672, ongehuwd overleden in 1730, raadsheer
in het hof van Holland en Mr. P h i l i p Q u i r i j n , geb. 1676, overl. Delft 23 Juni
1728, raad, schepen en pensionaris van Delft.
Zie: B a l e n , Beschrijv. v. Dordrecht 936; T i d e m a n , Inl. voor de Gedichten van
S i m o n v a n B e a u m o n t XIV; Algem. Konst- en Letterbode 1845, II, 34 en 354
vlg.; K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg VI (ald. 1900) 78.
van Dalen

[Beauvais de Briquemault, Elisabeth de]
BEAUVAIS DE BRIQUEMAULT (Elisabeth d e ), kleindochter van den bekenden
2

François de Beauvais (H a a g , France protestante II, 146), hofdame van Louise
de Coligny, die haar de opvoeding van haar kleindochter Charlotte, dochter van den
hertog de Trémoïlle en Charlotte Brabantine toevertrouwde. Een briefje van haar
Bull. Soc. Hist. Protest. franç. XIX-XX (1870/71) 592, cf. 572.
Zie: W.N. d u R i e u in Hand. en Meded. Letterk. 1880-81, 126. Ten onrechte
noemt A. M a g e n , Documents sur Jules-César Scaliger et sa famille, 78 in Rec.
des Trav. Soc. d' Agricult. Sciences et Arts d' Agen 1875, haar een dochter van
Jacques de Beauvais, gouverneur van Sédan, die in 1586 geboren was.
Molhuysen

[Becays-ferrand, Jean Henri]
BECAYS-FERRAND (Jean Henri), was divisiegeneraal en daarna prefect van het
departement der Nedermaas te Maastricht, van 8 April 1800 tot 2 Nov. 1801, toen
zijn opvolger benoemd werd.
Zie: J.J. H a b e t s , Les Gouverneurs des Duchés de Limbourg et de Gueldre in
Publ. Limb. XIV (1877) 210.
Flament

[Becius, Aegidius of Batius]
BECIUS (Aegidius) of B a t i u s , geb. Oct. 1587 te Dordrecht, gest. 29 Aug. 1643.
Hij was de vierde zoon van Johannes Becius (1). Op kosten van zijn vaderstad heeft
hij aan de leidsche academie gestudeerd en werd daartoe 25 Juni 1608 in 't
Staten-college ingeschreven. Na afloop zijner studiën was hij predikant, eerst te 's
Gravendeel van 1612-1621; daarna te Zwijndrecht en Meerdervoort tot 1641, toen
hij zijn emeritaat kreeg. In 1622 werd zijn dienst - om ziekte - een tijdlang
waargenomen door Johannes Bocardus. Van zijn zonen heette een A e g i d i u s en
een H e n d r i k .
Behalve dat hij eenige werken van zijn vader deed verschijnen, gaf hij van zijn
eigen hand ook een belijdenispredikatie in 't licht, die hem - in 1629 en 1630 - in
eenige moeilijkheid bracht met de classis.
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Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland in voce;
B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta III, 466; S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht (Utr. 1841-45) I, 234,
n.1.
van Schelven

[Becius, Carolus]
BECIUS (Carolus), geb. 1598 te Dordrecht, waar zijn vader Johannes (1) destijds
predikant was. Hij is gehuwd geweest met A d r i a n a M y s . Een zoon uit dit huwelijk
is Johan (3).
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Een kleindochter, A l e t t a , trouwde J a c o b H u b e r t , predikant te Puttershoek.
Na te Leiden te hebben gestudeerd - 8 Sept. 1615 werd hij daar in 't Statencollege
ingeschreven - ging hij in 1623 als proponent naar Rijsoort, en in 1637 naar
Nieuwpoort bij Gouda, waar hij in 1655 nog stond.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); S c h o t e l ,
Kerkelijk Dordrecht (Utr. 1841-54) I 234 n. 1; K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche
Synoden III ('s Grav. 1910) 344, 480.
van Schelven

[Becius, Johannes (1)]
BECIUS (Johannes) (1) of J o h a n n e s B e c k , geb. 9 of 20 Dec. 1558 te Frankfort
a.d. Main, gest. 26 Jan. 1626 te Dordrecht, waar hij in de O.L. Vrouwekerk begraven
ligt. Zijn ouders waren A e g i d i u s B e c i u s en M a r i a d e B e r t . De vader, een
schoolmeester, blijkens zijn brieven een ontwikkeld man, die goed thuis was in de
latijnsche schrijvers, is - vermoedelijk in 1558 - uit het west-vlaamsche stadje Wasten
(Waesten, Warneton), naar Frankfort gevlucht; 8 Dec. van dat jaar werd hij als burger
dier stad opgenomen (zie H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum II
(Cantabr. 1889) zie reg.; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche
Vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 230 n. 2; Stadt-archiv Frankfurt a. Main: Ugb.
B 76 ad A).
Gehuwd met C a t l i j n t j e D r o o g e n b r o o d - een dochter van J a n
D r o o g e n b r o o d en L e y n t j e F a e s - heeft Johannes vijf kinderen gehad:
Carolus, Johannes (2) en Aegidius. Een vierde: I z a a k (volgens S c h o t e l
predikant, wat echter niet waarschijnlijk is) sinds 3 Juli 1618 poorter te Middelburg
en daar 1622 gehuwd, was vermoedelijk de vader van Johannes (4). Zijn zuster
M a r i a (gest. 1582 te Antwerpen) huwde met A n d r i e s d e M e e s t e r of
D e m e t r i u s , met wien hij gelijk te Antwerpen en te Dordrecht heeft gestaan.
Van zijn jeugd weten we niet veel. Toen in 1562 de nederduitsche
vluchtelingenkerk in Frankfort - waarvan zijn toen reeds bejaarde vader een ijverig
lid, echter geen predikant is geweest - in groote moeilijkheden was met den
magistraat en de luthersche stadspredikanten, maakte de familie het plan te
vertrekken, 't zij naar Metz, 't zij - en dat nog liever - geheel buiten Duitschland. Of
hiervan iets gekomen is, weten we echter niet. 22 Mei 1579 liet Johannes zich aan
de hoogeschool te Genève inschrijven als ‘Flander’. Dit kan daarop zien, dat toen
het gezin weer in 't vaderland was teruggekeerd - met 't oog op de
tijdsomstandigheden was dit niet onmogelijk - maar 't kan evengoed een eenvoudige
aanduiding van zijn afkomst zijn. Na afloop van zijn studiën werd hij predikant te
Antwerpen en bleef dat tot de inneming dier stad door Parma in Aug. 1585. Toen
vertrok hij voor een korten tijd naar Emden, van daar zich begevend naar Amsterdam,
waar we hem in Apr. 1586 aantreffen. Een maand later bevond hij zich reeds te
Dordrecht, om, na een proeftijd van een klein half jaar, in Oct. daar voor goed aan
de Kerk verbonden te worden. 4 Oct. 1625 deed hij er 't laatst dienst en kort daarop
stierf hij.
Becius was een zeer geleerd man, had groote gaven voor den kansel, bezat een
aangenaam karakter. Hij was dan ook zeer gezien. Dikwijls werd van zijn diensten
gebruik gemaakt voor de onderlinge correspondentie der provinciale Synoden. En
evenzeer werd hij herhaaldelijk naar meerder-vergaderingen afgevaardigd; zoo o.a.
ook naar de nationale Synode van Dordrecht in 1618-19. In den strijd met de
remonstranten
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speelde hij een niet onbelangrijke rol, dank zij het zeldzame en van zijne
persoonlijkheid zeker geen gering getuigenis afleggende feit, dat hij het vertrouwen
genoot zoowel van zijn geestverwanten als van zijn tegenstanders.
Dienovereenkomstig treffen we hem dan ook herhaaldelijk aan onder de mannen,
die - eer de Synode van 1618 aan de twisten een einde maakte - op verschillende
vergaderingen de punten in geschil hebben besproken. Zoo was hij op den conventus
praeparatorius in den Haag (26 Mei - 1 Juni 1607), waar hij zelfs tot scriba werd
verkozen; op de haagsche conferentie van 1611 en op de vergadering, die in 1613
(Het Protestantsche Vaderland in voce Becius, vermeldt abusievelijk 1618) te Delft
werd gehouden; terwijl hij ook nog aanwezig is geweest bij een twistgesprek tusschen
Arminius en Gomarus, dat in den Haag heeft plaats gehad.
Ook op ander terrein dan dat van de kerkelijke moeilijkheden van zijn tijd, was
Becius een op den voorgrond tredende figuur. Aan het totstandkomen der
Statenvertaling van den bijbel nam hij een werkzaam aandeel. Te Dordrecht zag
hij zich reeds spoedig na zijn aankomst in die stad geroepen tot het ambt van curator
der latijnsche school daar; een blijk van vertrouwen, dat hij beantwoord heeft o.a.
door in 1616 den stoot te geven tot de oprichting eener openbare bibliotheek.
Wat zijn denkbeelden aangaat, was Becius, ook al bracht zijn karakter er hem
toe om heftig optreden te vermijden en ook bij anderen tegen te gaan, toch een
beslist contra-remonstrant. Ten opzichte der dordtsche leerregels nam hij, met
Johannes Bocardus, een eenigszins afzonderlijk standpunt in, dat echter niet het
genoemde formulier zelf maar alleen de interpretatie van de door de Nationale
Synode ervoor vastgestelde akte van onderteekening betrof (R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta III, 447-450).
Behalve eenige werkjes, die Becius met anderen schreef - Bedenckingen over
de beroepinge D.D. Conradi Vorstii ... (1611); Corte antwoorde op een seker schrift
o

Adolphi Venatoris ... 1613 (Pamflet Knuttel n . 2055) - deed hij slechts twee
geschriften verschijnen: Theses de iis quae de D.N.J.C. post unionem praedicantur
(Neustad 1582), en Christelijk onderwijs over den Heidelbergschen Catechismus
(1618). Na zijn dood gaf zijn zoon Aegidius (kol. 266) nog de volgende werken van
hem uit: Het exemplaar der ghesonde woorden (Dordrecht 1631); Spiegel der cleyne
werelt (Arnhem 1638); Het ghesette exemplaer der Godtloosen (Arnhem 1639);
Noach ofte de Historie der Diluvie (Arnhem 1640); Declaratio peregrinationis
Abrahami (Arnhem 1642). Van Becius' uitgebreide correspondentie met tal van
personen is nog een gedeelte ongedrukt. Zijn zinspreuk was een anagram van zijn
naam: en cibans oveis. Zijn portret is gegraveerd door van Hoogstraten.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e n r a a d , Het Protestantsche Vaderland;
B o r g e r , Naamlijst van Predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) beide in voce,
en de daar vermelde literatuur, vooral S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht 1 (Utr. 1841)
223 v.v.; cf. ook nog Kroniek Historisch Genootschap 1868, 497.
van Schelven

[Becius, Johannes (2)]
BECIUS (Johannes) (2) een zoon van den voorgaande, te Dordrecht in 1590 geb.,
gest. te Zierikzee in 1628. Hij is gehuwd geweest met H e l e n a K o k s . 27 Oct.
1609 begon hij zijn studiën te Leiden, in 1614 waren deze voltooid. Na
achtereenvolgens de kerken van Lind (of Groote Lint en Pieterman), van Nieuwpoort
en van Fijnaart te
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hebben gediend, verruilde hij in 1617 de laatstgenoemde standplaats voor Zierikzee.
Zijn zoon J o h a n n e s , geb. te Zierikzee, trouwde Mei 1666 in 2e huwelijk met
A d r i a n e D a n c k e r t s , weduwe van Mr. Philippus Lansbergius, advocaat voor
den Hove van Holland.
Zie: B o r g e r Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); G.D.J.
S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841) 234 n. 1; Nieuw kerkelijk Handboek
1909, Bijl. 154; Kerkhistorisch Archief IV (1866) 382.
van Schelven

[Becius, Johan (3)]
BECIUS (Johan) (3), dordtsch medicus uit de laatste helft der 17e eeuw, te Leiden
24 April 1651 als med. stud. ingeschreven, 21 jaar oud, gest. 1694, zoon van Carolus
(kol. 266). Door zijn vrouw, K a t h a r i n a , dochter van den bekenden stadsdokter
en raad, Adam Dibbtez, was hij oomzegger van Jan van Beverwijck. 26 Nov. 1664
volgde hij W. Langley op als professor anatomiae en ‘leesmeester der chirurgie’.
Na zijn dood werd ‘het professoraat geamortiseerd’ en zijn zoon K a r e l , geb. te
Dordrecht ± 1660, med. stud. te Leiden 22 Oct. 1680, tot lector anatomiae
aangesteld. Eveneens in Nov. van 1664 werd hij ‘geneesmeester der diaconye’.
Zijn lessen aan de chirurgen staakte hij in 1675. 6 Sept. 1672 was hij door Willem
III tot oud-raad benoemd, terwijl hij 20 Nov. 1674 tot schepen en commissaris over
dedesolate boedels gekozen werd. Verder kreeg hij, zooals S c h o t e l (Ill. School
135) zegt, een menigte posten, die de regeeringsleden gewoon waren onder elkander
te verdeelen en door anderen te laten waarnemen. O.a. werd hij 5 Jan. 1673 overman
van de turftonsters, 25 Aug. 1673 overman en boekhouder der
kruisbroederen-kapelle-goederen. Ook als scholarch der illustre school en opsiender
der stadsbibliotheek heeft hij zich verdienstelijk trachten te maken.
Zie: M. B a l e n , Daglijste of Gedenkboek der gewoonlijke bezigheden van d' Ed.
Gr. Achtbr. Heeren, de Heeren van den Oud-Rade of Vroedschap der stad Dordrecht
o

(1676); Becius komt voor als n . 36 der oud-raden; M. B a l e n , Beschrijvinge der
stad Dordrecht (Dordr. 1677) 166, 344, 348 enz.; J.v. B e v e r w i j c k , 't Begin van
Hollant (Dordrecht 1640) 286 en 287.
A. Geyl

[Becius, Johannes (4)]
BECIUS (Johannes) (4), geb. te Middelburg in 1623, overl. na 1690, waarschijnlijk
te Amsterdam, is in de zeventiende eeuw een merkwaardig strijder voor de vrijheid
van godsdienst geweest. Van zijne lotgevallen is niet zoo heel veel bekend. meer
weten wij van zijne geschriften, van welke althans drie door de overheid verboden
worden. In 1643 is Becius als student in de theologie te Utrecht ingeschreven. Na
volbrachte studie is hij van Dec. 1647 tot Mei 1651 praeceptor aan de latijnsche
school te Middelburg en daarna een paar jaar predikant geweest bij den Olijfberg
te Antwerpen. Misschien is hij dezelfde Joh. Becius, die in 1656 te Leiden als student
in de medicijnen ingeschreven werd. In 1660 is hij in Franeker en vier jaar later
woonde hij te Middelburg, waar hij het met den kerkeraad aan den stok kreeg, ten
gevolge waarvan hij de stad verliet en weer naar Friesland trok, waar wij hem in
1666 aantreffen. Zijn geboorteplaats trok hem echter, zoodat hij er in 1668 weder
gevestigd was. Maar opnieuw liet zich de ergernis over zijn afwijkende theologische
meeningen gelden. Verklaarbaar, daar Becius er rond voor uit kwam, dat hij de
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met Gods Woord overeenkomen. Te Middelburg gaf hij in 1668 zijn Apologia modesta
et christiana uit, welk boekje door den magistraat als ‘een godslasterlijk, verdoemelijk,
zielverderfelijk, fondameritlijk schrift’ verboden werd, terwijl den schrijver het
banvonnis trof. Waarschijnlijk is hij toen naar Amsterdam gegaan; daar althans was
hij in 1671 en 1672 lid van het college der Collegianten. In 1682 verklaarde Becius,
dat hij vier jaar rustig te Rotterdam had gewoond. Hij is echter weer naar Amsterdam
teruggekeerd, en waarschijnlijk daar gestorven. Hij heeft ons verschillende geschriften
nagelaten, nagenoeg allen strijdschriften, waarin hij steeds een lans breekt voor het
in zijn dagen nog onbereikbare ideaal: vrijheid van conscientie. Hij is dus zijn tijd
vooruit geweest en als zoodanig verdient hij de aandacht en zouden wij gaarne
meer van dezen theoloog weten. Zijn geschriften zijn de volgende:
Apologia modesta et christiana J.B.M.Z. Dat is Sedige en Christelycke
Verantwoordinge van Joannes Becius, Middelburger in Zeeland. Waer in aengewesen
wordt de occasie en oorsaeck van de scheuring, die onlangs gevallen is tusschen
hem en eenige Gereformeerde (Eleutheropoli 1668). Toen N. v a n H o o r n hiertegen
geschreven had zijn Arrius Redivivus antwoordde Becius met: Probatio Spiritus
authoris Arrii redivivi. Dat is: Beproevinge van de geest des autheurs van Arrius
redivivus beschreven door D. Nicolaus van Hoorn ... (1669); Nader beproevinge
van de geest des autheurs van ... Arrius redivivus (1669) (op last der regeering te
Middelburg door beulshanden verbrand); Wederlegginge van het tractaet, welckers
titel is Redenen waerom de Ed. Achtb. Magistraet den Mennisten tot Deventer niet
mach toelaten Conventiculen te houden (Amst. 1671); Institutio Christiana of
Christelyck onderwys, waer in klaer en bondig gehandelt wort van veel voorname
Hoofdstukken seer noodig geweten ter saligheyt (Amst. 1678); Verandwoording
voor de verdrukte waerheydt, welke seer onchristlyk wordt benadeelt, en te kort
gesproken van Jac. Oldenborg. in syn boek genaemt Nietigheyt en ongegrontheyt
der Sociniaensche godsdienst (Amst. 1682); Dubia et nodi of twijfelinge en
swarigheden voorgestelt aen Joannes van Kuyck, met versoek dat hy die een
voorstaender van de Dryeenigheyt met het gevolg van die wesen wil, deselve gelieve
op te losschen (Amst. 1683); Antwoord op de 53 vragen van D. Tarq. Poppinga
(1684); Twyfelingen en swarigheden van de Dry-eenigheyt ... tezamen met de
oplossingen en ontknoopingen der selve door Tarquinius Poppinga enz. (1687), 17
Aug. 1687 door de Staten van Friesland verboden; Dubia theologica, in genere
Trinitatis mota ... (Eleutheropoli 1687); Theologische bedenkingen den Arianen
voorgestelt (Eleutheropoli 1690).
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland i.v.
Knuttel

[Becius, Laevinus]
BECIUS (Laevinus), een zoon van Johannes (2) te Zierikzee geboren; Juli of Aug.
1668 stierf hij te Nieuw-Vossemeer. Zijn vrouw heette M a r i a D u l s . Na te Utrecht
te hebben gestudeerd - in 1643 werd hij daar ingeschreven - stond hij
achtereenvolgens te Rucphen onder 't markiezaat van Bergen op Zoom (Juni 1649
tot Nov. 1649) en te Nieuw-Vossemeer (Nov. 1649 tot zijn dood). In laatstgenoemde
plaats kreeg hij niet dadelijk een kerkgebouw te zijner beschikking; aanvankelijk
preekte hij in een lokaal.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841) 234 n. 1; B o r g e r
Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) E r m e r i n s , Zeeuwsche
oudheden II (Middelb. 1743)
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68; Navorscher XX (1860) 378; Nieuw Kerkelijk Handboek 1896, 248; 1890, 233.
van Schelven

[Beckers, Petrus Lambertus]
BECKERS (Petrus Lambertus), geneeskundige, geb. 18 April 1789 te Venlo, overl.
te Aken 19 Aug. 1851 als gepensionneerd inspecteur-generaal van den
geneeskundigen dienst der land- en zeemacht. Hij ontving in 1832 van koning Willem
I een brillanten ring ter waarde van honderd ducaten als een blijk van dank voor
den ijver, waarmede hij onderzoek naar de cholera in Duitschland had verricht.
Zie: Lijst der voornaamste inboorlingen van Limburg; (handschr. in het Rijksarchief
Maastricht).
Flament

[Beckman, Meindert Wiardi]
BECKMAN (Meindert W i a r d i ), geb. te Amsterdam 16 Jan. 1793 overl. te 's
Gravenhage 8 Apr. 1863, werd in 1811 thebl. stud. aan het athenaeum te Amsterdam,
maar verwisselde de theologische studiën met die der rechten (eerst te Amst.,
daarna te Utrecht), waarin hij op stellingen promoveerde (Utrecht 1819) Hij vestigde
zich te Amst. als advocaat en verwierf als zoodanig naam. Maar op den duur
bevredigde het advocaatschap hem niet: veel er in kwetste zijn ethisch gevoel,
weshalve hij de balie verliet. Hij werd lid van de arr.-rechtbank te Amst. (1838-41),
raadsheer bij het prov. gerechtshof van N.-Holland (1841-57), curator van het
athenaeum illustre en lid van den gemeenteraad van Amsterdam. Hij was redacteur
van het politieke weekblad de Waarnemer, dat vanaf 30 Oct. 1847 een vijftal
maanden te Amsterdam verscheen.
B. behoorde tot de conservatieve partij en werd in 1857 opvolger van Rappard
als minister van hervormden eeredienst in het ministerie van der Brugghen. Hij had
een werkzaam aandeel in de samenstelling der lageronderwijswet van 1857. Nadat
het ministerie zijn ontslag had ingediend, werd B. benoemd tot lid van den Raad
van State (1858), welke betrekking hij bekleedde tot zijn dood. In 1859 was hij
benoemd tot buitengewoon hoofdbestuurder van het Ned. Genootschap tot zedel.
o

verbetering van gevangenen. Hij huwde driemaal: 1 . te Wageningen in 1830
o

o

Johanna Wilhelmina van Daalen, 2 . Alida van Daalen, 3 .
Agneta Wijna Kuyper.
Zie: Algem. Nederl. Familieblad 1891, 37.
Gewin

[Beeckman de Libersart, Maximilien Henri Ghislain baron de]
BEECKMAN DE LIBERSART (Maximilien Henri Ghislain baron d e ), geb. te Leuven
31 Jan. 1781, overl. te Aken 8 Oct. 1834, zoon van den leuvenschen burgem. baron
Ferdinand Charles Beeckman de Schore en Jeanne Charlotte de Vroey. Hij was
achtereenvolgens: advocaat-generaal bij het Hof van appel te Hamburg, gedurende
de fransche overheersching en na 1814, speciaal commissaris bij het ministerie van
waterstaat 1816-20, gouverneur der provincie Henegouwen 1826-29 en kamerheer
van den Koning 1816-30. Hij werd benoemd tot staatsraad en gouverneur der oude
provincie Limburg bij kon. besl. van 31 Aug. 1828. Tijdens zijn bestuur brak de
belgische revolutie uit; heel Limburg, behalve de vesting Maastricht met het
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nabijgelegen S. Pieter, werd van Nederland afgescheiden, waarop Beeckman zijn
demissie kreeg. Hij huwde te Brussel 2 Oct. 1815 Augustine Henriette Marie de la
Hamayde, geb. Brussel 9 Mrt. 1786, overl. 1839, dr. van Thierry François en Henriette
Petronelle Jeanne Desirée de Peelaert. Deze echt was kinderloos.
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Zie: J.J. H a b e t s , Les gouverneurs des Duchés de Limbourg et de Gueldre in Publ.
Limb. XIV (1877) 212.
Flament

[Beelaerts, Mr. Gerard]
BEELAERTS (Mr. Gerard), geb. te Dordrecht 1 Jan. 1710 gest. te 's Gravenhage
7 Nov. 1790, zoon van G e r a r d B e e l a e r t s P i e t e r s z . , schout bij nacht, en
A d r i a n a M e s d a c h . Hij was schepen van Dordrecht, baljuw der Beierlanden,
lid van den Raad van State en van Gecommitteerde Raden van Holland en
West-Friesland. In 1753 werd hij benoemd tot secretaris van de provinciale
Rekenkamer, welk ambt hij tot zijn dood vervulde. Hij was 15 Juni 1743 te Dordrecht
gehuwd met A n n a W i l h e l m i n a B r a n d w i j k v a n B l o k l a n d . In 1743 is
zijn portret door A. Schouman, in 1766 door G. de Spinny geschilderd.
o

Zie: S c h o t e l , de Illustre school te Dordr. 146; M o e s , Iconogr. Bat. n . 446.
van Dalen

[Beelaerts, Mr. Matthijs]
BEELAERTS (Mr. Matthijs), geb. te Dordrecht 10 Jan. 1780, gest. aldaar 28 Dec.
1851, zoon van Mr. P i e t e r M a t t h i j s B e e l a e r t s en H e n r i e t t a A d r i a n a
v a n V r e d e n b u r c h . Hij was tijdens de inlijving bij Frankrijk commandant der
dordrechtsche nationale garde en na de omwenteling kolonel der schutterij. Voorts
is hij geweest vrederechter in het kanton Dordrecht. Beelaerts is vooral bekend
geworden door zijn kloek gedrag in November 1813. Toen de Franschen in den
nacht van 22 dier maand van de zijde van Papendrecht de stad Dordrecht op het
onverwachtst begonnen te beschieten, begaf Beelaerts, als kommandant der nat.
garde, zich naar de Riedijksche poort, alwaar hij, na over- en weerspraak met een
paar leden van het voorloopig bestuur der stad, besloot over te varen, ten einde de
reden van den aanval der Franschen te vernemen en het schieten zoo mogelijk te
doen ophouden. Te Papendrecht aan wal gekomen, trad Beelaerts in een herberg
met twee fransche beambten in gesprek; het bombardement hield op. Na een heftige
woordenwisseling vernam de kommandant, dat het doel van de komst der Franschen
was, de stad opnieuw te bezetten. Daar in de gegeven omstandigheden verzet
slechts op een bloedbad en verwoesting zou uitloopen, werd overeengekomen, dat
de Franschen des morgens te zeven uur de stad zouden binnentrekken. Dit
geschiedde ook, maar een gerucht, dat er vrijwillige gewapende manschappen uit
Rotterdam in aantocht waren om de Franschen te verjagen, was oorzaak, dat zij 's
anderen daags met overhaasting vertrokken, zonder verder te denken aan hun
eisch van 200.000 frs. voor levensmiddelen enz.
Na het vertrek der Franschen werd Mr. Beelaerts door den generaal Sweerts de
Landas tijdelijk tot kommandant der stad Dordrecht benoemd. Mr. Beelaerts mocht
de roemrijke dagen van 1813 nog lang overleven, en ondervond bij verschillende
gelegenheden, in hoe hooge achting hij bij zijne stadgenooten stond. Lang na zijn
overlijden, in December 1863, werd door tal van Dordtsche ingezetenen een album
vereerd en opgedragen aan zijne kinderen, als hulde aan de nagedachtenis van
hunnen vader. Hij was 31 Juli 1804 te 's Hertogenbosch gehuwd met C o r n e l i a
C h a r l o t t e B i c h o n , dochter van C o r n e l i s N i c o l a a s B i c h o n e n
J o h a n n a M a r i a D o n k e r v a n d e r H o f f , geb. te Rotterdam 5 Jan. 1787,
overl. te Dordrecht 24 Nov. 1816.
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Zie: Dordr. Courant van Nov. 1813; J. K o n i j n e n b u r g , Nat. Gedenkboek der
Hernieuwde Nederlandsche Unie van den jare 1813, 170-177; J. S e l s , Beschr.
van Dordrecht 252-53; L a s t -
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d r a g e r , Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in 1813, I, 167-69;
H. B o s s c h a , Gesch. der Staatsomwenteling in Nederl. in 1813, I, 174-187; J.L.
v a n D a l e n , Historisch verhaal der Gebeurtenissen binnen Dordrecht in de
Novemberdagen van 1813, 28-29.
van Dalen

[Beelaerts, Pieter Matthijs]
BEELAERTS (Pieter Matthijs), zoon van den voorgaande en C o r n e l i a
C h a r l o t t a B i c h o n , geb. te Dordrecht 1 Juli 1805, gest. aldaar 5 Jan. 1892,
ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Schipluiden. Hij beoefende de
geschied- en oudheidkunde zijner geboortestad en was kunstverzamelaar. Zijn
uitgebreide collectiën, bestaande uit teekeningen, kaarten, plattegronden, platen,
portretten en autografen betreffende Dordrecht, portretten van nederlandsche
admiraals, graven van Holland en latere vorsten, benevens een verzameling
dordtsche gedenkpenningen, legpenningen op de Munt te Dordrecht geslagen,
nederlandsche munten en voorts boeken, handschriften en plaatwerken en twee
schilderijen werden door hem bij testament van 9 November 1891 vrij van
successierechten aan de gemeente Dordrecht gelegateerd. Zijn delftsche
verzameling schonk hij aan de gemeente Delft.
Zie: Dordr. Court. van Febr. 1892, verschillende nummers.
van Dalen

[Beelaerts Van Blokland, Jhr. Mr. Gerard]
BEELAERTS VAN BLOKLAND (Jhr. Mr. Gerard), zoon van Mr. P i e t e r , burgem.
van Dordrecht en M a r i a A d r i a n a v a n B e e f t i n g h , geb. te Dordrecht 5 Jul.
1772, overl. 25 Febr. 1844; was een bekend advocaat te 's Gravenhage. In 1802
als procureur-generaal en fiscaal bij de hooge militaire vierschaar aan de Kaap de
Goede Hoop benoemd, bleef hij daar werkzaam onder het engelsch bestuur. In
1817 in het land teruggekeerd, werd hij weldra in den adelstand verheven tot lid der
rotterdamsche rechtbank benoemd en in 1823 tot lid der Tweede Kamer verkozen,
welke betrekking hij bleef vervullen niettegenstaande zijn benoeming tot minister,
30 Sept. 1837 en na zijn ontslag uit die betrekking, einde 1839, totdat hij in Juni
1841 door de Staten van Zuid-Holland niet meer werd ingekozen. Hij heeft in de
Tweede Kamer als rechtsgeleerde bij de behandeling der wetboeken een groote
rol gespeeld; als economist verdedigde hij de vrijheld van den graanhandel tegen
het regeeringsvoorstel (1835). Als minister verdedigde hij met talent de muntwet
van 1839. In 1841 werd hij tot lid van den Raad van State benoemd, waarvan hij
vroeger secretaris geweest was. Hij was op 12 Oct. 1802 te Utrecht gehuwd met
T h e o d o r a J a c o b a W i l h e l m i n a v a n R i e m s d i j k , geb. te Haarlem 24
Jan. 1777, overl. te 's Gravenhage 25 Aug. 1833, dochter van Mr. I s e b r a n d u s
J o h a n n e s F a b e r v a n R i e m s d i j k en I g n a t i a v a n B e e k .
Vgl. d e B o s c h K e m p e r , Geschiedenis van Nederland na 1830, III, aant. 48.
Breukelman

[Beelaerts Van Blokland, Jhr. Mr. Gerard Jacob Theodoor]
BEELAERTS VAN BLOKLAND (Jhr. Mr. Gerard Jacob Theodoor), geb. te
Rotterdam 12 Jan. 1843, overl. te 's Gravenh. 14 Maart 1897, was de oudste zoon
van Jhr. Mr. F.A.W.B.v.B. eerst substituut officier van justitie te Rotterdam, daarna
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raadsheer en vice-president van het Hof van Zuid-Holland (6 Oct. 1810-8 Mei 1886)
en M a g d a l e n a J a c o b a M e r s e n S e n n v a n B a s e l (18 Maart 1816-4
April 1901). Hij genoot lager en hooger onderwijs in zijne vaderstad, vervolgens, na
de verhuizing zijner ouders (1860) te 's Gravenh. en werd 4 Sept. 1862 te Leiden
student. Een jaar na zijn promotie (29 Mei 1868) op eene o.a. door de P i n t o in
o

het Weekblad vcor het Recht van 14 Maart 1869 (n . 6932) zeer gunstig beoordeelde
dissertatie
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over De onschendbaarheid der Wet werd hij als adjunct-commies geplaatst aan het
departement van Justitie, en achtereenvolgens (31 Oct. 1872) tot commies en
referendaris (8 Juli '76) welke betrekking hij, tot zijne verkiezing als lid der Tweede
Kamer voor Tiel, 17 Sept. 1883, bekleedde, toen hij op nonactiviteit werd gesteld.
Hij nam deel aan de werkzaamheden der staatscommissie voor de samenstelling
van het strafwetboek (1871), tot herziening der wet betreflende het staatstoezicht
op krankzinnigen (1876), en tot herziening van het wetboek van koophandel (1879)
respectievelijk als adj.-secretaris, lid en secretaris, en wijdde in de Vereeniging voor
de hervorming en de codificatie van het internationaal recht zijne aandacht aan
eene regeling van het auteursrecht en het vaststellen van strafbepalingen bij
aanvaring op zee (1879), terwijl hij in de staatscommissie voor de
grondwetsherziening in 1886, een afzonderlijk advies uitbracht aan den Koning, in
het welk hij, in het algemeen instemmend met de denkbeelden zijner medeleden,
Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman en Mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, omtrent
de macht des Konings, de wijze der verkiezing der leden der Eerste Kamer, de
wenschelijkheid om ook in het formulier der afkondiging der wetten, te spreken van
het regeeren des Konings bij de gratie Gods, het raadzame eener omschrijving van
het budgetrecht der Staten-Generaal, ten einde grootere zelfstandigheid aan de
kroon te verzekeren, en eindelijk het wijzigen van art. 194 (betreffend het onderwijs),
zijne eigene zienswijze verdedigde over de uitoefening van het recht van gratie, de
eedsquaestie, de wijze van benoeming der voorzitters der beide Kamers, en van
de leden van den Hoogen Raad, art. 168 der grondwet (over de geldelijke uitkeering
van den Staat aan de kerkgenootschappen) en de wijze waarop de grondwet kan
worden herzien. Tevergeefs werd hij driemaal aangezocht voor een professoraat:
te Utrecht in het handelsen internationaal privaatrecht en de encyclopaedie van het
recht, te Groningen in het staats-, volken- en administratiefrecht, en te Amsterdam,
in het strafrecht en de strafvordering, terwijl hij ook niet te vinden was, om in de
ministeries van Lijnden v. Sandenburg (1879) en Heemskerk (1883) als ministerie
van Justitie op te treden of in het ministerie Mackay (1888) als minister van
Buitenlandsche Zaken zitting te nemen.
De heer B.v.B. behoorde tot de anti-revolutionnaire partij. Hij vertegenwoordigde
in de Tweede Kamer eerst het district Tiel (1883), later Steenwijk (1888), vervolgens
Delft (1896), en bekleedde van 17 Sept. 1888 tot 17 Sept. 1891 het voorzitterschap
dier vergadering. Tegelijkertijd was hij de eerste diplomatieke vertegenwoordiger
der Z.-A. Republiek, bij alle Hoven, dat van St. James uitgezonderd, eerst als
minister-resident (14 Oct. 1884), later als buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister (28 Aug. 1890). Behalve de reeds genoemde dissertatie schreef bij: De
bevoegdheid van den amerikaanschen rechter tot ongrondwettigverklaring eener
wet; eene beoordeeling eener dissertatie van Mr. H.J. D i j c k m e e s t e r , in Nieuwe
bijdragen voor rechtsgeleerheid en wetgeving XIX; Over grondwetsverandering in
Themis XXXIII 116; eene voorrede voor Mr. F.W.J.W. S n i j d e r v. W i s s e n k e r k e 's
De drankwet toegelicht uit de administratieve en wettelijke beslissingen, en een
Levensbericht v. Mr. J.L.G. Gregory in de Levensber. Letterk. 1892.
Zie: J.H. H o r a S i c c a m a in Levensb. Letterk. 1900, 197 en verder P e t i t ,
Repertorium 1137.
de Savornin Lohman
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[Beeldsnijder, Jhr. Gerard Johannes]
BEELDSNIJDER (Jhr. Gerard Johannes), heer van Voshol en Vrije Nes, geb. te
Amsterdam 30 Mei 1791, overl. te Utrecht 19 Apr. 1853, was een zoon van
J o h a n n e s B e e l d s n i j d e r en H e n r i e t t e E v e r d i n a B e e l d s n i j d e r . In
1814 werd hij 2de luit. der nationale garde. 12 Maart 1818 trouwde hij te Gouda met
M a r t i n a A d r i a n a M a r i a v a n T o u l o n (overl. in 1880), waarna hij gedurende
negen jaar op zijn landgoed Rupelmonde aan de Vecht woonde. Daarna vestigde
hij zich te Utrecht, waar hij lid van de Ridderschap en van de Provinciale Staten
werd. Hij had een bijzondere liefhebberij voor het verzamelen van prenten, portretten
en handschriften, opgewekt doordat een verlamming hem tot een zittend leven
dwong, en werd Jangzamerhand van verzamelaar een grondig kenner der
vaderlandsche geschiedenis. Hij werd tot lid verkozen van meerdere binnenlandsche,
ook enkele buitenlandsche genootschappen, en was o.a. directeur van het Prov.
Utrechtsch en van het Zeeuwsch genootsch. der wetenschappen. Hij gaf de
navolgende werken uit: Verbond en smeekschrift der Nederlandsche Edelen van
den Heer Baron d'Y v o y v a n M i j d r e c h t , verm. m. aant. en verrijkt m. facsimile's
(Utrecht 1833); Het Album van Joannis Narsius van Dordrecht, lijfarts en
geschiedschrijver van Gustaaf Adolf, koning van Zweden (Utrecht 1837)
(B r i n k m a n 's Alphabetische naamlijst van boekwerken vermeldt een duitsche
uitgave van dit werk onder den titel: ‘Stammbuch des Joh. Narsius.’ van hetzelfde
jaar); Catalogus van eigenhandige brieven, portretten, wapens enz. in het
‘Staatkundig Nederland’ voorkomende (niet in den handel). Zijn verzameling
handschriften en albums is beschreven in 4 catalogi. Uit zijn verzameling zag het
licht: Facsimilés van handschriften van beroemde mannen, met hist. ophelderingen,
uitgeg. door A.J.R. N a t a n (ook met duitschen titel) (Utrecht 1837). Ook in de
Facsimilés van onuitgegeven brieven enz., door den steendrukker J.P. Houtman
gepubliceerd, komen stukken uit zijn verzameling voor.
Zie over hem: M.D. d e B r u i n in Hand. Letterk. 1853, 100.
Dortland

[Beer, Govert de]
BEER (Govert d e ), een boerenzoon uit Friesland, overl. te Alkmaar in April 1802,
oud 55 jaren. Eens als gruttersknecht te Alkmaar paarden naar het land brengende,
trok het zijne opmerkzaamheid, dat een door hem opgeworpen lederen bal niet
achter hem neerviel. De oorzaak hiervan willende kennen, kocht hij boeken over
wis- en natuurkunde en studeerde hij 's nachts op een zolderkamertje. Hij ontwikkelde
zich zoozeer, dat hij in 1778 op zijn verzoek van scholarchen vergunning verwierf
om aan eenige jongelieden onderricht te geven in eenige vakken, welke niet op de
scholen onderwezen werden, en in het volgende jaar in April tijdelijk en in Juli
definitief door burgemeesteren kon aangesteld worden tot stads-duitschen
schoolmeester op het gewone traktement van ƒ 125. De gereformeerde diaconie
benoemde hem dadelijk daarop ook tot schoolmeester harer armen-kinderen. Voor
het drillen der diaconie-kinderen, die belijdenis zouden doen, werd hem Nov. 1780
ƒ 2 per kwartaal toegelegd! In Juni 1784 werd hij lid van het Natuurkundig
Genootschap ‘Solus nemo satis sapit’, dat 13 Jan. 1791 besloot hem des
Donderdagavonds, gedurende 8 (in 1798 uitgebreid tot 12 maanden) 's jaars,
onderwijs te doen geven in de sterrenkunde, op eene bezoldiging van ƒ 36, later
gebracht op ƒ 52 's jaars. 14 Jan. 1801 werden deze lessen opgeheven, omdat
slechts weinig leden ze bijwoonden. Van 1791 tot 95 had de Beer voor eene
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jaarwedde van ƒ 50 onderwijs gegeven aan de cijferschool van het toenmalige
Nuts-departement. 9 Juni 1795 benoemde het Comité van Algemeen Welzijn de
Beer tot besteller der pakgoederen van het veer op Amsterdam, een toenmaals vrij
voordeelig ambt, waarop hij voor zijn schoolmeestersbaantje bedankte. Maar de
man nam zijne nieuwe betrekking slecht waar, gedurig rezen over hem klachten,
herhaalde vermaningen brachten geen beterschap, het geduld ter wille van zijn
talrijk en ‘ongelukkig’ huisgezin geraakte uitgeput, en 2 April 1800 besloot het
Administratief Bestuur der stad, op voorstel van de Commissie van Algemeen
Welzijn, tot zijne afzetting. Hij was 16 Mei 1773 gehuwd met A n t j e v a n d e r
W e y d e , bij welke hij 12 kinderen heeft verwekt; eenige daarvan zijn jong gestorven.
Zie: F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , De Zelfontwikkeling op het gebied van
Wetenschap en Kunst. Toespraak bij de opening der algem. vergad. der Holl. Mij.
van fraaije kunsten en wetensch., 20 Sept. 1861; J.J. d e G e l d e r , Lotgevallen
van het Natuur- en Letterk. Genootschap te Alkmaar in de Feestgave bij gelegenheid
van het honderdjarig bestaan, 1882; d e z e l f d e , De oude scholen. Geschiedk.
feiten van 1560 tot 1806 (Alkm. 1886).
Bruinvis

[Beerstecher, Louis Henri]
BEERSTECHER (Louis Henri), 15 Nov. 1836 geb. te Amsterdam, overl. te Rotterdam
1906, journalist, begon zijn loopbaan aan het Handelsblad en was 1851-55 onder
van Gorcum, medewerker aan Asmodee onder den schuilnaam N e m o , onder welk
pseudoniem hij van 1864 tot aan zijn dood geregeld twee malen 's weeks de
hoofdartikelen schreef in de Kamper Courant, die in de journalistiek hoog stonden
aangeschreven. Vóór zijn optreden als redacteur aan de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Oct. 1863, redigeerde hij de weekbladen De Standaard des Volks
(hoofdredacteur 1856-57) en IJ- en Amstelbode, en het tijdschrift Volksbeschaving
- Volksheil (Amsterd. 1854-1858) en in 1859 De Klok (1-16e gelui 1858, 1-13e gelui
1859) niet te verwarren met de in 1854 in 7 ‘geluiden’ uitgegeven Klok, waarvan
indertijd het redacteurschap aan Jacob van Lennep werd toegeschreven.
In 1863 en 1891 verschenen van zijn hand naamlooze Vliegende Blaadjes, Politiek
van den dag. Bovendien schreef hij vlugschriften van vrijzinnig staatkundigen aard.
Onder eigen naam gaf hij uit: De Staatsinrichting in Nederland. Handleiding tot
zelfonderricht (Kampen 1875) Zoowel de N.R. Ct. als de Kamper Ct. en geheel de
overige nederlandsche pers wijdde den noesten werker na zijn verscheiden woorden
van hartelijke waardeering.
Calisch

[Beieren, Adriaan van]
BEIEREN (Adriaan v a n ), natuurlijke zoon van hertog Albrecht van Beieren, werd
in 1415 schout van Dordrecht. Toen in 1418 Jacoba van Beieren, gravin van Holland,
zich genoodzaakt zag het beleg van Dordrecht op te breken, bleef Adriaan, die hare
zijde hield, het door haar gestichte blokhuis met eenige manschappen bezetten.
Doch tegen de dagelijks aanwassende macht van Jan van Beieren, die Dordrecht
bezet hield, was hij niet bestand, en hij moest ten slotte den strijd op leven of dood
tegen zijn vijanden aanvangen, welke eindigde met de inneming van het blokhuis.
Schout Adriaan werd daarbij door de Dordtenaars meedoogenloos doodgeslagen.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 236 en 767; W a g e n a a r , Vad. Hist. III, 431;
Levensbeschr. van voorname mannen en vrouwen V, 312.
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[Beka, Franciscus de]
BEKA (Franciscus d e ), dominicaan. Hij behoorde tot het klooster van Utrecht en
was daar in 1535 lector of leesmeester. Hij vervulde daar ook het ambt van prior,
en wordt vermeld als inquisiteur van het bisdom Utrecht.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 23.
G.A. Meijer

[Bekker, Balthasar]
BEKKER (Balthasar), geb. te Metslawier 20 Maart 1634 als zoon van een uit Bielefeld
afkomstigen predikant H e n r i c u s B e k k e r , gest. te Amsterdam 11 Juni 1698.
Door zijn vader, die in 1646 naar Warfhuizen verhuisde, werd hij opgeleid voor de
universiteit. In 1650 werd hij ingeschreven als student te Groningen, van waar hij
in 1654 naar de friesche hoogeschool trok. Aan beide academies studeerde hij
letteren en theologie. Nadat hij in 1655 proponent geworden was, liet een beroep
zich wachten, zoodat hij zich wel genoodzaakt zag de betrekking van rector der
school te Franeker te aanvaarden. Hij heeft dit ambt anderhalf jaar vervuld en was
dankbaar, toen hij in April 1657 beroepen werd naar Oosterlittens. Hij bleef hier
bijna negen jaar en schreef er een vragenboekje: Gerymde kinder-leer en zijn Kort
Beright van 't gebruik of misbruik der Lyk-reden en Lyk-predikatien; het laatste,
omdat men hem had lastig gevallen, wijl hij bij den dood zijner vrouw in 1664 door
een zijner ambtgenooten een lijkpredikatie had doen houden. In Mei 1665
promoveerde Bekker tot theologiae doctor te Franeker en nog geen jaar later werd
hij in deze academiestad tot predikant beroepen. Vol ijver is hij hier een achttal jaren
werkzaam geweest en heeft er zich vele vrienden gemaakt, maar ook zeer veel
leed ondervonden. Hij kwam er in den reuk van onrechtzinnigheid en dit heeft hem
gedurende vele jaren veel last en verdriet bezorgd. Aanleiding ertoe gaf, dat Bekker,
nadat de cartesiaansche wijsbegeerte in Friesland haar intree had gedaan en de
provinciale Synode zich daarover beklaagde, een latijnsch geschriftje het licht deed
zien, waarin hij aantoonde, dat men ten onrechte van deze philosophie gevaar
duchtte. Deze de Philosophia Cartesiana Admonitio candida et sincera in 1668
uitgegeven, bracht den schrijver in slechten roep bij de streng rechtzinnigen en toen
hij nu in 1670 zijn commentaar De Vaste Spijze der Volmaakten wilde uitgeven,
werd hij van onrechtzinnigheid beschuldigd. Het bovengenoemde vragenboekje
had hij laten volgen door twee andere boekjes: Kinder-melk en Gesneeden broodt
voor de Kristen Kinderen. De breed opgezette commentaar De Vaste Spijze was
bestemd om zijn catechetischen arbeid te bekroonen. Zijn tegenstanders beweerden
dat het boek vol gevaarlijke nieuwigheden stak en zijn erin geslaagd het te doen
verbieden. Bekker heeft zich hierbij niet neer gelegd en gedurende enkele jaren is
er een onverkwikkelijke strijd gevoerd, waarin Bekker ten slotte zegevierde.
Merkwaardig, dat de ‘ketter’ in het oorlogsjaar 1672 gekozen werd tot voorzitter der
groote predikanten-vergadering, te Leeuwarden bijeengekomen om maatregelen
te beramen om in den nood des lands te voorzien. In hetzelfde jaar werd hij benoemd
tot correspondent der friesche Synode bij die van Overijsel.
De verdrietelijkheden in Franeker ondervonden waren oorzaak, dat hij naar een
plaats buiten Friesland beroepen wenschte te worden en toen pogingen zijner
vrienden, waaronder prof. Alting, om hem naar Groningen te verplaatsen, niet het
minst door de tegenwerking van prof. Maresius mislukt waren, nam hij in 1674
dankbaar een beroep naar Loenen aan, van waar hij na nog
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geen twee jaar verhuisde naar Weesp. In 1678 was hij een tijdlang als leger-predikant
werkzaam en 31 Dec. 1679 werd hij als predikant te Amsterdam bevestigd. Hier
heeft hij zich weldra als prediker en als mensch bemind gemaakt. Als welsprekend
redenaar deed hij zich kennen en niet minder als werkzaam en degelijk geleerde.
De amsterdamsche periode in zijn leven is ook daarom van veel belang, omdat hij
zich daar heeft doen kennen als wakker bestrijder van bijgeloof. In de eerste plaats
bond hij den strijd aan tegen de in zijn tijd nog vrij algemeen gangbare denkbeelden
over kometen. Toen de in 1680-1682 zichtbare kometen velen met angst en schrik
vervulden, schreef hij zijn in 1683 verschenen Ondersoek van de betekeninge der
kometen. Al trad hij hier in het krijt tegen wat door zijn tijdgenooten als waarheid
geloofd werd, veel last heeft hij er niet van gehad. In den zomer van 1683 ondernam
Bekker met eenige vrienden een reis door België, Frankrijk en Engeland en stelde
van zijne ervaringen een reisverhaal op, dat niet voor den druk bestemd was. Het
handschrift wordt in de Koninklijke Bibliotheek bewaard. Reeds vóór hij op reis ging,
was door hem ter pes e gezonden de vertaling van H o r n i u s ' Historia ecclesiastica
et politica met een door Bekker vervaardigd Vervolg van 1666 tot 1683. In de
volgende jaren is Bekker steeds met wetenschappelijken arbeid bezig. Zoo verscheen
in 1687 de door hem bezorgde uitgave in vijf deelen in fol. van de werken van zijn
leermeester Jacobus Alting en in 1688 gaf hij in het licht zijn lijvige commentaar op
de profetieën van Daniël: Uitlegginge van den propheet Daniel. De arbeid aan dit
boek ten koste gelegd is hem ook aanleiding geworden tot het schrijven van zijn
beroemd werk De Betoverde Weereld, aangezien plaatsen als Daniël II, vs. 11, hem
ertoe brachten een onderzoek in te stellen naar de macht des duivels. Intusschen
vóór hij geregeld aan dat groote werk kon voortwerken had hij eerst nog in twee
andere vraagstukken zijn stem doen hooren. Het eerste gold een onderwerp, dat
niet op den weg van Bekker's studiën lag, namelijk het vinden der oosteren
westerlengte. Een schipper uit Harlingen, Lieuwe Willems Graaf, voorganger der
Doopsgezinden aldaar, meende de methode ertoe gevonden te hebben. Tot de
twijfelaars behoorde Bekker's zwager, de franeker hoogleeraar Bernard Fullenius,
o

die de gronden voor zijn twijfel in een in druk verschenen Brief (Pamflet Knuttel n .
13310) uiteenzette. Graaf ging nu hevig tegen Fullenius te keer en dit noopte Bekker
het voor de eer van zijn zwager op te nemen. Zelf in de wiskunde goed onderlegd,
kon hij de kwestie volgen en nu gaf hij in het licht een herdruk van den brief van
Fullenius, met een toevoegsel van eigen hand: Brief van B e r n h a r d u s
F u l l e n i u s , Met een Beright van B a l t h a s a r B e k k e r (Amst. 1689, Pamflet
o

Knuttel n . 13311). In het volgend jaar 1690 gaf hij zijn Beright van den Kinderdoop.
Dit geschriftje heet te zijn opgesteld op verzoek van een man, wiens echtgenoote
uit doopsgezinde kringen afkomstig was. Het bevat een bestrijding van de
argumenten der Doopsgezinden tegen den kinderdoop. Toen een medicus te
Amsterdam, J. de Backer, Bekker's betoog trachtte te weerleggen, gaf deze nog
zijn Nader Beright over den Kinderdoop.
Bekker's hoofdwerk is het beroemde boek De Betoverde Weereld, dat hem groote
vermaardheid en veel verdriet bezorgd heeft. Van 1691 tot 1693 zagen de drie
deelen er van het licht en weldra verschenen in Duitschland, Frankrijk en
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Engeland vertalingen. In ons vaderland heeft het een zeldzaam groot aantal personen
naar de pen doen grijpen om van hun afkeer van dit kettersche boek te doen blijken.
In den loop der tijden hebben de argumenten der tegenstanders en wat zij voor het
gevoelen van Bekker uitgaven meer ingang gevonden dan Bekker's eigen
redeneering. Het was er hem om te doen aan te toonen, dat de duivel geen invloed
op der menschen lot meer uitoefenen kan en dat derhalve al die verhalen van
hekserij, duivelverschijningen enz. enz. tot het rijk der fabelen verwezen moesten
worden. Het bestaan van den duivel heeft Bekker niet ontkend. Integendeel beweerde
hij, dat Satan den mensch ten val heeft gebracht, al kon hij niet verklaren hoe, maar
uit bijbelteksten als 2 Petr. II, vs. 4 en Judas, vs. 6 haalde Bekker de conclusie, dat
de booze geesten in de hel geketend liggen en schadeloos gemaakt zijn. Daarbij
meende Bekker als ijverig cartesiaan, dat geesten zonder lichaam naar hun aard
niet op lichamen werken kunnen, al achtte hij dat wel mogelijk, zoo God het wilde.
Groote beroering heeft dit boek, dat in vervolg van tijd een zeer zegenrijke werking
had, in ons land verwekt. Niet alleen dat van alle kanten bestrijders opstonden, maar
het haalde Bekker ook een kerkelijke vervolging op den hals. In den kerkeraad van
Amsterdam, in de classis en in de noordhollandsche Synode riep men den schrijver
ter verantwoording. Het heette, dat hij God's eer te na gekomen, met de Schrift te
vrij omgesprongen en ten opzichte van de leer der Kerk onrechtzinnig geworden
was. Een langdurig proces is er het gevolg van geweest; Bekker was bereid een
en ander toe te geven, maar tot terugtrekken was hij ongezind. Het einde is geweest
dat hij door de Synode van Alkmaar in 1692 als predikant afgezet is. De
amsterdamsche vroedschap heeft dat vonnis niet erkend, maar ook niet bestreden.
De regenten, die op Bekker's hand waren, hebben in het feit, dat - waarschijnlijk
door hun toedoen - in de Staten van Holland geen rapport over deze Synode
uitgebracht is en dat hare Acta niet bekrachtigd waren, aanleiding gevonden om te
doen alsof voor hen de afzetting niet bestond en zijn aan Bekker tot zijn dood zijn
traktement blijven uitbetalen. Bekker is in de kerk te Jelzum begraven. Hij was
tweemaal gehuwd, eerst met E l s k e W a l k e n s en daarna met F r o u k j e
F u l l e n i u s , weduwe van den secretaris van Dokkum, N. B l o e m e n d a l . Hij liet
drie kinderen uit het tweede huwelijk na, twee dochters en een zoon J o h a n n e s
H e n r i c u s B e k k e r , die 1705-1737 predikant te Jelzum geweest is. Hij gaf in
1698 te Amsterdam in het licht: Sterf-bedde van .... Ds. Balthazar Bekker. In G.
v a n L o o n , Beschrijving der Nederl Historiepenningen IV, 225 vindt men de
afbeelding van vijf medailles op Bekker. Zijn karakteristieke maar minder bevallige
gelaatstrekken zijn door tal van graveurs in plaat gebracht, o.a. door D. Danckerts,
J. Gole, P. Schenck, A. Zijlvelt en P. van Gunst, door den laatste naar een schilderij
van Zach. Webber.
Voor zijne geschriften en de tegen hem verschenen boeken en boekjes zie men
de Bekker-Bibliografie van A.v.d. L i n d e . Zie verder E.J. D i e s t L o r g i o n ,
Balthazar Bekker in Franeker (Gron. 1848) en d e z e l f d e , Balthazar Bekker in
Amsterdam (Gron. 1851, 2 dln.) en W.P.C. K n u t t e l , Balthasar Bekker de bestrijder
van het bijgeloof ('s Grav. 1906).
Knuttel

[Bekker, Johannes Hendericus]
BEKKER (Johannes Hendericus), geb. te Winschoten 5 Jan. 1826, overl. te
Groningen 5 Jan. 1907, ontving zijn opleiding aan de Koninkl.
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Muziekschool te 's Gravenhage en werd in 1847 benoemd tot organist te Meppel.
Hij was 25 Sept. 1850 aldaar gehuwd met B a r t h a L o u i z a B a r t h , die hem 20
Febr. 1852 te Gouda ontviel, waar hij sedert 1851 benoemd was tot
stads-muzijkmeester, Hij hertrouwde te Gouda 17 Apr. 1854 met J.P.M. v a n d e r
P a u w T u r n e r , en was later, van 1867 tot 1897, dirigent van het Harmonieorkest
te Groningen.
Zie: W.J. V e e n h u i z e n , J.H. Bekker. In memoriam in Gron. Volksalmanak
1908.
van Fenema

[Belida, Olpherd Hendriks]
BELIDA (Olpherd Hendriks), was reeds vóór 1584 predikant in Oost-Friesland, te
Deteren bij Stikhuizen. In Juli 1587 werd hij op aanklacht der classis Leer eenigen
tijd, om onbekende redenen, geschorst, maar kort daarop weer aangenomen, omdat
hij zich voldoende verantwoorden kon. Tot 1591 heeft hij toen zijn werk in die
omgeving voortgezet. Nadien werd hem dat echter onmogelijk gemaakt. In dat jaar
toch was de oostfriesche graaf Johan - Belida persoonlijk zeer genegen en, evenals
hij, gereformeerd - opgevolgd door den lutherschgezinden Edzard II, en deze duldde
in zijn gebied geen afwijkende meeningen. Zoo moest, met veel anderen, Belida
wel vertrekken. In Friesland vond hij opname en spoedig ook werk. 1592 werd hij
predikant te Ferwerd. In 1606 zonden hem de Staten van Friesland, krachtens hun
collatierecht, tijdelijk naar Bellinga of Oudeschans. Vandaar is hij echter na niet
langen tijd naar Finkum en Hijum gegaan, in de classis Leeuwarden gelegen. Volgens
R o m e i n had hij daar ook al vroeger, vóór 1600 dienst gedaan. Niet lang heeft
evenwel zijn werkzaamheid daar geduurd. In 1608 werd hij wegens dronkenschap
afgezet. Maar al in 't volgend jaar bepaalde de Synode, dat hij weer voor beroeping
in aanmerking kon komen. Hij schijnt toen te Oosterbierum te hebben gestaan, waar
hij vermoedelijk in 1620, op zeer hoogen leeftijd, is gestorven, na vandaar uit ook
Tzummarum zijn hulp te hebben bewezen.
Een van zijn zoons: J o h a n , is rector te Appingadam geworden in 1597. Een
andere, H e n d r i k is volgens R o m e i n - wiens berichten over de Belida's echter
vrij verward zijn - burgemeester van Harlingen geweest; volgens B o r g e r werd hij
in 1638 in die stad rector, als opvolger van Reinardus Neuhusius. Op zijn beurt is
Hendrik weer - naar B o r g e r - in die laatste kwaliteit opgevolgd door zijn zoon
O l p h e r d H e n d r i k s z . B e l i d a , in 1644. 't Zij een dochter, 't zij een zuster van
dezen - de berichten geven geen uitsluitsel - E m m e t j e geheeten, is gehuwd
geweest met zekeren J o h a n S i b e r s m a en de moeder geworden van Hero
Sibersma, predikant te Amsterdam. Een W i g b o l d B e l i d a heeft van 1594 of
vroeger tot 1598 als predikant te Wilnis en Vinkeveen gestaan.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) en de daar
genoemde litteratuur; R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw.
1886) 108, 214, 535; v a n V e e n , Aanvullingen en Verbeteringen (Leeuward. 1892)
25; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta VI, 73, 81, 184.
van Schelven

[Belinfante, Aron]
BELINFANTE (Aron), geb. te Amsterdam, 28 Aug. 1811, overl. te 's Gravenhage
10 Juli 1881, zoon van S a d i k B. en E s t h e r d e l V a l l e werd aan het athenaeum
in zijn geboortestad candidaat in de rechten en trad in 1833 in de redactie van het
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Holtrop. Deze kocht met Belinfante en van Heyningen de courant van de gemeente,
maakte er een dagblad van, maar kon de concurrentie tegen het pas opgerichte
conservatieve Nieuwe Dagblad niet volhouden. In 1864 ging het D.v.Z.H. over aan
de eigenaren van het N.D. dat ophield te bestaan.
Belinfante, reeds sedert 1859 firmant in den boekhandel Gebrs. Belinfante en in
de drukkersfirma van dien naam, werkte daarna mede aan het Nederlandsch
Correspondentiebureau voor Dagbladen, door I. Belinfante opgericht (en thans
(1910) nog onder Mr. Joh. Belinfante en A. en N. Vas Dias onder de firma Belinfante
en Vas Dias bestaande), was in 1870 behulpzaam bij de organisatie van het Nieuws
van den Dag, en van 1873 tot 1877 directeur van het pas opgerichte Bestelhuis van
den Ned. Boekhandel te Amsterdam. Hij huwde 7 Juli 1835 H a n n a B e l i n f a n t e ,
geb. Amst. 4 Juli 1810.
Calisch

[Belinfante, Mr. George]
BELINFANTE (Mr. George), geb. 29 Mei 1837 te 's Gravenhage, aldaar overl. 5
Sept. 1888, zoon van den volgende en Ribca d'Ancona promoveerde 1859 te Leiden
op proefschrift: De leer der keuze bij legaten en verbintenissen en muntte uit als
jurist in zijne bijdragen in het Weekblad van het Recht, waarvan hij in 1878
hoofdredacteur werd, over rechtsanalyse. Een onbetwiste reputatie verkreeg hij als
publicist, eerst door zijne werkzaamheid bij het Nederlandsch Correspondentiebureau
voor Dagbladen, later (1864) in de toenmalige Haagsche Courant, waarin hij als
beslist en vurig liberaal polemiseerde met den uitnemenden journalist Lion,
hoofdredacteur van het conservatieve Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage.
Na de staking van de Haagsche Courant schreef hij: De Regeering tegenover de
Grondwet, door een lid der Balie (Zutphen 1866) bepleitend, naar aanleiding van
den strijd over demotie-Keuchenius, het goed recht der Tweede Kamer. In 1869
schreef hij in samenwerking met J.C. v a n L i e r , toen stenograaf bij de Tweede
Kamer, Parlementaire Portretten door S a g i t t a r i u s , meesterlijke schetsen; vele
jaren bleef het geheim bewaard, wie de schrijvers, waren. Politieke brieven in de
Zaanlandsche Courant trokken in die dagen bijzondere aandacht; ze waren van
Belinfante. In 1870 werd hij benoemd tot schrijver van het kamer-overzicht in de
Nieuwe Rotterd. Courant, een werkzaamheid die eerst door zijn dood werd
afgebroken. Deze overzichten blijven geroemd als tot dusverre in ons land in hun
genre ongeëvenaarde meesterstukken van journalistiek, parlementair in vorm, altijd
treffend het hart van de zaak, nooit afdalend in persoonlijkheden, waardeerend ook
den tegenstander, waar 't pas gaf. Aan zijn groeve stonden politici van alle partijen.
Belinfante werkte bovendien mede aan den 2en druk van L é o n 's Rechtsvordering,
bewerkte den 3en druk van het Formulierboek van v a n d e n H o n e r t en nam
ijverig deel aan de in 1870 ook in ons land ontluikende vredebeweging. Hij huwde
te 's-Gravenhage 5 Sept. 1866 M a r i a F r e d e r i k a J e a n n e t t e H e r t z v e l d
(19 Febr. 1839 - 17 Febr. 1909) dochter van S a l o m o n H a r t o g H. en D e v o r a
Elka Halberstamm.
Zie: J.A. L e v y in Themis 1888, 595.
Calisch

[Belinfante, Isaac]
BELINFANTE (Isaac), geb. te Amsterdam 5 Maart 1814, overl. te 's Gravenhage
18 Juli 1892, was de zoon van J a c o b B. die als redacteur van de Staatscourant
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Weekblad van het Regt en moet tevens als de eigənlijke oprichter worden beschouwd
van het bekende Nederlandsch Correspondentibeureau voor Dagbladen; hij hielp
al op 15-jarigen leeftijd zijn vader in den Haag of te Brussel bij de samenstelling van
het officiëele kamerverslag. Van 1832-1856 schreef hij hoofdartikelen in het Alg.
Handelsblad. In 1845 werd hij het hoofd en de ziel van het Correspondentiebureau,
tot 1 Jan. 1887 deelhebber in de boekhandels- en drukkers-firma's van de
o
Belinfante's, waarin later zijne zonen chefs werden. Hij huwde 1 . R i b c a
d'A n c o n a , geb. 31 Jan. 1810, overl. te 's Gravenhage 21 Juni 1880, en hertr. te
Charlois 29 Sept. 1881 H a n n a L o b a t t o . In 1886 verscheen van zijn hand
Herrinneringen. Openbaarmaking van het verhandelde in de Staten-Generaal.
Geschiedkundige Bijdragen.
Calisch

[Belinfante, Josephus Justus]
BELINFANTE (Josephus Justus), geb. te Amsterdam 11 Mrt. 1812, overl. te 's
Gravenhage 2 Dec. 1882, was de zoon van J a c o b B e l i n f a n t e , die onder koning
Lodewijk mede-redacteur werd van de Staatscourant en dat tot 1837 bleef, dan te
's Gravenhage, dan te Brussel wonende. Justus hielp nog heel jong zijn vader bij
den arbeid, was al op jeugdigen leeftijd corrector bij de Landsdrukkerij en de
Staatscourant en in 1828 lid der redactie van het Dagblad van Zuid-Holland en 's
Gravenhage, toen onder de hoofdleiding van Jhr. Mr. J.C. de Jonge en Mr. F. de
Greve. Onder deze leiding wist de autodidact zich te ontwikkelen tot een man van
eenige beteekenis op geschiedkundig terrein. Zijn redactioneele werkzaamheden
werden gestuit door een zenuwziekte, waaraan hij bleef lijden maar die niet belette
een noeste werkzaamheid binnenshuis, zoowel voor het Handelsblad door
overzichten van binnenen buitenlandsche politiek en historische bijdragen, als voor
het politiek overzicht van de Revue des Deux Mondes, Hij schreef o.m. in den
Moniteur des Indes Orientales en Occidentales in 1846 gesticht door F. baron Melvill
van Carnbee, in het Weekblad van het Regt, waarvan hij mede-oprichter en
mede-eigenaar was, in Themis, en werkte aan het door zijn broeder en M. Vas Diaz
opgerichte Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dagbladen. Hij stelde de
Rijks- en Residentie-almanak samen die na een 75-jarig bestaan in 1904 ophield
te verschijnen, en wijdde een deel van zijn tijd aan artikelen in israëlietische
tijdschriften. Zijn Leven van Michiel Adriaanz. de Ruyter (Amst. 1844-1852, 2 dln.)
bevat een schat van toen nog onbekende bijzonderheden uit het leven van den
zeeheld.
Hij huwde te 's Gravenhage 27 Juni 1838 B i l h a L o b a t t o , geb. te Amsterdam
12 Dec. 1803, overl. te 's Gravenhage 9 Aug. 1880.
Zie: Levensb. Letterk. 1883, 3.
Calisch

[Belinfante, Maurits Ernst]
BELINFANTE (Maurits Ernst), 30 Mrt. 1849 geb. en overl. 1903 te 's Gravenhage,
journalist, volgde in 1889 zijn vader Isaac (kol. 281) op als mededirecteur van het
Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dagbladen. In die hoedanigheid werkte
hij meer bepaaldelijk voor het Handelsblad op de tribune der beide kamers en als
overzicht-schrijver van het verhandelde tevens. Later werden deze overzichten op
de redactie geschreven met enkele bijzonderheden door Belinfante aangegeven,
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totdat door de aanstelling van Mr. Hoetink, na diens aftreden van den heer C.K.
Elout, het kameroverzicht van het Handelsblad geheel uit handen van Belinfante
kwam, die verslaggever bleef. Als zoodanig werd hij opgevolgd door Mr. Joh. J.
Belinfante. Hij was de organisator van de regeling waardoor de onder de kieswet
van Houten mogelijk geworden publiceering van den uitslag der ver-
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kiezingen voor de Tweede Kamer op den dag der stemming, voor het geheele land,
nog denzelfden avond door de dagbladen kon worden bekend gemaakt en leverde
geruimen tijd voor de Chronique politique van de Revue des Deux Mondes, hetgeen
op Nederland betrekking had. Hij zette den Recueil des traités et conventions conclus
par le Royaume des Pays-Bas van L a g e m a n s voort en schreef ‘Haagsche
Brieven’ in enkele provinciale bladen. Hij was gehuwd te 's Grav. 18 Aug. 1875 met
Hermine Justine Hertzveld.
Calisch

[Belle, Josua van (1)]
BELLE (Josua v a n ) (1), geb. vermoedelijk tusschen 1630 en 1636 te Rotterdam,
als zoon van J a c o b v a n B e l l e en A l i d a J o o s t e n v a n Z u i d w i j k , overl.
aldaar 2 Sept. 1710; heer van Waddinxveen In 1676 werd hij, na lang in Spanje
vertoefd te hebben, lid van de vroedschap te Rotterdam en bekleedde daarna allerlei
andere stedelijke ambten, o.a. was hij in 1705 en 1706 burgemeester en van
1707-1710 tresorier; bewindhebber der O.I.C., kamer Rotterdam werd hij in 1678.
Hij huwde te Moerkapelle 10 Juni 1675 met I d a C a t h a r i n a v a n d e r M e y d e
(overl. te Rott. 25 Febr. 1729, dochter van J o h a n v.d.M. en M a g t i l d a H o o f t )
en woonde toen te Amsterdam. Bij zijn dood bezong J. S u d e r m a n zijn lof in: ‘Ter
uitvaert van den Edelen, Gestrengen Heere Jozua van Belle enz.’. Zijn in 1670
geschilderd en aan Murillo toegeschreven portret is in het museum te Dublin; een
miniatuurportret van zijn vrouw is afgebeeld in de Genealogie Reepmaker.
In 1706 werd in zijn plaats als bewindhebber der O.I.C., kamer Rotterdam benoemd
zijn zoon Mr. J o s u a v a n B e l l e (2), ged. te Rotterdam 22 April 1680, begr.
aldaar 4 Aug. 1738, die later bekend was als eigenaar van een kostbare schilderijen
verzameling, verkocht 6 Sept. 1730 te Rotterdam. Hieronder waren er vele van
spaansche meesters, welke zijn vader in Spanje verzameld had. Zijn vrouw (gehuwd
Middelburg 11 Dec. 1707) J a c o b a W i l l e m i n a v a n H o o r n werd begraven
te Rott. 29 Maart 1743. Een zilveren prijspenning van hem, gedateerd 19 April 1692,
berust in het Museum van Oudheden te Rotterdam. Zijn broer Mr. J a c o b , ged. te
Rott. 1 Nov. 1685, overl. 30 Maait 1762, was van 1709-1761 secretaris van
Rotterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Jaarb. II, 120 en Genealogie Reepmaker 88
vlg.
Wiersum

[Bellingwout, Johannes]
BELLINGWOUT (Johannes), geb. te Amsterdam in 1698, gest. te Serooskerke op
Schouwen 12 Nov. 1745, werd 17 Oct. 1718 te Leiden ingeschreven als student
theol. Beroepen tot predikant te Serooskerke 12 Mrt 1728, deed hij 11 Mei d.a.v.
peremptoir-examen bij de classis van Schouwen en werd 11 Juli 1728 bevestigd.
Hij schreef Klein pit en merg van de eerste gronden der zuivere gereformeerde
religieleer voor jonge kinderen enz.; Korte systematische handelwijze over de
voornaamste gronden der ware godtgeleertheit, waarin bij ieder hoofddeel worden
ontdekt de grove droggronden der Hattemistische en Spinosistische vrijgeesten
enz. (Amst. 1738) (bijzonder aanbevolen voor studenten, die zich voorbereiden tot
het praeparatoir en peremptoir examen), terwijl een latijnsch gedicht, met vertaling,
op het huwelijk van den kerkwerver predikant Joh. Brants en een vers op het
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emeritaat van den predikant te Burgh, Benj. van Hees, voorkomen in de Boekzaal
resp. 1743, I, 208-211 en 1743, II, 91.
Zie: Boekzaal 1738 II, 355, 474, 475; 1745, II, 633 en V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 746-47.
de Waard
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[Bellomonte, Simon de]
BELLOMONTE (Simon d e ), kaartenteekenaar, overl. omstreeks Mei 1615, ongeveer
80 jaren oud, geb. te Beaumont in Henegouwen, lid van de broederschap der
kapellanen in de collegiale kerk van St. Servaes, notaris en secretaris van het kapittel
dier kerk en bewaarder der reliquien te Maastricht. Hij is de teekenaar van een der
oudste, zoo niet den oudsten gedrukten plattegrond van Maastricht uitgegeven voor
het eerst in B r a u n e n H o g e n b e r g , Civitates orbis terrarum II, 21. De titel van
de kaart is: ‘Traiectum ad Mosam, urbs et natura loci, munitionibusque, et populi
frequentia, et edificiis, et ampliss. Canonicor. collegiis nobilis speciem prebet urbium
duarum conjungente eas ponte magnifico. Cuius iconem ad topographicum hoc
opus exornant. venerandus et egregius Vir D. Simon a Bello Monte Ecclesiae S.
Servatii Traiectensis saccellanus, sua industria et penicillo ad vivum accuratissime
expressum contulit’. Van dezen geestelijke is verder niets bekend dan dat hij een
catalogus der reliquien zijner kerk in ms. naliet en dat hij de beroemde rom. inscriptie
betreffende de Maasgodheid, te Flémalle-Grand gevonden, heeft overgeschreven
(door Brambach en Schuermans uitgegeven en toegelicht), waaruit blijkt, dat hij ook
met de oudheidkunde zich inliet.
Zie: P. D o p p l e r , Nécrologie de la confrérie des Chapelains de la ci-devant
collégiale de Saint-Servais à Maestricht (Maastricht 1897) 93, 153; J. H a b e t s ,
Simon de Beaumont, auteur de la première carte topographique publiée de la ville
de Maestricht in Publ. de Limbourg XVII (1880), 363-364; B r a m b a c h in
Rheinisches Museum für Philologie XX, 64; P. D o p p l e r , Simon de Bellomonte,
de ontwerper der eerste topogr. kaart van Maestricht in De Maasgouw 1899, 17 en
18.
Flament

[Bemmel, Adrianus Joannes van]
BEMMEL (Adrianus Joannes v a n ), geb. 11 Jan. 1814 te Wijkersloot, overl. te Diest
26 Oct. 1879, studeerde van af Oct. 1832 te 's Heerenberg, werd priester gewijd 11
Oct. 1836 te Warmond door Mgr. van Curium. Hij was werkzaam als kapelaan te
Utrecht (onder de Linde), daarna te Laren, en van 1843 tot 1847 te Haastrecht, en
te Amersfoort (op 't Zand), van waar hij op 6 Juli 1848 benoemd werd tot pastoor
te Rhenoy. In Juli 1853 werd hij pastoor van Vreeswijk, vandaar verplaatst naar
Cabauw in het najaar van 1857, en werd in 1861 pastoor van IJselstein. Hier kreeg
hij ontslag op 24 Juli 1869 om zich tevestigen te Wijk bij Duurstede. Zijn laatste
levensdagen sleet hij te Diest in België. Hij was een voornaam redenaar, en schreef:
Feest- en gelegenheidsleerredenen uitgesproken door A.J.v.B. (Utr. 1e zestal
1841, 2e zest. 1842); De ziel tot God opgeleid door godvruchtige lezingen
overdenkingen en uitstortingen des harten naar het fransch van B a u d r a n d (Utr.
1842); een 2e uitgave o.d.t.: De ziel brandend van liefde tot God door hare
vereeniging met de geheiligde Harten van Jesus en Maria (Utr. 1862); Symboliek
of vergelijkende verklaring der godsdienstige geschilpunten tusschen Katholieken
en Protestanten naar derzelfder Belijdenisboeken. Naar het duitsch van J.
B u c h m a n n (Utr. 1842-1845); De dwaling van het Protestantisme bewezen. Uit
het fransch van J.B. M a l o u ('s Bosch 1857); De pastoor van Ars. Levensschets
van J.B.M. Vianney ('s Bosch 1859); Merkwaardige voorvallen uit het leven van Pius
IX. Naar het fransch van D u m a x ('s Bosch 1860); Verhandeling over den
inwendigen vrede. Naar het fransch van A m b r . d e L o m b e z ('s Bosch 1860);
Het
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erfgoed van den H. Petrus of de rechten van Pius I X gehandhaafd tegen de
Revolutionairen. Naar het fransch van D u p a n l o u p e t d e M o n t a l e m b e r t
('s Bosch 1860); De lijdensweg der Pausen. Naar het fransch van E. L a f o n d ('s
Bosch 1861); Verhandeling over de blijdschap der Christelijke ziel. Uit het fransch
van A m b r . d e L o m b e z ('s Bosch 1861); Onze Plichten jegens den Paus bij
de tegenwoordige omstandigheden. Naar het fransch van D u m a x ('s Bosch. 1861);
Jubelrede uitgesproken door A.J.v.B. bij het 25-jarig Priesterfeest van Pastoor C.
Pompe (Utr. 1861); Levens der Heiligen voor elken dag van het jaar. Uit het duitsch
van W e r f e r e n S t e c k (Utr. 1864).
Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XXIII (1896) 261.
Rientjes

[Bemmelen, Abraham van (1)]
BEMMELEN (Abraham v a n ) (1), geb. te Delft 19 Nov. 1763, overl. te 's Gravenhage
16 Aug. 1822, was een zoon van J a c o b u s v a n B e m m e l e n en J o h a n n a
S m i t . Hij werd student in de philosophische faculteit te Leiden in 1782, en ging in
1784 te Franeker studeeren. Hij was daar leerling van den hoogleeraar van Swinden,
dien hij in 1786 naar Amsterdam volgde. Hij promoveerde te Leiden in 1787 en werd
kort daarna instructeur aan de fundatie der Vrouwe van Renswoude te Delft; in 1790
werd hij bij die inrichting tot lector in de wis-, natuur- en sterrenkunde benoemd, in
1811 werd hij in haren dienst naar 's Gravenhage verplaatst. Deze instelling had
o.a. ten doel, onbemiddelde weezen van goeden aanleg voor technische vakken
voor te bereiden en zoo kwam hij er toe, in 1793 eene Inleiding tot de kennis der
waterbouwkunde uit te geven. In zijne voorrede zegt de schrijver: ‘Ik was verwonderd
dat er in een land, het welk in 't water zijnen grootsten vijand vindt, en dat zich overal
door dijken en andere werken tegen deszelfs aanvallen moet verdeedigen, en tot
wier aanleg zo noodzaakelijk kundige mannen vereischt worden: dat, zeg ik, in zulk
een land zo weinig geschreeven was om den leerling, zo door Theorie als
Ondervinding, tot een' bekwaamen Waterbouwkundigen op te leiden’.
Het zijn intusschen uitsluitend de statica, dynamica en hydrodynamica, die in
deze inleiding behandeld worden; een tweede deel, dat volgens de voorrede de
theorie der rivieren en den aanleg der dijken zou behandelen, is achterwege
gebleven.
Na de uitgaaf van bovengenoemde inleiding, legde van Bemmelen zich op andere
vakken toe, en de bewijzen zijner universeele kennis zijn nedergelegd in twee
uitvoerige werken over natuurkunde en algebra, achtereenvolgens van zijne hand
verschenen, en geheel op de hoogte van de toenmalige wetenschap. Het leerboek
over algebra is tot ongeveer 1850 op bijna alle gymnasia in ons land gebruikt.
In 1817 werd van Bemmelen benoemd tot leeraar in de wiskunde aan het stedelijk
gymnasium te 'sGravenhage, en verkreeg hij van de regenten der fundatie
vergunning, die functie bij die van lector aan hare inrichting waar te nemen. Hij werd
in 1798 lid van het Bataafsch Genootschap, in 1803 van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen, in 1805 van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde, in 1806 van het Zeeuwsch Genootschap en in 1812 correspondeerend
lid van het Kon. Ned. Instituut. Hij was directeur van de Nederlandsche huishoudelijke
Maatschappij, van welke hij het verslag over de eerste 25 jaren van haar bestaan
uitgaf. Van Bemmelen had in Juni 1822, te Haarlem zijnde, het ongeluk te vallen,
en
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hoewel de daarbij bekomen voetwond zich aanvankelijk niet ongunstig deed aanzien,
verergerde de toestand na eenigen tijd zoodanig, dat de ziekte doodelijk werd.
Hij had een zeer uitgebreide kennis en vereenigde daarmede groote
bescheidenheid. Verscheidene waterbouwkundigen van naam behoorden tot zijne
leerlingen. Over natuurkundige onderwerpen hield hij in het Prinsenhof te Delft en
later in Diligentia te 's Gravenhage herhaaldelijk voordrachten. In Sept. 1822 hield
de rector van het haagsche gymnasium Kappeyne van de Coppello eene lofrede
op hem.
Hij huwde 1780 D o r o t h e a H e n d r i n a S l i n g e r l a n d , geb. omstreeks 1772,
overl. te 's Gravenhage 17 Febr. 1838, bij wie hij twee zonen had, J a c o b u s
A l b e r t u s v a n B e m m e l e n , geneesheer te Haarlem, geb. 24 Apr. 1792, overl.
22 Nov. 1853, en C.J. S l i n g e r l a n d v a n B e m m e l e n , geb. 1 Febr. 1796,
overl. te 's Gravenhage 2 Apr. 1824.
Zijne belangrijkste werken zijn: Inleiding tot de waterbouwkunde (1e deel, Leiden
1793); Grondbeginselen der proefondervindelijke natuurkunde ('s Grav. en Amst.
1808); Lessen in de algebra of stelkunde (Delft 1818).
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1822, II, 133.
Ramaer

[Bemmelen, Abraham van (2)]
BEMMELEN (Abraham v a n ) (2), ged. te Delft 30 Mei 1779, gest. te Oosterhout 28
Juni 1842. Zijne ouders waren A b r . v a n B e m m e l e n , godsdienstonderwijzer
en M a r i a v a n d e r K e m e l . Reeds in 1795 bevorderd tot de academische
lessen, bleef hij nog in zijne geboortestad het onderwijs genieten van zijnen neef
en naamgenoot, den wiskundige (zie hiervoor) en van ds. Jac. Scheidius, den
oriëntalist, om in 1799 naar Leiden te gaan, vanwaar hij, na loffelijk volbrachte
theologische studie, in 1803 als predikant naar Ankeveen vertrok, welke standplaats
hij 1822 verwisselde met Loosduinen, om 1825 naar Oosterhout te gaan, waar hij
overleed. Hij is een dier menschen geweest, die trots vele gaven, groote geleerdheid
en beminnelijk karakter altijd in de achterste rijen blijven, zonder dat men daarvoor
eigenlijke redenen kan opgeven. Was het zijn minder gunstig uiterlijk, niet zeer
aangename voordracht? Zeker is, dat wie hem kenden, hem hebben liefgehad,
‘onzen professor’ zooals de ringbroeders hem noemden en dat zijne leerredenen
van bevoegde zijden onder de schoonste voortbrengselen zijn geteld van geestelijke
welsprekendheid Van Bemmelen was in 1804 gehuwd met A l e t t a J a c o b a
H u m b e r t , die hem reeds 1814 ontviel. Uit dit huwelijk drie kinderen: A b r a h a m
L e o n a r d , J a c o b a M a r i a e n E m i l i a C h r i s t i n a . In 1838 was hij lid
geworden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Van zijne hand bezitten wij onderscheiden bundels Leerredenen (Amst. 1818,
Gron. 1821, Delft 1826, Breda 1829, Amsterd. 1832, afzonderlijk ook de preek, die
hij 5 Dec. 1830 teBreda hield voor de vrijwillige jagers der leidsche hoogeschool en
die waarmede hij de vergadering der Synode van 1821 sloot. Voorts vele bijdragen
in de Boekzaal, de Vaderlandsche letteroefeningen, de Godgeleerde bijdragen;
eindelijk eene Geschiedenis der Maccabeeërs (Dordr. 1839.)
Zie: P.A. G i l t a y in Boekzaal 1842, 624-638, 764-769 (eene warme hulde); M.
S i e g e n b e e k in Hand. Letterk. 1843, 5-9; G l a s i u s , Godgel. Ned. I, 101-105;
S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 649 vlg. noot 2.
Knappert
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[Bemmelen, Adriaan Anthoni van]
BEMMELEN (Adriaan Anthoni v a n ), zoöloog (voornamelijk ornitholoog), geb. 3
Nov. 1830 te Almelo, overl. 8 Jan. 1897 te Rotterdam, zoon van J a n F r a n c i s c u s
v a n B. (gest. te Almelo 26 Dec. 1830), rector der latijnsche school, en A n t o i n e t t e
A d r i a n a d e K e m p e n a e r , tweelingbroeder van prof. Jacob Maarten van B.
(overl. 13 Mrt. 1911). Hij werd 1 Juli 1859 tweede, 1 Jan. 1865 eerste assistent aan
's Rijks museum van Natuurlijke Historie te Leiden, en volgde 15 Jan. 1876 den
bekenden dierentemmer Martin op als directeur der rotterdamsche diergaarde. Voor
de uitbreiding en bloei dier inrichting heeft hij veel gedaan. Hij was lid van
verschillende wetenschappelijke genootschappen en 17 jaren voorzitter der Ned.
Dierkundige Vereeniging, waarvan hij een der oprichters was. Van B. was te
Dordrecht 1 Feb. 1855 gehuwd met zijn nicht G e o r g i n a S e r r u r i e r , na haar
dood hertrouwde hij 1893 met A n n a G. K l o p p e r t , wed. van T h . C. G o b é e .
Zie: F.E. B l a a u w in Alb. d. Natuur 1897, 301, waar ook bibliografie.
Molhuysen

[Bemmelen, Johannes van]
BEMMELEN (Johannes v a n ), kostschoolhouder te Leiden, waar hij 31 Jan. 1808
stierf, Hij was 25 Febr. 1757 te Delft geb. uit het huwelijk van A l b e r t u s v a n
B e m m e l e n en J a c o b a R i j k v a a r t v.B. was de schrijver van een Nieuw
vermaaklijk Nederduitsch Spel- en leesboek (1784; 24e dr. 1850), van Gemakkelijke
lessen ter vertaling in 't Fransch of 't Engelsch (1795) en van Aangenaam onderwijs
in de Fransche taal. Met pl. (8ste dr. 1806). Verder schreef hij o.a. Lessons for
beginners in the English tongue en gaf hij een vermeerderden druk van de destijds
algemeen gebruikte Méthode familière de P. M a r i n . Eenige gelegenheidsgedichten
van zijne hand vindt men vermeld in den Catalogus der Bibliotheek v.d. Maatsch.
o

der Ned. Letterk. te Leiden. Van Bemmelen is twee keer getrouwd geweest: 1 . in
1782 met J a c o b a S p r u y t , die 30 Mrt. 1799 op 36-jarigen leeftijd te Leiden stierf,
o
en 2 . 18 Mei 1800 met A n n a F r a n ç o i s e H u m b e r t , die 26 Apr. 1775 te 's
Gravenhage geboren was en 15 Mrt. 1852 te Leiden overleed.
Zuidema

[Bemmelen, Mr. Pieter van]
BEMMELEN (Mr. Pieter v a n ), geb. te Almelo, 7 Juli 1828, overl. te 's Gravenhage
19 Dec. 1892, zoon van J a n F r a n c i s c u s v a n B. en A n t o i n e t t e A d r i a n a
d e K e m p e n a e r , broeder van Adr. Anth. voornoemd, werd na van 1840-44 het
gymnasium te Leiden te hebben bezocht, 15 Aug. 1845 aldaar als student in de
rechten ingeschreven. Nog in het zelfde jaar van zijne promotie (6 Juni 1850) werd
hij ambtenaar bij het kantongerecht te Noordwijk, en, acht jaren later, als commies
voor juridische vraagstukken aan het ministerie van justitie verbonden. Daarna was
hij achtereenvolgens, rechter in de arrondissements-rechtbank te Alkmaar (1 Oct.
1861), te Nijmegen (12 Maart 1870) en te Leiden (31 Mei 1871), waarna hij, van
1874 tot 1880, als een der, door de nederlandsche regeering voorgedragen leden
der ‘Tribunaux mixtes’ in Ismaila als voorzitter en te Cairo als lid werkzaam was.
Na zijn terugkeer werd hij, 18 Juli 1882, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem,
en 14 Maart 1890 lid van den Hoogen Raad, welk ambt hij tot zijnen dood bekleed
heeft.
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Mr. van Bemmelen was een ongemeen geleerd en veelzijdig man. Aan de
hoogeschool had hij zich niet tot de studie der rechtsgeleerdheid bepaald, maar ook
de botanie, zoölogie, natuur-
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kunde, taalkunde, oude en nieuwe letteren, wijsbegeerte en godgeleerdheid
beoefend. Later bewoog hij zich in de talrijke werken, tijdschriften en
courantenartikelen, die hij schreef, zoowel op het gebied van het straf-, proces-,
publiek- en privaatrecht als op dat der actueele politiek, niet uit winstbejag of
eerzucht, maar omdat hij, zooals zijn vriend en ambtgenoot mr. A.A. d e P i n t o
o

het later uitdrukte (Weekblad van het Recht, van 23 Dec. 1892 n . 6270), de
wetenschap werkelijk alleen beoefende voor de wetenschap.
Hij schreef: De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op
den leeftijd van achttien jaar (1858), met een naschrift (1859); De doodstraf. Populaire
voordragt (1864), met een wetenschappelijk bijvoegsel: De Bijbel en de doodstraf.
Ds. J.L. van Rhijn bestreden (1865); Doodstrafpolemiek tegen mr. J.L. de Bruin
Kops, mr. J. Heemskerk Az., dr. J.L. van Rhijn, mr. P.R. Feith, en jhr. mr. J. de
Bosch Kemper (1865), naar het oordeel van mr. A.A. d e P i n t o (Weekblad van
o

het Recht van 23 Dec. 1892 n . 6270), een der beste, zoo niet het beste zijner
geschriften; Limburg, Luxemburg en het Congres te Londen (1867); Het belang van
Nederland en de bemoeiing zijner diplomatie (1869); De Nederlandsche Vredebond
(1869); Een politiesch Vredebeginsel (1869); De oorlog van 1870, Frankrijk,
Duitschland en onze verhouding tot beide (1870); Metis, sociaal en politiesch
Tijdschrift (1873-74); Verzoening en herziening. Een politiesch programma (1884);
L'Egypte el l'Europe (1884); La système de la propriété mobilière, droit antérieur;
système du Code Civil, droit futur (1887), waarin hij zijne meening over het verkeerde
van de heerschende leer betreffende het bezit van roerende goederen uiteenzette;
La question sociale (1888); Brief aan H. Pierson over het prostitutie-vraagstuk (1889);
Regtsgeleerde opstellen (1891) en Les notions fondamentales du droit civil (1892),
dat op kosten der Koninkl. Academie werd uitgegeven.
30 Juni 1859 huwde hij te Leiden H o r t e n s e L e v o i r , die hem overleefde.
Men zie over hem, behalve het reeds genoemde artikel van Mr. A.A. d e P i n t o
o
in het Weekblad van het recht van 23 Dec. 1892, n . 6270, dat zelfde Weekblad
o
o
van 2 April 1890 n . 5843 en van 21 Dec. 1892, n . 6269, het Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage van 21 Dec. 1892 en Mr. G. G r o e n v a n
P r i n s t e r e r , Nederl. Gedachte van 9 Juni 1873.
de Savornin Lohman

[Bendorp, Carel Frederik (1)]
BENDORP (Carel Frederik) (1), is in 1736 te Sasvan-Gent geboren als de zoon van
J o h a n n C h r i s t o p h B e n d o r f f , een uit het Eisenachsche komenden officier
in staatschen dienst, en M a r i a C a t h a r i n a N e u k i r c h e n , overl. te Dordrecht
3 Oct. 1814. Nadat zijn vader in 1746 te Bergen-op-Zoom gestorven was, verhuisde
zijn moeder in 1748 naar Dordrecht, waar hij in een glasfabriek kwam en 29 Oct.
1758 huwde met E l i s a b e t h d e H a a s . Ook nadat hij in 1769 naar Rotterdam
verhuisd was, bleef hij glasblazer, maar zijn liefhebberij voor beeldende kunst,
waarmede hij zich te Dordrecht reeds onder leiding van Wouter Uiterlimmige
vertrouwd gemaakt had, vond te Rotterdam nieuw voedsel door zijn omgang met
mannen als Hendrik Kobell en Dirk Langendijk, en toen hij later weer naar Dordrecht
teruggekeerd was, wijdde hij zich geheel aan de kunst. Zijn vrouw stierf in 1780, in
tweeden echt huwde hij zekere juffr. v a n G e l d e r . Hij heeft verschillende reeksen
van gezichten te Rotterdam en Dordrecht 1784 en 1785 geteekend en geëtst. Naar
teekeningen van J. Bulthuis heeft hij een groot aantal
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nederlandsche stadsgezichten gegraveerd, en ook naar Cuyp, van Goyen en
Backhuysen heeft hij landschappen en zeegezichten in plaat gebracht. Op de prent,
die hij gegraveerd heeft van het gevecht bij de Kattenburgerbrug te Amsterdam in
1787, staat zijn naam verkeerd K.J. Bendorp.
Zie: Navorscher III (1853) 24, 25; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler in voce.
Moes

[Bendorp, Carel Frederik (2)]
BENDORP (Carel Frederik) (2), geb. te Dordrecht 21 Jan. 1819, gest. aldaar 28
Dec. 1897, zoon van den volgende en Cornelia Heijmans. Evenals bij zijn begaafden
vader, ontlook ook bij hem reeds zeer vroeg de liefde voor teeken-, schilder- en
graveerkunst. Vooral heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door het afbeelden van
oude schilderachtige gebouwen en stadsgezichten van Dordrecht, waarvan hij in
1872 een collectie van 40 stuks, zoo van zich zelf, als copieën naar anderen in
steendruk uitgaf, onder den titel: Dordrecht zooals het vroeger was. Na een verblijf
van eenige jaren te Brussel keerde hij naar zijn vaderstad terug, waar hij, na een
stil maar werkzaam aan zijn kunst gewijd bestaan, aan een beroerte overleed, nadat
hem eenigen tijd te voren zijn echtgenoote W i l h e l m i n a J a c o b a E v e n w e l
S c h a k e l ontvallen was. Zijn door Corn. Gips geschilderd portret in het museum
te Dordrecht.
Met hem is het geslacht van dien naam te Dordrecht uitgestorven.
Zie: Dordr. Courant 1 Jan. 1898.
van Dalen

[Bendorp, Johannes Christiaan]
BENDORP (Johannes Christiaan), geb. te Dordrecht 1 Jan. 1766, gest. aldaar 13
Nov. 1849, zoon van Carel Frederik Bendorp (1) en Elisabeth de Haas. Hij was een
beeldend kunstenaar van meer dan gewone beteekenis. Hij leerde de teeken- en
schilderkunst onder leiding van Dirk Langendijk te Rotterdam, waar hij van 1769 tot
1780 woonde. Na den dood zijner moeder ging hij met zijn vader weder naar
Dordrecht, maar bleef de vriendschap met Langendijk steeds onderhouden. Door
eigen oefening heeft hij zich ook tot een bekwaam graveur gevormd, wiens werk
zeer gezocht was. Ook de opkomende lithographie beoefende hij met goed gevolg.
Behalve in de kunst was hij ook bedreven in allerlei wetenschappen, vooral wiskunde,
bouwkunde, natuur- en werktuigkunde. Zijn groote verdiensten op allerlei gebied
werden 1824 erkend door zijne benoeming tot correspondent der vierde klasse van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Kunsten en Wetenschappen.
In de plaats zijner inwoning bekleedde hij verschillende eervolle betrekkingen. In
het verleenen van hulp aan behoeftigen en rampzaligen was hij onvermoeid. Een
zoo veelzijdig begaafd mensch als Bendorp was, werd dan ook algemeen betreurd,
toen na een plotselinge maar hevige ongesteldheid de nog zoo krachtige grijsaard
uit het leven werd weggerukt. Het kunstenaarswerk van Bendorp is buitengewoon
omvangrijk; teekeningen, gravures naar anderen of van eigen vinding, steengravures,
vignetten voor tallooze boekwerken, altijd even smaakvol van schikking, boek-,
prenten (o.a. vele in den Nederl. Muzenalmanak), zij zijn in verbijsterend aantal te
vinden, de vrucht van een meer dan 60 jaren lange onverdroten werkzaamheid.
Bendorp was gehuwd met C o r n e l i a H e y m a n s , uit welk huwelijk slechts één
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zoon Carel Frederik (2) geboren werd. Zijn portret staat bij I m m e r z e e l . Door zijn
zoon C. Fr. Bendorp geschilderd is het in het museum te Dordrecht.
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Zie: v a n E y n d e n e n v a n d e r W i l l i g e n , Gesch. der Vaderl. Schilderkunst,
111, 129; I m m e r z e e l , Levens en Werken der kunstschilders; Algem. Konst- en
Letterbode 1850, I, 405-413; II, 4-11, 18-24; Navorscher III (1853) 24, 25.
van Dalen

[Benedicta]
BENEDICTA, eerste abdis der Benedictinessen van de abdij te Thorn bij Roermond,
geb. omstreeks 950, overl. tusschen 1010 en 1014, dochter van A n s f r i e d , graaf
in Teisterbandt en H e r e s w i t of H e r e s w i n t . Beide echtgenooten stichtten de
abdij omstreeks 990. Toen bij den dood haars vaders, die zich als bisschop van
Utrecht in het klooster van Hohorst, later Heiligenberg genaamd, bij Amersfoort
teruggetrokken had en daar in 1010 was overleden, twist ontstond tusschen de
monniken der abdij en het bisschoppelijk kapittel van St. Maarten te Utrecht, wierp
Benedicta, die de reis naar Amersfoort had gedaan, om haar vader in zijne laatste
oogenblikken te troosten. zich op de knieën om de twistenden tot overeenkomst te
brengen, waarna het lichaam in de St. Maartenskerk te Utrecht werd bijgezet.
Benedicta moet tusschen 1010 en 1014 zijn gestorven, want T h i e t m a r spreekt
van haar als reeds overleden: ‘extitit’ en noemt haar: ‘reverendae vitae abbatissa,
ejus scilicit filia sanctissima’, zooals hij wel niet eene nog levende zal hebben betiteld,
en Thietmar zelf stierf 1 Dec. 1018. Volgens eene aanteekening in M i r a e u s naar
gegevens van Monts, rentmeester van den prins van Oranje te Breda, die in Thorn
bloedverwanten had, welke aan de abdij waren verbonden, werd haar lichaam in
een houten kist bewaard, doch, volgens W o l t e r s , in zijn hieronder aangehaalde
Notice Historique, in een kostbare kist kunstig uit hout gesneden. Waarschijnlijk
wordt haar gebeente thans bewaard in de lijkkist met glazen wanden in de krocht,
waarvan men m.i. ten onrechte beweert, dat zij het lichaam van Clara Elisabeth van
Manderscheidt-Blankenheim bevat. Immers de versiering van het gebeente met
zijden stof enz. wijst op een vroeger tijdperk, daar het lichaam van Clara Elisabeth
in 1791 nog in de oorspronkelijke lijkkist lag. Eene liturgische vereering te Thorn
genoten noch Ansfried, noch Hereswit, noch Benedicta, maar toch wordt zij in
verschillende martelaarsboeken heilig genoemd.
Zie: T h i e t m a r , Chronicon IV, in: Mon. Germ. hist. S.S. III, 777-778; A n a l i s t a
S a x o , ibid. VI, 639; A. M i r a e u s , Opera diplomatica (Lovanii 1723) I, 146, noot
3; [M.J. W o l t e r s ] Notice historique sur l'ancien chapitre impérial de Chanoinesses
à Thorn (Gand 1850) 12.
Flament

[Benoist, Caspar]
BENOIST (Caspar), geboren te Brussel, was in 1604 zijdewever te Amsterdam,
toen, tijdens den oorlog tusschen Perzië en Turkije, in Italië de zijde zeer duur of
bijna niet te bekomen was, en twee met eene aanzienlijke hoeveelheid van die
kostbare grondstof geladen kraken door toevallige omstandigheden naar Holland
geraakten. Hij drong met goed gevolg bij de staten en de bewindhebbers der O.I.
Compagnie aan om die zijde, waarop de Italianen reeds aasden, te koopen, om
hier te lande den zijdehandel te vestigen en daardoor en door het weven vele lieden
en kinderen werk en brood te doen winnen. 9 Aug. van genoemd jaar werd van hem
bij de vroedschap van Alkmaar eene aanbieding gelezen om zijn bedrijf derwaarts
over te brengen, mits men hem en zijne kinderen levenslang eene woning, hem
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in 4 jaren het vak te leeren, en de kosten droeg voor het verwerven van een 25-jarig
octrooi, dat ieder in de Ver. Provinciën zou verbieden zijne molens na te maken,
tenzij hij het, doch uitsluitend te Alkmaar, toestond. Niet al deze voorwaarden werden
bewilligd, maar toch kwam eene overeenkomst tot stand en reeds 22 Aug. werd
een octrooi voor 10 jaren verkregen ‘voor een nieuwen molen om chineesche zijde
te bereiden ter verwerking van allerlei soort van zijden lakenen,’ doch met bepaling
dat ieder, die hem ƒ 200 betaalde, den molen zou mogen namaken. Hij kon dus de
vroedschap niet verzekeren, dat het bedrijf alleen te Alkmaar zou zetelen, tenzij
men de koopers daar wist te houden of voor ƒ 200 afkocht. Hierom werden de oude
voorwaarden nog wat besnoeid. Daarop werden lokalen in het voormalige St.
Catharina-klooster voor hem beschikbaar gesteld. In Januari van het volgende jaar
werd hem vergund nog 2 molens te maken, en de kosten hiervan uiterlijk 2 jaren
van de stad te leenen, die hem haar krediet verstrekte bij de bewindhebbers der
O.I. Compagnie voor het koopen van 15 balen ruwe zijde. 11 Jan. 1606 bekwam
hij van de Staten-Generaal octrooi voor het doen drukken van De gehele Conste
tmiddel ende Beleyt om de sijdewormen te winnen, oock thaeren onderhoude witte
moerbeye bomen te sayen, te planten ende op te brengen. Hij had de zijdecultuur
in Italië en Frankrijk leeren kennen en achtte die ook hier te lande zeer wel mogelijk.
Zijn geschrift is echter ongedrukt gebleven en berust in de universiteits-bibliotheek
te Amsterdam. Hetzij door tegenspoed, hetzij door eigen schuld, B. kwam de
aanvaarde voorwaarden niet na, in Januari 1613 besloot de vroedschap hem de
stadswoning te doen ontruimen, hij riep de tusschenkomst van het Hof van Holland
in, en eerst toen in April 1615 het besluit genomen was om zijne dochter L e o n o r a
goed- of kwaadschiks uit de woning te zetten, zond hij een verzoek in om eenige
vergoeding voor het ontberen van woning en werkplaats. In 1616 werd hem ƒ 300
als afkoopsom betaald.
Zie: Oud- Holland XXII, 131-135.
Bruinvis

[Bentheim, van]
BENTHEIM (v a n ). - Verschillende leden der grafelijke familie van Bentheim
vestigden zich in onze gewesten en werden er stamvaders van nederlandsche
takken. Zoo is bekend een geldersche tak, waarvan de stamvader was
W a l r a v e n , een zoon van Otto V, graaf van Bentheim; deze komt voor van
1284, wanneer hij aan de abdij Berne de kerk van Heeswijk schenkt (zijne vrouw,
erfgename der heerlijkheid Heeswijk, had hem deze ten huwelijk gebracht) tot 1313.
Deze tak, in de 15e eeuw vooral in de Duffelt gegoed, o.a. te Spaldorp, bestond
nog in de 16e eeuw.
Een hollandsche tak werd gesticht door
W i l l e m v a n B e n t h e m , waarschijnlijk een kleinzoon van graaf Otto IV van
Bentheim; hij komt in 1266 als ridder voor in den privilegiebrief van Floris V voor
Leiden, zijn zoon S i m o n , die in het leenregister van graaf Floris voorkomt als
gegoed te Rijswijk en in het Westland, was in 1297 getuige van graaf Jan I en zeer
o

in aanzien (sedert 1307 ridder) bij graaf Willem III; hij huwde tweemalen: 1 . met
o

J a c o b a v a n R o s e n b e r c h , dochter van heer Jacob van Wassenaer, 2 . met
o

G e e r t r u i d a , vrouw v a n d e B i n c h o r s t (bij 's Gravenhage); hieruit: 1 . beer
o

W i l l e m v a n W a d e n o y e n , 2 . J a n v a n R o s e n b e r c h , vermeld 1316 tot
1324, die bij zijne vrouw, A d e l i s e heeren Z w e d e r s d o c h t e r v a n
M o n t f o o r t , o.a. won:
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a. G i j s b e r t v a n R o s e n b e r c h , die uit zijne vrouw, A l i d e heer D i r k s
d o c h t e r v a n H e r l a e r , eene erfdochter J o h a n n a v a n d e n B i n c h o r s t
naliet, welke met heer H u b r e c h t v a n L e y e n b u r c h huwde; b:
J a c o b v a n d e n B i n c h o r s t (1334-1357) huwde A l i d e , dochter van heer O t t o
v a n A s p e r e n ; c. M a c h t e l d v a n R o s e n b e r c h huwde F l o r i s v a n
o
B o s c h u y s e n ; 3 . J a c o b v. R o s e n b e r c h (1322-1345), proost van
o
o
West-Friesland; 4 . G o e d e huwde P h i l i p s v a n W a s s e n a e r ; 5 . S i m o n
v a n B e n t h e m , heer van T e y l i n g e n , gesneuveld 1345 bij Stavoren, huwde
A g n i e s e , heeren D i r c B o k e l s dochter, vrouw van Rotterdam, waaruit een
erfdochter J a n n e v a n T e y l i n g e n , vrouw van Rotterdam gehuwd met W i l l e m
heer van de W a t e r i n g e J a n s z .
Zie: Oorkondenbk. van Holland en van Gelre en S. M u l l e r H z n . in: Bijdr. Hist.
Gen. XXII, 301 en vlg. met de daar bijgevoegde stamtafel.
Obreen

[Bentheim, Everwijn, graaf van]
BENTHEIM (Everwijn, graaf van), bijgenaamd ‘de wijze’ of ‘de rijke,’ geb. 1461 te
Bentheim en aldaar gest. 13 Dec. 1530. We ontmoeten zijn naam in 1498 in de
nederl. geschiedenis in verband met een geschil tusschen den heer van IJselstein
met de ridderschap en de stad Utrecht, waarbij de uitspraak gedaan werd door den
utrechtschen bisschop, wien hij ten dienste stond. Zoo was hij ook betrokken geweest
bij andere geschillen, die den bisschop van Utrecht aangingen, trouwens reeds in
den tijd van David van Bourgondië. Van meer belang wordt evenwel zijn optreden,
als hij zich aansluit bij de hem verwante hertogen van Saksen en dus weldra zijne
rol in Friesland gaat spelen. Aldaar trad hij eigenlijk eerst in 1505 op den voorgrond
bij de onderhandelingen tusschen den hertog van Saksen, bij wien hij veel vermocht,
en de stad Groningen, welke hij met eene groote som gelds had geholpen en die
dan ook met den graaf op vriendschappelijken voet stond. Te Vollenhove was in
Nov. 1504 een bestand gesloten tusschen Groningen en de Ommelanden, dat in
het eerstgenoemde jaar weldra ten einde liep. Doch nu wisten Ulfert, geheimraad
van den saksischen hertog, en graaf Everwijn het zoover te brengen, dat er in het
begin van Nov. eene samenkomst in het Gerkesklooster werd belegd, waarvan de
uitslag was, dat het bestand tot 16 Febr. 1505 werd verlengd. En toen ook dat ten
einde liep, hebben dezelfden opnieuw eene vergədering in het klooster weten te
bewerken (3 Febr.), waarbij het bestand tot het einde van Maart werd verlengd.
Everwijn echter, die dit te kort vond, stelde voor om het te doen voortduren tot Febr.
1506. Eene samenkomst hierover leidde evenwel niet tot het beoogde resultaat,
zoodat de oorlog van de Saksen met Groningen met vernieuwde woede werd hervat,
waarin graaf Edzard zijn draai heeft genomen. Nog vóór dien tijd was in Friesland
het college van regenten ingesteld, dat evenwel plaats maakte voor den stadhouder
Hendrik van Stolberg. Toen deze reeds in Dec. 1508 stierf, werd na een tusschentijd
van een jaar, waarin Schenk van Toutenburg optrad, graaf Everwijn van Bentheim
als zijn opvolger bestemd.
19 Dec. 1509 werd hij naar zijne residentie geleid door den Overste Maarschalk,
den genoemden Schenck, en hij heeft zijn ambt bekleed tot het einde der saksische
heerschappij in Friesland.
In de rust, die aanvankelijk zijn bestuur kenmerkte, kon de nieuwe stadhouder
zijne zorgen wijden aan het herstel der dijken, waarop de zware
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overstroomingen van de laatste jaren de aandacht vooral van het hevig geteisterde
Westergoo gericht hadden. Niet zonder geharrewar - Oostergoo had zich over het
genoemde kwartier beklaagd naar aanleiding van den waterafvoer - geschiedde
ook werkelijk een en ander. Doch zoowel deze aangelegenheid als de eindelooze
oorlog tegen de Groningers vorderde veel geld, al bracht ook in dezen tijd het
verbeurdverklaarde goed van tegenstanders wel wat op, gelijk dat van de Rinia's,
waarmee Hans van Grombach zich door dezen stadhouder opnieuw beleend zag.
Weldra schijnen dan ook de Friezen zich beklaagd te hebben over knevelarijen
van Everwijn, die de belastingen vermeerderde ‘naarmate de voorspoed der
saksische wapenen in Groningen verminderde’. Graaf Edzard, die op den loer lag,
maakte met sluwheid en list van die omstandigheid gebruik om eene geheime
verstandhouding te verkrijgen met eenige friesche edelen, wier haat tegen de Saksen
zich opnieuw begon te ontwikkelen. Anderzijds merkte de saksische regeering de
contrôle over hare handelingen, die zich sommige van die edelen veroorloofden,
als majesteitsschennis aan en besloot zij zich van de gevaarlijksten hunner te
ontdoen. In 1512 kwam daartoe de gelegenheid. Gemme Herjuwsma, Gerbrand en
Tjaard Mockema waren de uitverkoren slachtoffers, die, op aanwijzing van een
valschen munter en een gepijnigden soldenier, van verraderlijke verstandhouding
met de Groningers beschuldigd werden. Op arglistige en trouwelooze wijze
verzekerde de stadhouder zich van hunne personen, ondanks zijn woord aan
Douwama, die hem gewaarschuwd had voor de gevolgen. Alleen Tjaard redde zich
tijdig door de vlucht. De behandeling der beide anderen - zij werden zwaar gemarteld
om hun bekentenissen te ontlokken -, en hun dood op het schavot wekten
ontevredenheid. Trouwens heel het optreden in deze zaak van den geslepen
Bentheimer, die, onder voorwendsel dat Edzard dreigend optrad, de lieden tot
schatting wist te bewegen, ten einde er troepen voor bijeen te brengen, waarmee
hij in werkelijkheid tegen eventueele binnenlandsche onlusten zich wilde wapenen,
heeft veel kwaad bloed gezet. Vele edelen vielen de saksische regeering af; enkele
hunner, als Janke Douwama en Sikke Galama, begaven zich naar den hertog van
Gelre, bij wien zij gereede hulp vonden, waarmede zij in Friesland vielen. Dit was
het begin van het einde van het saksische bestuur.
Onder de bekende vrijheidsleuzen viel een groot deel van het land den
Gelderschen toe en hertog George, ten einde raad, vertrok, Friesland overdragende
aan Karel van Oostenrijk (1515). Weldra, 23 Juni, verscheen er diens stadhouder
Floris van Egmond, heer van IJselstein, die op een landdag te Leeuwarden de
Friezen ontsloeg van den eed, indertijd aan de Saksen gedaan, waarop vele Friezen
aartshertog Karel als hun heer erkenden. De Gelderschen en hun aanhang gaven
daarom nog geen kamp, doch wie van de Saksen niet in hunnen dienst overging,
verliet het land. Zoo werd de graaf van Bentheim, die een verdrag van onzijdigheid
gesloten had met Karel van Gelre, die daarbij tevens optrad namens den koning
van Frankrijk en graaf Edzard, in den overdrachtsbrief aan Karel V aanbevolen.
Deze laatste zou diensvolgens geen tractaat met de genoemden en met Groningen
mogen sluiten zonder hem er in te kennen. Van dit voorrecht heeft intusschen de
graaf niet meer geprofiteerd. In Januari 1516 verliet hij met de laatste saksische
troepen de friesche landen, die minder reden hadden om hem dankbaar te zijn dan
Bentheim,
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waarheen hij zich nu weer begaf. Daar heeft hij nog veertien jaar geleefd. Zijne
eerste gemalin I n g e l b u r g a of I n g e n b u r g a v a n
M e c k l e n b u r g - S t a r g a r d , gest. 1519, liet hem 4 kinderen na. Everwijns tweede
gemalin, gravin C a r d a v a n S c h ö n e b u r g , met wie hij zich nog een jaar voor
zijn dood in 't huwelijk begaf, schonk hem geen nakomelingen meer.
Zie, behalve de kronieken: I.A. N y h o f f , Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis
van Gelderland ('s Gravenhage 1875); W.F. V i s c h , Geschied. van het Graafschap
Bentheim (Zwolle 1820); J.C. M ö l l e r , Geschichte der vormaligen Graffschaft
Bentheim (Lingen a.d. Ems 1879); Fr. Volksalm. 1884, 1-30; A.J. A n d r e a e , Jancko
Douwama (Dokkum 1893); Friesl. Sachen en Arch. Gerkesklooster (Rijksarch.
Leeuw.); J.L. B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia uit het
tijdperk der Saksische hertogen; D. C a n n e g i e t e r in Frisiaca V, 20 vlg. (Tzum
1895); H.J. R o y a a r d s , Archief v.K. en W. Gesch. v. Utrecht (Utrecht 1838-48).
Kooperberg

[Benthem, Christiaan Willem van]
BENTHEM (Christiaan Willem v a n ), ged. te Nijmegen 14 Oct. 1694, zoon van
E d u a r d G o d e f r i e d , kol. kommandant in Statendienst, en A b i g a e l v a n
H e u k e l o m , aldaar overl. 20 Sept. 1753, achtereenvolgens raadslid, schepen en,
in het jaar van zijn dood, burgemeester van zijn vaderstad. Verder gedeputeerde
des Kwartiers van Nijmegen, lid van de Staten-Generaal, van den Raad van State,
ontvanger der convoyen en licenten en curator der geldersche hoogeschool te
Harderwijk. Vonck noemt hem ‘een rechtgeaard en kundig minnaar van alle fraaie
letteroefeningen, inzonderheid der vaderlandsche geschiedenissen’. Hij was te
Nijmegen, 4 Maart 1721, gehuwd met A n n a J a c o b a v a n D a m , dochter van
A n d r e a s v a n D a m en M a r g a r e t h a v a n d e n S t e e n .
Hij maakte de uitgave mogelijk van A. H u y g e n 's Beschrijving van het Begin,
Opkomst, en Aanwas der stad Doesburg, dat door C.W. V o n c k in 1753 te
Nijmegen, nog vóór van Benthem's dood, werd uitgegeven.
Zie: V o n c k in de voorrede van bovengen Beschr. van Doesburg bl. C; B o u m a n ,
Geschied. der Geld. Hoogesch. II, 212.
van Schevichaven

[Benthien, George Diederich]
BENTHIEN (George Diederich), geb. 29 Oct. 1767 te Velzen in Lünenburg
(Hannover), overl. 1 Aug. 1836 te 's Hertogenbosch, zoon van J o a c h i m
F r i e d r i c h B, kapitein in het hannoveraansche leger, en C h a r l o t t a F l o t h o .
B. trad 22 Febr. 1787 als cadet in dienst bij het hannoveraansche leger; na
bekomen ontslag als fourier engageerde hij zich 29 Sept. 1795 bij de 7e halve
brigade holl. infanterie en werd sergeantmajoor bij de pontonniers, 13 Dec. 1795.
Zijn benoeming tot tweeden luitenant volgde 23 Sept. 1796 en tot 2en kapitein 29
Oct. 1804. Tot de vereeniging met Frankrijk diende hij, van 8 Aug. 1808 af, als 1e
kapitein. Daarna ging hij over bij het 1e bataill. fransche pontonniers. In 1814 werd
hij weder aangesteld tot kapitein in nederl. dienst, in 1823 tot majoor en 21 Maart
1826 wegens blindheid gepensionneerd. B. was gehuwd te Vianen, 8 April 1800,
met M a c h t e l i n a A n t o n i a A l b e r t h o m a C h e v a l l i e r , geb. te Apeldoorn
22 April 1781, overl. te Vianen, 8 April 1800, d. van Mr. R o b e r t u s A.C. en B a r t h a
A n n a R e n s s e l a a r . In 1797 was B. ingescheept met een detachement
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ingescheepte troepen gingen weer naar hun garnizoenen terug. In 1799 maakte B.
deel uit van de troepen die in N.-Holland ageerden, en in 1804 werd hij weder
geëmbarkeerd op de reede van Texel, doch de onderneming ging ook ditmaal niet
door. In 1806 maakte B. met zijn pontonafdeeling deel uit van de hollandsche troepen
die in Duitschland optraden; de vestingen Hameln en Nienburg werden ingenomen
en de holl. pontonniers onder B. sloegen verscheidene bruggen over de Wezer.
Ook bij het bewapenen der batterijen aan de Elbe verleenden de pontonniers goede
diensten. In 1807 en 1808 werden wederom verscheidene groote bruggen geslagen
over de Elbe en de Peene.
B. trad ook tijdens de landing der Engelschen in Zeeland (1809) aldaar op in zijn
kwaliteit van pontonnier-officier. Vooral is B. echter bekend geworden in den veldtocht
van 1812. Hij was toen commandant van de 7e compagnie Ie bataillon fransche
pontonniers en maakte deel uit van het IIe legerkorps (Oudinot). Talrijke bruggen,
over den Weichsel, den Donau en andere rivieren werden door hem gebouwd,
dikwijls onder hoogst bezwarende omstandigheden en het vuur des vijands. Bij den
terugtocht uit Moskou waren de 7e compagnie (Benthien) en de 11e compagnie
(Busch) belast met het slaan der bruggen over de Berezina bij Studianka (26-28
Nov. 1812). Onder ongelooflijke bezwaren, zonder voldoende materiëel en bij
snerpende koude kwam de brug tot stand en kon een deel van het ‘Groote Leger’
gered worden. Van de geheele compagnie keerden slechts 1 officier (Benthien) en
7 pontonniers in het vaderland terug.
In 1813, na den slag bij Leipzig, had Benthien met zijn pontontrein naar Torgau
kunnen terugtrekken; bij het beleg dier vesting bewees B. goede diensten als
artillerie-officier, totdat de overgave aan de Pruisen op 27 Dec. volgde. B. werd
krijgsgevangen en naar Silezië gevoerd, doch op 12 Juni 1814 vrijgelaten.
In Aug. 1823 werd B. bevorderd tot majoorcommandant van de divisie pontonniers,
in welke functie hij er veel toe bijgedragen heeft om dit korps in alle opzichten voor
zijn oorlogstaak berekend te doen zijn. Bij besluit van 25 Sept. 1812 (te Moskou)
was B. benoemd tot ridder van het Legioen van Eer.
Zie: J. E y s t e n , Gesch. der Nederl. Pontonniers 98-134 en J. E y s t e n ,
Doorloopend Verhaal enz. in Bijdr. en Mededeel. Hist. Genootschap XXXII (1911);
Bull. de la comm. de l'histoire des églises Wallonnes IV, 365-366.
Eysten

[Bentinck, Mr. Adolf Carel baron]
BENTINCK (Mr. Adolf Carel baron) tot Bevervoorden en Nijenhuis, zoon van den
generaal W i l l e m B. en A g a t h a v a n S l i n g e l a n d t , geb. te 's Gravenhage
20 Aug. 1764, lid 2e Kamer, Sept. 1815 - Oct. 1819, en der Prov. Staten van
Overijsel, stierf op Nijenhuis (gem.Wijhe) 11 Maart 1837. Hij is gehuwd op 27 April
1789 te Deventer met M a r i a F r a n ç o i s e v a n A e r s s e n B e y e r e n , geb.
te Meeteren 22 Sept. 1767, gest. op Nijenhuis 6 Oct. 1807, dochter van A l b r e c h t
N i c o l a a s en J o s i n a M e c h t e l d A n n a B e n t i n c k . Daarna huwde hij te
Werth op 3 October 1828 met H i l l e g o n d a v a n S i c h e m , geb. 1798, gest. te
Deventer 1 Nov. 1872.
Zie: D.G. v a n E p e n , Bijdr. gesch. gesl Bentinck in Adelsarchief 1901, 14, 17-20.
Breukelman

[Bentinck, Alexander (1)]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

BENTINCK (Alexander) (1), oudste zoon van K a r e l B e n t i n c k en C a t h a r i n a
van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

296
H a c k f o r t , geb. 1548, overl. 2 Juni 1582. Hij teekende in 1579 de Unie van Utrecht
als gemachtigde van Gelderland, in welke hoedanigheid hij met Reinier Clant en
Elbertus Leoninus werd afgevaardigd om Overijssel tot toetreding te bewegen 26
Oct. 1579 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Gelderland. Hij was gehuwd
met A l e y d v a n B u c k h o r s t en liet zes kinderen na, Karel (kol. 300), W i l l e m ,
J o h a n n a (geh. met J a c o b S c h i m m e l p e n n i n c k ), C h r i s t i n a (geh. met
W i l l e m v a n H a e r s o l t e t o t Y r s t ), A l e x a n d e r en een, welks naam
onbekend is.
van Veen

[Bentinck, Alexander (2)]
BENTINCK (Alexander) (2), tot Aller, kleinzoon van Alexander (1) en zoon van Karel
Bentinck en Sophia van der Lawick (kol. 300). Hij werd in 1645 schepen van Arnhem,
was burgemeester dier stad in 1649, 1657, 1663 en 1670 en werd in 1675
hoogschout, in welke hoedanigheid hij aan de regeering van Arnhem voorstelde
Willem III de souvereiniteit over Gelre en Zutphen aan te bieden. Hij was in 1649
gehuwd met A n n a P y n s s e n v a n d e r A a , bij wie hij twee zonen had, en
stierf omstreeks 1682.
Zie: W a g e n a a r XIV, 347.
van Veen

[Bentinck, Berend Hendrik baron]
BENTINCK (Berend Hendrik baron), heer van Buckhorst, Salk en Veecaten
(Veecaten kocht hij in 1779 van W.A. van Spaen en A. Bentinck), zoon van zijn
gelijknamigen vader, en B o n n e E l i z a b e t h J u r r i a n a d u T e r t r e , geb. op
Schoonheeten 16 Nov., ged. te Raalte 18 Nov. 1753, verschreven in de Ridderschap
van Ov wegens Buckhorst 19 Feb. 1779, gest. te Zwolle 24 Sept. 1830. Jong als
page aan het hof van Willem V, diende hij vervolgens in het ruiterregiment Stavenisse
Pous, werd daarin 4 Oct. 1771 ritmeester, 24 Juli 1775 majoor, 2 Dec. d.a.v.
majoor-effectief, 22 Juni 1779 luit.-kol., 28 Jan. 1785 kwartiermeester-generaal der
cav., 15 Oct. 1787 kolonel, 18 Feb. 1788 majoor-commandant van Zwolle, 11 Mei
1789, kol.-commandant, en nam aan de zijde der prinsgezind en deel aan den
veldtocht van 1787. In 1795 uitgeweken, nam hij deel aan het Oranje-rassemblement
onder prins Frederik tot voorbereiding der bevrijding van de republiek, in 1799 als
kolonel ook aan de plannen tot voorbereiding van een inval aan de oostergrens. Hij
keerde in 1801 in de Bataafsche Republiek terug en leefde sedert ambteloos te
Zwolle. In 1813 werd hij, als verdacht van geheime samenspanning met de Oranjes,
naar Amsterdam gevoerd maar weldra vrijgelaten. Bekend als vurig orangist, werd
hij 29 Nov. 1813 door het haagsche driemanschap benoemd tot commissarisgeneraal
van oorlog, 11 Maart 1814 tot luit.-generaal, April 1814 tot gouverneur van Overijsel,
wat hij tot zijn dood bleef, zeer geacht als edelmoedig, onbaatzuchtig, welwillend
en werkzaam ambtenaar, als uitnemend kenner van de behoeften van zijn gewest
en de stad zijner inwoning. Met name in den moeilijken tijd 1813-15 bewees hij het
vaderland uitnemende diensten. Toegelaten tot de Ridderschap van Overijsel bij
K.B. van 28 Aug. 1814, later president, kreeg den titel van baron 10 Juni 1819. Hij
was commandeur Mil. W.O. Hij was gehuwd (ondertr. 's Gravenhage 15 Oct. 1785)
met C a r o l i n a M e d i o b u r g e n s i s v a n B o r s s e l e , ged. 's Gravenhage 13
Dec. 1758, gest. te Zwolle 19 Maart 1801, dochter van J o h a n en A n n a
E l i s a b e t h C o n i n c k . Hun eenige zoon Mr. J a n H e n d r i k C o n i n c k , baron
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der Ridderschap en Prov. Staten van Overijsel, overleed ongehuwd 17 Nov. 1839.
Hij ging tot den r.k. godsdienst over.
Zie: Overijs. Almanak 1844, 22-78; D.G. v a n E p e n in Adelsarchief 1901, 144.
Blok

[Bentinck, Berent of Bernhard]
BENTINCK (Berent of Bernhard), geb. omstr. 1604, gest. 29 Juli 1668 te Doornik,
begraven te Diepenheim, zoon van H e n d r i k B e n t i n c k tot Werkeren,
Diepenheim en Schoonheeten, en van E l s a b é v a n I t t e r s u m . Hij studeerde
te Blois 1624, was heer van Diepenheim en proost en aartsdeken der St.
Lebuinuskerk te Deventer 1615 nog minderjarig zijnde, gecommitteerde ten landdage
1635 en maakte Jan. 1655 als lid van de overijselsche ridderschap met R.H. Schele
en Johan van der Beeck, burgemeester van Deventer, eene commissie uit,
herhaaldelijk naar den Haag gezonden tot bevordering van de beslechting der
overijselsche oneenigheden over de verhouding der statenleden, de stemming, de
keuze van een stadhouder enz. en wel in anti-orangistischen zin; zijn rol was daarbij
niet overwegend evenmin als bij het verdere verloop dezer twisten. Hij huwde,
vermoedelijk te Vianen, 21 Dec. 1638 met A n n a v a n B l o e m e n d a a l , overl.
30 Maart 1685, d. van H a n s H e n d r i k v a n B l o e m e n d a a l en E l e o n o r a
W i l l i n c k , waarbij hij negen kinderen had: H e n d r i k , leenvolger zijns vaders;
W o l f W i l l e m , vermoedelijk jong overl.; E u s e b i u s B o r c h a r d , stamvader
van den thans bloeienden baronalen tak der B.'s; E l e o n o r a S o p h i a , geh. met
R o b e r t v a n I t t e r s u m , kol. van een regiment cavalerie, drost van Salland;
Hans Willem, den lateren hertog van Portland (kol. 229); I s a b e l l a , geh. met
Alexander Schimmelpenninck van der Oye tot Engelenburg;
A n n a A d r i a n a , geh. met D i d e r i k B o r r e v a n A m e r o n g e n , hoogschout
van Utrecht; A g n e s , kloosterjuffer te Almeloo; J o h a n n a E l i s a b e t h ,
vermoedelijk jong overleden.
Zie: B u s s e m a k e r , Gesch. van Overijsel I, 95 vlg.; D.G. v a n E p e n , De
Ridderschap van Holland (Hs.)
Blok

[Bentinck, Carel]
BENTINCK (Carel), geb. op Schoonheeten 14 Nov. ged. te Raalte 21 Nov. 1751,
gest. te 'sGravenhage 9 Dec. 1825. Hij was de negende zoon van B e r e n d
H e n d r i k B e n t i n c k , heer van Schoonheeten, en B o n n e E l i z a b e t h
J u n i a n a d u T e r t r e , diende sedert 1 Aug. 1767 als vaandrig, sedert 31 Juli
1769 als luitenant, sedert 15 April 1774 als kapitein-commandant met rang van
luitenant-kolonel, sedert 1785 als kolonel bij de gardes van Holland en vergezelde
prinses Wilhelmina 1787 op hare reis naar Holland. Hij woonde de veldtochten van
1793-94 bij en onderscheidde zich 18 Aug. 1793 bij Lincelles, sedert 10 Jan. 1794
als generaal-majoor en adjudant van den erfprins. In Oct. 1794 werd hij met den
engelschen diplomaat Elliot naar Brunswijk gezonden om den hertog uit te noodigen
het opperbevel over de legers in de Nederlanden te komen voeren. Deze zending
mislukte en Bentinck keerde terug, bleef ambteloos in den franschen tijd, werd 14
Jan. 1814 luitenant-generaal en 1815 commandeur in de Militaire Willemsorde, lid
van de Prov. Staten van Overijsel, bij K.B. van 18 Aug. 1814 toegelaten tot de
Ridderschap dier provincie; bij K.B. van 10 Juni 1819 werd zijn titel van baron erkend.
Hij overleed ongehuwd.
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Zie: D.G. v a n E p e n in Adelsarchief 1901, 140 v.
Blok

[Bentinck, Charles John]
BENTINCK (Charles John), tot Nijenhuis, geb. 2 Juni 1708, tweede zoon uit het
huwelijk
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van Hans Willem en Jane Marthe Temple (kol. 299), gest. Maart 1779 in den Haag.
In 1719 met zijn broer Willem (kol. 301) naar Holland gezonden, genoot hij eerst
hier, daarna te Genève onderwijs en keerde in 1728 naar Engeland terug. Eenigen
tijd later trad hij in den militairen dienst der Republiek; in 1744, toen hij
luitenant-kolonel der dragonders was, werd A.J.v.d. Duyn van Maasdam tot kolonel
benoemd, waardoor hij zich gepasseerd achtte; in 1746 nam hij ontslag. Onderwijl
was hij in 1735 opgenomen in de Ridderschap van Salland als heer van Nijenhuis,
dat hem uit de vaderlijke nalatenschap was toegevallen. Hij was een ijverig
voorstander van het huis Oranje, en het was eene overwinning der Oranjepartij, dat
hij in het voorjaar 1747 werd afgevaardigd naar de Staten-Generaal. Na de verheffing
van Willem IV behoorde hij tot diens intiemen raad; een paar maal werd hij door
den Prins naar Engeland gezonden, in Febr. 1748 om den koning het financiëel
onvermogen der Republiek te berichten, in Febr. 1750 wegens onderhandelingen
met den keurvorst van Keulen. Hij nam dikwijls deel aan de beraadslagingen der
Conferentie, den privé-raad voor de buitenlandsche zaken, in 1751 door Willem IV
ingesteld. In 1748 werd hij door den Prins benoemd tot drost van Twente; in die
kwaliteit bleef hij ook afgevaardigde ter Staten-Generaal. Toen in 1753 en 1754 de
Gouvernante hem haar steun tegenover de partij der Rechterens onthield, nam hij
in April 1754 ontslag uit zijn drostambt. Ondanks tijdelijke verkoeling nam hij toch
nu en dan nog aan de Conferentie deel, en in Sept. 1757 verschafte de Gouvernante
hem het ambt van raad en generaal-muntmeester van de munten der Vereenigde
Nederlanden, dat hij tot zijn dood behield, evenals het drossaardschap van Daalhem
en 's Hertogenrade (sinds 1752). Eene poging, in 1762, om drost van Salland te
worden mislukte. Zijn huwelijk met M a r g a r e t h a C a d o g a n , in 1739, bleef
kinderloos.
Zie: Arch. d.l. Maison d'Orange Nassau, 4e série; K r ä m e r , Gedenkschr. van
G.J. van Hardenbroek I.
Bussemaker

[Bentinck, Gosen Geurt]
BENTINCK (Gosen Geurt), van den Brieler, Aller en Berenkamp, zoon van W o l f
A s s u e e r B e n t i n c k en C h r i s t i n a v a n W y h e . Hij werd geboren omstreeks
1710 en overleed tusschen 22 Mei en 29 Juni 1786. Zijne vrouw was W i l l e m i n a
J e a n n e v a n R e e d e , die hem verscheidene kinderen schonk, waarvan bekend
zijn W i l l e m J a n B e r e n t , G o d a r d A d r i a a n , A d r i a n a M a r i a , A n n a
E l i s a b e t h ,R e i n i e r a F r e d e r i c a ,C h r i s t i n a H e n r i e t t e enC h r i s t i n a .
Hij werd in 1748 lid van den magistraat van Arnhem en bleef dat tot zijnen dood; in
1749, 1752, 1760, 1764, 1767, 1774, 1782 en 1786 is hij regeerend burgemeester
geweest. Bovendien werd hij in 1769 benoemd tot raad en rekenmeester van
Gelderland, in 1774 tot richter van Arnhem en Veluwezoom, in 1776 tot landdrost
van de Veluwe, drost van de hooge heerlijkheid het Loo, curator der geldersche
hoogeschool en gecommitteerde ter beneficieering van Nederrijn en IJsel. Hij was
een vurig aanhanger van Willem V, evenwel meer ijverig dan talentvol en krachtig,
en had bij den stadhouder zooveel invloed, dat men hem diens luitenant in Gelderland
noemde.
Zie over hem: Reg. leenaktenb. v. Gelre en Zutphen, Veluwe, 87, 88, 106; Vaderl.
gesch. ten verv. op W a g e n a a r III, 68; B o u m a n , Gesch. der Geld. hoogeschool
II, 220; W e s t s t r a t e ,
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Gelderl. in den Patriottentijd 64, 91; Nederl. Jaarb. passim.
van Veen

[Bentinck, Hans Willem baron]
BENTINCK (Hans Willem baron), geb. 20 Juli 1649, op de havezate Schoonheeten,
overl. 23 Nov. 1709 op het kasteel Bulstrode (graafschap Buckinghampshire), zoon
van Berent Bentinck en Anna van Bloemendaal (kol. 297). B. trad als page in dienst
bij Willem III en werd later kamerjonker; als zoodanig vergezelde hij den Prins in
1670 op een reis naar Engeland. Toen deze in 1675 door de pokken werd aangetast,
heeft B. zich aangeboden om, op advies der geneesheeren, zich bij hem te bed te
begeven, om het uitslaan der pokken te bevorderen, met dit gevolg, dat de Prins
weldra herstelde, doch dat B. zelf en in hevige mate, de pokken kreeg. De prins
betoonde zich in hooge mate dankbaar, overlaadde hem met titels en eerbewijzen
en betoonde hem steeds een trouwe vriendschap. Na B.'s herstel maakte hij den
veldtocht mede en was steeds in Willems onmiddellijke nabijheid. In 1676 zond de
prins B. naar Engeland als onderhandelaar betreffende zijn huwelijk met Maria,
dochter van Jacobus, hertog van York. In 1685 werd hij weder naar Engeland
gezonden om Jacobus de hulp van Willem van Oranje tegen den hertog van
Monmouth aan te bieden. Ook later trad hij nog meermalen als bemiddelaar op; zoo
in 1688, met het doel Amsterdam over te halen de onderneming naar Engeland te
steunen, waarvan het tot nu toe steeds afkeerig was geweest. Bij deze opdracht,
zoowel als bij zijn onderhandelingen met enkele noord-duitsche vorsten, zooals
Frederik III, keurvorst van Brandenburg, betreffende het huren van verscheidene
regimenten, toonde B. veel takt en beleid. Willem III benoemde B. tot geheimraad,
first gentleman of the bedchamber, stalmeester en, op 9 April 1689, tot pair van
Engeland, met de titels van Baron van Cirencester, Burggraaf van Woodstock en
graaf van Portland, op grond waarvan Amsterdam B. den toegang als lid der
ridderschap in de Staten-vergadering weigerde, daar hij Engelschman geworden
was. Feitelijk had B. ook buitendien geen recht hierop, geen Hollander maar
Gelderschman zijnde. Sedert 15 Sept. 1676 was hij heer van Drimmelen, sedert 29
Oct. 1683 van Rhoon en Pendrecht Op 19 Febr. 1696 ontving B. de orde van den
Kouseband, nadat hij te voren het bevel had gevoerd over een regiment cavalerie
en over een regiment hollandsche gardes (tot 1700 behield hij dit). In Juni 1695 was
B. te velde met Essex tegen Villeroy en in Aug. van dat jaar nam hij Boufflers
gevangen, nadat deze Namen had overgegeven. In de vredesonderhandelingen te
Rijswijk speelde B. mede een voorname rol, door zijn ontmoetingen met Boufflers.
In Jan. 1698 werd B. benoemd tot gezant in Frankrijk; in Juni in Engeland
teruggekeerd, meende hij dat Willem den graaf van Keppel-Pallandt, lord Albemarle,
boven hem de voorkeur gaf, en ondanks alle pogingen van Willem om hem tot
andere gedachten te brengen vroeg hij in Mei 1699 eervol ontslag uit al zijn functies
ten hove. In het jaar 1701 werd hij door het parlement beschuldigd het (tweede)
Verdeelings-Tractaat van Spanje gesloten te hebben buiten voorkennis van de
Commons doch later werd deze beschuldiging door de Lords ingetrokken. De
vroegere vriendschapsbanden tusschen Willem III en B. waren intusschen opnieuw
aangeknoopt en de dood van den koning, was dan ook een groot verlies voor
Portland. B. was min of meer stug van optreden, wars van vleierij, goed diplomaat,
dapper officier (in den slag bij Neerwinden, 29 Juli 1693, werd hij gekwetst),
zelfstandig en bekwaam, doch geld- en eerzuchtig. Zijn groote invloed op Willem
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III, als Hollander, maakte hem in Engeland hoogst impopulair. Na den dood van
Willem III woonde hij op Zorgvliet, een geschenk des Konings, of op zijn engelsche
o

goederen. Hij is achtereenvolgens gehuwd geweest met 1 . A n n a V i l l i e r s , dr.
van Sir Edward, graaf van Jersey en Lady Francis Howard-Suffolk (ondertr. 30 Jan.
o

1678 te 's Gravenhage); 2 . 12 Mei 1700 te Londen met J a n e M a r t h e T e m p l e ,
dr. van Sir John en Jane Yarner, wed. van John lord Berkeley of Stratton. B. is
begraven in Westminster-Abbey in de kapel van Henry VII. Bij den tegenwoordigen
hertog van Portland worden op Welbeck-Abbey verscheiden portretten van hem
bewaard, o.a. geschilderd door G. Kneller (1697), Const. Netscher en Hyac. Rigaud.
Een door S. de Bois geschilderd portret is door Houbraken gegraveerd.
Zie: Dictionary of National Biography IV, 285; M a c a u l a y , History of England
VII; M o n t a n u s e n V e r w e y , Leven van Willem III D. I St. 2, 211; D. II St. 1,
256 vlg.; R a n k e , Englische Geschichte IX, register i.v.; E. a n d M. S G r e w , The
Court of William III (1910); D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (Hs).
Eysten

[Bentinck, Henrick]
BENTINCK (Henrick), zoon van A l e x a n d e r B e n t i n c k en J o h a n n a v a n
Z u y l e n , gest. 1592. Hij was gehuwd met M a r g r i e t G e r a r d s d r . v a n
C u l e n b o r c h . Volgens sommigen is hij dijkgraaf van Woudrichem en het land
van Altena geweest. Ook was hij drost van Culemborg, als hoedanig hij nog in 1586
voorkomt. Ook behoort hij tot de onderteekenaars van het verbond der Edelen in
1566.
Zie over hem Reg. leenaktenb. v Gelre en Zutphen, Veluwe, 106; t e W a t e r ,
Hist. Verb. der Edelen II, 191, 192.
van Veen

[Bentinck, Johan (1)]
BENTINCK (Johan) (1), overl. 1463, behoorde onder hen, die in 1436 hun zegel
hechtten aan den tegen hertog Arnold gerichten verbondsbrief van edelen en steden.
Hij was een zoon van H e n r i c k B e n t i n c k , die in 1407 bijdroeg tot de stichting
van het klooster Hulsbergen onder Heerde. Zijne vrouw was J o h a n n a v a n
H o e c k e l u m , die hem twee zonen schonk, J o h a n e n G e r r i t . Na haren dood
besteedde hij zich in den kost in genoemd klooster, dat aan zijn geslacht groote
verplichtingen had. Hij was bezitter van het leengoed Arensberge onder Heerde,
dat later den naam kreeg van ‘den Hoff tot Berchhuysen’.
Zie over hem Reg. leenaktenb. v. Gelre en Zutphen, Veluwe 222; Geld. Volksalm.
1844, 21.
van Veen

[Bentinck, Johan (2)]
BENTINCK (Johan) (2), zoon van H e n r i c k B e n t i n c k en M a r g a r e t h a v a n
H u l s . Zijne vrouw was J o h a n n a v a n A p e l t h o r n , bij wie hij acht kinderen
had, waarvan de meeste en met name de vier zonen kinderloos zijn overleden. Hij
overleed 16 Oct. 1543. Hij bezat het Loo te Apeldoorn als allodiaal goed en werd
in 1500 door hertog Karel van Gelre aangesteld tot jagermeester van de Veluwe,
welk ambt in 1537 erfelijk werd gemaakt. Daarmede en met het tot leen gemaakte
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Ldo werd hij op 31 Aug. 1537 door den Hertog beleend. In 1538 was hij onder de
onderteekenaars van de kort vóór den dood van hertog Karel over de regeering des
lands geslotene overeenkomst. Het Loo ging in 1548 door het kinderloos overlijden
van zijn zoon A d o l f op diens zuster A l e i d en haren man P h i l i p s v a n V a r i c k
over.
Zie N i j h o f f , Gedenkw. VI, 1. 229; Reg. leenaktenb. v. Gelre en Zutphen, Veluwe
245.
van Veen

[Bentinck, Karel]
BENTINCK (Karel), geb. ± 1580, overl. 1646, zoon van Alexander (1) en Aleid van
Buck-
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horst (kol. 295). Zijne vrouw was S o p h i a v a n d e r L a w i c k , bij wie hij vijl
kinderen had: Alexander (2) (kol. 296), W i l l e m , J o h a n n a , C a t h a r i n a en
G e e r t r u i d . In 1608 werd hij schepen van Arnhem en is tot zijn dood lid van den
magistraat dier stad gebleven. In de jaren 1609, 1620, 1625, 1630, 1634, 1638 en
1643 is hij burgemeester geweest. In 1618 werd hij raad in het Hof van Gelderland
op voordracht van het Kwartier van Arnhem. Bovendien is hij curator van de
kwartierlijke school te Harderwijk geweest.
van Veen

[Bentinck, Philip]
BENTINCK (Philip), krijgsoverste in spaanschen dienst, zoon van K a r e l ,
landrentmeester van de Veluwe, in 1550 heer van Berrinckhuizen, en C a t h . v a n
H a k f o r t . Het juiste jaar van zijn geboorte is niet bekend, hij is overl. 1610 of begin
1611 te Obbicht (?). Hij was in 1579 gouverneur van Stralen, dat hij tegen de
Staatschen moest verdedigen, die de naburige plaatsen, Gelder, Venlo, Wachtendonk
bezet hielden en hij was genoodzaakt de burgers en naburige landlieden te dwingen
om hem geld te leenen onder bedreiging van berooving en gevangenis. Hij leverde
dikwijls kleine gevechten in de nabijheid der stad en zijn positie werd in 1582 nog
lastiger, daar het tooneel des oorlogs zich ook uitbreidde over het keurvorstendom
Keulen, wijl de aartsbisschop, Truchsez von Waldburg, het katholiek geloof had
verlaten; ook moest hij de hulp van Maarten Schenk, toen in spaanschen dienst,
missen, die door de Staatschen gevangen genomen was. In 1586 werd hij ook
militair gouverneur van Venlo. De stad Gelder werd hem in 1587 door den staatschen
gouverneur Patton overgeleverd. De venlosche magistraat beklaagde zich bij Parma
over zijn groote eischen van geld voor het garnizoen en andere krijgslasten en B.
viel in October 1590 bij de spaansche regeering in ongenade. In zijn afwezigheid
verjaagden de burgers n.l. het garnizoen en Bentinck kreeg van alles de schuld. In
1599 was hij te Brussel wegens de Staten van het Overkwartier, en in 1600 namens
dezelfde Staten op de vergadering der Staten-Generaal aldaar, en hij werd daar
met Gerard van Horne en Hendrik de Codt, raadpensionaris van Yperen,
afgevaardigd om bij de Staten-Generaal in den Haag vredesonderhandelingen te
openen, die niet werden aangevangen, terwijl hun onderhandelingen te
Bergen-op-Zoom met Oldenbarnevelt mislukten. Hij vertegenwoordigde dikwijls de
Staten van het Overkwartier bij de regeering te Brussel in het belang van dit gewest,
doch raakte met deze Staten in onmin wegens zijn reiskosten. Hij was behalve heer
van Obbicht en Papenhoven nog pandheer en drost van het ambt Montfort. Hij was
gehuwd met A l v e r t a v a n V l o d r o p (wed. van Karel van Bronkhorst en
Batenburg), die hem de heerlijkheid Obbicht had aangebracht.
Zie: L. M e u l l e n e r s in Publ. Limb. XX (1883) 37-240.
Flament

[Bentinck, Willem]
BENTINCK (Willem), heer van Rhoon en Pendrecht, oudste zoon uit het tweede
huwelijk van Hans Willem Bentinck met Jane Marthe Temple (kol. 299), geb. 17
Oct. 1704, gest. 13 Oct. 1774 op Zorgvliet. Ter verdere opvoeding werd hij in 1719
naar Holland gezonden, waar hij zijn loopbaan zou moeten vinden en waar Johan
Hendrik graaf van Wassenaer als zijn voogd optrad. Na een verblijf, eerst aan de
hoogeschool te Leiden, ingeschreven 15 Aug. 1719, dan in den Haag, ondernam
hij van 1725-1728 eene reis door Europa. Onderwijl werd hij 27 Oct. 1727 in de
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hollandsche Ridderschap opgenomen door Wassenaers toedoen. In 1732 werd hij
door den

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

302
keizer tot graaf van het H.R. Rijk verheven. In 1733 huwde hij C h a r l o t t e S o p h i a ,
v a n A l d e n b u r g , gravin van het H.R. Rijk, vrouwe van Knyphausen en Varel (in
1739 ook van Doorwerth), die hem in 1738 verliet en van wie hij in 1743 scheidde;
deze scheiding had een nasleep van langdurige processen, die hem tijdelijk in groote
ongelegenheid brachten. Zijne rol in Holland werd van toenemende beteekenis
sinds het uitbreken van den oostenrijkschen successieoorlog; hij was een warm
voorstander van het stadhouderlijk regime en van het Oranjehuis en van 1742 af
was hij in briefwisseling met den Prins, dien hij in 1745 tot krachtig optreden trachtte
te bewegen. In de omwenteling van 1747 had hij een groot aandeel; hij voorkwam
hierbij geweldpleging in den Haag en nam den raadpensionaris Gilles onder zijne
bescherming. In Aug./Sept. 1747 vervulde hij een zending naar Londen om met de
engelsche regeering de samenwerking tegen Frankrijk te regelen. Na zijne
terugkomst had hij een groot aandeel in het voorstel der holl. Ridderschap om het
stadhouderschap erfelijk te verklaren in de manlijke en vrouwelijke lijn. Op het
congres van Aken in 1748 was hij van de nederlandsche afgevaardigden degene,
aan wien de eigenlijke onderhandelingen werden toevertrouwd. Bij een verblijf in
Holland gedurende dat congres vervulde hij een groote rol bij 's Prinsen reis naar
Amsterdam in Sept. 1748 en de regeeringsverandering aldaar. Reeds was echter
zekere wrijving ontstaan tusschen hem en het prinselijk echtpaar, in 't bijzonder de
Prinses. Bentinck wenschte een krachtige binnenlandsche regeering en in de
buitenlandsche politiek nauwe samenwerking met Engeland en Oostenrijk; overtuigd
van zijne goede bedoelingen en van zijne bekwaamheden meende hij aanspraak
te hebben op de plaats van vertrouwden raadsman van den Prins, en hij was van
een gebiedende natuur, die moeilijk ander inzicht verdroeg. Zoowel tegen den
invloed der friesche gunstelingen van Willem en Anna richtte hij zich, als tegen hun
neiging om in Holland de hoofdmannen van het gevallen regime te ontzien. In Maart
1749 diende hij een opmerkelijke memorie in over eene noodzakelijke organisatie
der regeering, in Mei verkreeg hij het ontslag van den raadpensionaris Gilles, in
wiens plaats Steyn kwam, op zijne aanbeveling, bij gebrek aan een bekwamer man.
In Aug. besprak hij te Brussel de moeilijkheden over de Barrière, en in den aanvang
van Sept. ging hij, in opdracht van den Prins, op reis naar Weenen, om daar, in
overeenstemming met wat hijzelf had aangeraden, den hertog van
Brunswijk-Wolfenbüttel te winnen voor den nederlandschen krijgsdienst, terwijl de
hertog tevens een steun zou moeten zijn voor de stadhouderlijke familie, indien de
Prins mocht overlijden; daarenboven om de moeilijkheden over de Barrière te
schikken. Eerst na ruim een jaar keerde hij terug, geslaagd ten aanzien van
Brunswijk, niet van de Barrière. In zijne afwezigheid waren de Back en Gronsfeld,
met wie hij vroeger had samengewerkt, van de afgesproken gedragslijn in de
buitenlandsche politiek afgeweken; eene breuk en felle vijandschap waren er het
gevolg van. De instelling van de Conferentie voor de buitenlandsche zaken door
den prins in Maart 1751 was een eerste stap ter uitvoering van Bentincks ontwerp
voor de organisatie der stadhouderlijke regeering; de dood van den prins in Oct.
1751 verhinderde verdere maatregelen. Bentinck maakte zich bij dat overlijden
verdienstelijk voor de rustige invoering van Anna's regentschap, maar zijne
verhouding
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tot haar werd toch nooit recht goed. Met Brunswijk, die zich nauw bij hem aansloot,
ijverde hij in de volgende jaren vooral voor nauwe verbinding tusschen de
zeemogendheden en Oostenrijk, waarvoor regeling der moeilijkheden over de
Barrière een der voorwaarden was; hierover onderhandelde hij in 1753 eerst te
Brussel, dan te Londen, maar hij slaagde niet. Na den ommekeer in de politieke
verhoudingen van 1755 en 1756 bleef hij zich inspannen voor krachtige toerusting
der Republiek om hare onzijdigheid te kunnen handhaven. Hij was onderwijl in 1753
door den dood van 's Gravemoer het oudste lid der Ridderschap en als zoodanig
lid en voorzitter der Gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier geworden, aan
welk ambt hij veel gezag ontleende. Na den dood der Gouvernante kreeg spoedig
Brunswijk meer en meer het gezag in handen; hij drong den invloed ook van Bentinck
terug; de vroegere vriendschap verkoelde steeds meer; en na 1766 en de Acte van
Consulentschap bestreden zij elkaar in bitteren haat; bij Willem V, dien Brunswijk
steeds tegen Bentinck opzette, vermocht deze weinig. Bentinck was o.a. ook curator
der leidsche hoogeschool (sinds 1745) en dijkgraaf van Rijnland (sinds 1748).
Zie: Arch. d.l. Maison d'Orange Nassau, IVe série (en de daar genoemde werken
van B e e r , J o r i s s e n en d'A i l l y ) en Ve série; K r ä m e r , Gedenkschriften van
G.J. van Hardenbroek, I; D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.).
Bussemaker

[Bentinck, Willem baron]
BENTINCK (Willem baron), zoon van Adolf Carel en van Maria Françoise barones
van Aerssen Beyeren (kol. 295), geb. te Raalte op Nijenhuis 26 Oct. 1795 en overl.
te 's Gravenhage 22 Jan. 1861. Hij kwam 1 Oct. 1813 in franschen dienst als cadet
op de militaire school te St. Cyr en verliet deze 29 Maart 1814. Vervolgens trad hij
in nederlandschen dienst en werd aangesteld op 11 Juli 1814 tot 2en luitenant bij
het 2e bataljon artillerie, staande armee; bevorderd op 14 April 1815 tot 1en luitenant
en op 18 Juli 1824 tot 2en kapitein bij het korps artillerie 28 Dec. 1826 werd hij
kapitein, op 22 Mrt. 1841 majoor bij het 3de regiment artillerie, 10 Sept. 1844
luitenant-kolonel en ging in laatstgenoemden rang bij de reorganisatie van de artillerie
op 1 Mei 1848 over bij het 1ste regiment vesting-artillerie. Op 30 April 1849 werd
hij benoemd tot buitengewoon kamerheer van Z.M. den Koning en 10 Sept. 1852
hevorderd tot kolonel-commandant van het 1ste regiment vesting-artillerie; 18 Nov.
1854 verkreeg hij eervol ontslag. In 1815 was hij tegenwoordig bij den veldtocht in
Zuid-Nederland, vervolgens in Frankrijk, van 1830 tot 1834 bij het mobiele leger
tijdens den opstand in België. Hij onderscheidde zich te Brussel in Sept. 1830 en
gedurende den tiendaagschen veldtocht. Hij bracht het 8 Aug. 1831 te Wummertingen
door hem en de cavalerie van Boreel veroverde belgische geschut over naar 's
Gravenhage en werd 25 Aug. 1831 benoemd tot ridder van de Militaire Willemsorde.
Op 8 Apr. 1829 huwde hij te Breda met S o p h i a M a r g a r e t h a V e r s p y c k ,
geb. aldaar 17 Aug. 1804, overl. te Dordrecht 16 Nov. 1841, dochter van J a n
S t e v e n en M a r g a r e t h a C l a u d i n a B a n n i e r . Uit hun huwelijk sproten 2
kinderen.
de Bas

[Bentinck, Willem Gustaef Frederik]
BENTINCK (Willem Gustaef Frederik), heer van Varel, Knyphausen en Rhoon en
Pendrecht 20 Mei 1791, geb. te 's Gravenhage 21, ged. 25 Juli 1762, , gest. te Varel
22 Oct. 1835, oudste zoon van C h r i s t i a a n F r e d e r i k A n t o n
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graaf B e n t i n c k , heer van Varel en Knyphausen, en M a r i a C a t h a r i n a v a n
T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n . Hij studeerde te Leiden (ingeschr. 1 Oct. 1773),
Lausanne en Göttingen onder leiding van L.W. Snethlage. Teruggekeerd, werd hij
12 Jan. 1785 beschreven in de Ridderschap van Holland en Westfriesland en baljuw
en schout van 's Gravenhage, aanvaardde vervolgens de regeering over de hem
ten deel gevallen heerlijkheden. Vurig, ja heethoofdig aanhanger van het Huis van
Oranje, nam hij ijverig deel aan de orangistische bewegingen te 's Gravenhage
1785-1787, drong bij den Prins zoowel als bij de Prinses op krachtige maatregelen
aan en was een der voornaamste aanleggers van het plan der Prinses voor haren
tocht naar Holland; met den engelschen gezant Harris, die gaarne van zijn diensten
gebruik maakte, bereidde hij in verband daarmede een orangistischen opstand in
den Haag voor. Hij was ook de leider van de overal in Holland opgerichte
oranjesociëteiten, in het algemeen van de orangistische partij, die hij door middel
van volksbewegingen tot nieuw leven hoopte te brengen op het voorbeeld van zijn
gelijkgezinden grootvadei, Willem B. Na het herstel van Willem V werd hij met Mr.
Dirk Merens belast met het verzetten der wet in de hollandsche steden ten einde
overal de oranjepartij op het kussen te brengen. Zijn onbesuisdheid en hevige
patriottenhaat kwamen daarbij duidelijk aan den dag. Als raad ter admiraliteit van
Amsterdam (1790-1795) bewees hij in 1793 en 1794 goede diensten bij de
organisatie der verdediging van de Maasmonden en van Holland's zuidergrens,
terwijl hij ook zijn uiterste krachten inspande voor de organisatie der verdediging te
land. Hij hielp de vorstelijke familie bij de voorbereiding harer vlucht in Jan. 1795
en bleef zelf in 's Gravenhage, waar hij 5 Febr. werd gevat en eerst in de kasteleinij,
7 Mei in het Huis ten Bosch opgesloten; als een der heftigste vijanden van het
nieuwebewind 14/5 Oct. naar de Gevangenpoort, overgebracht, werd hij eindelijk
5 Jan. 1796 ‘gerelaxeerd’, maar niettemin in ‘politieke custodie’ vastgehouden en
10 Febr. naar Woerden gevoerd, waar hij tot 20 Dec. 1798 gevangen bleef. Toen
verkreeg hij amnestie en begaf zich naar Varel. Deze stad en heerlijkheid werden
sedert een middelpunt van voortdurende woelingen en plannen tegen de Bataafsche
Republiek. Hij nam zelf ijverig deel aan de voorbereiding van den inval en den
gehoopten opstand in 1799; als engelsch kolonel leidde hij de transporten van monden krijgsbehoeften en vergezelde den Erfprins in Noord-Holland, waar hij tevergeefs
bij den hertog van York op snel en krachtdadig voortrukken aandrong. Naar Varel
teruggekeerd, bleef hij voortdurend tegen de Bataafsche Republiek woelen, later
ook tegen Lodewijk Napoleon, met name tegen het continentaal stelsel van Napoleon
zelven, tegenover wien hij de onzijdigheid zijner vlag hoopte te handhaven onder
bescherming van Rusland, Engeland en Pruisen. Napoleon trachtte in 1807 bij het
verdrag van Fontainebleau daarom de souvereiniteit over Varel en Knyphausen.
die aan Oldenburg toekwam, op koning Lodewijk over te brengen, maar Oldenburg
bleef op zijn recht staan en verkreeg Dec. 1808 de handhaving daarvan door
bemiddeling van Rusland. Toch hadden de heerlijkheden veel van de fransche
overmacht te lijden en zag Bentinck zijn inkomsten zeer besnoeid. In 1813 te Bremen
gekomen, werd hij opgelicht en te Wezel gevangen gezet, waar een krijgsraad hem
tot deportatie met verbeurdverklaring van goederen veroordeelde wegens
hoogverraad. Wegens ziekte werd hij overgebracht
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naar een ‘maison de santé’ bij Parijs, waar hij de gevolgen van een appèl van het
geslagen vonnis afwachtte. Eerst de gebeurtenissen van 1814 hergaven hem de
vrijheid. Hij werd 28 Aug. 1814 lid der holl. Ridderschap, maar nam geen zitting. Hij
trachtte daarna op de congressen te Weenen en Aken het volledig herstel zijner
rechten op Varel en Knyphausen te verkrijgen. Zijne benoeming tot engelsch
generaal-majoor in 1821 als erkenning zijner verdiensten was hem een onvoldoende
belooning. Hij leefde verder tot zijn dood doorgaans op zijn slot te Varel, waar hij
zijn onrustig leven eindigde. In 1832 was hij in den Haag voor schulden gegijzeld,
maar ontvluchte uit de gevangenis. Gehuwd te Warnsveld 20 Oct. 1791 met
O t h l i n e F r e d e r i q u e L o u i s e v a n L y n d e n R e e d e geb. 24 Jan., ged.
's Gravenhage 28 Jan. 1773, overl. Varel 24 Nov. 1799, dr. van A r e n t W i l l e m
v a n R e e d e en H e i l w i c h A d r i a n a A m a r a n t e v a n L y n d e n . Zij liet
hem drie kinderen na. A n t o i n e t t e M a r i a C h a r l o t t e (1792-1832), gehuwd
o

1 . met J a n G i j s b e r t L u d o l p h A d r i a a n baron van N e u k i r c h e n gen.
o

N y v e n h e i m ,2 .metJ a c o b H e n d r i k g r a a f v a n R e c h t e r e n ;O t t e l i n a
F r e d e r i k a L o u i s a (1793-1868), gehuwd met C a r e l A n n e D a n i ë l baron
van N a g e l l ; W i l l e m A n t o n geb. 1799, overl. te Haarlem 26 Mrt. en 30 Mrt.
1813 begr. te Rhoon. Hij hertrouwde (en hieruit al die processen over Varel en
Knyphausen) ‘in Gewissensehe’ 28 Aug. 1800, kerkelijk ingezegend Accum 8 Sept.
1816, S a r a h M a r g a r e t h a G e r d e s , geb. te Bockhorn 31 Oct. 1776, overl.
Varel 11 Febr. 1856, dr. van Johann Friedrich en Wibke Margaretha Wempen. Uit
dit huwelijk zijn 3 zoons geboren: W i l l i a m F r i e d r i c h (1801-1867), grondbezitter
in Amerika; G u s t a v A d o l p h (1809-1876), hij deed afstand zijner rechten ten
behoeve zijner broeders 1 Juli 1883; uit zijn huwelijk met gravin v. Wedel zijn nog
kinderen (met erkenden graventitel) in leven; F r i e d r i c h A n t o n , geb. 9 Aug.
1812, hannoversch officier, overleden in Oostenrijk (Traismainzer) 8 Febr. 1886.
De beide laatsten hebben een geruchtmakend proces gevoerd over het bezit van
Varel en Knyphausen, dat hun op grond hunner geboorte werd onthouden.
Zijn door L. Temminck in 1787 geteekend portret is door F. Sansom gegraveerd.
Zie over hem, behalve de algemeene werken over den tijd: Kurze Biographie des
Reichsgrafen W.G.F. Bentinck (Oldenburg 1836); Haagsch Jaarboekje 1903; D.G.
v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.).
Blok

[Bentinck, Wolter Jan Gerrit]
BENTINCK (Wolter Jan Gerrit), een van de meest bekende en verdienstelijkste
kapiteins ter zee uit den tijd van de wederopleving van de zeemacht der Republiek
in de 18e eeuw, geb. op Schoonheeten 30 Juli 1745, ged. te Raalte 8 Aug. d.a.v.,
gestorven 23/24 Aug. 1781, zoon van B e r e n t H e n d r i k B e n t i n c k heer van
Schoonheeten en B o n n e E l i z a b e t h J u r r i a n a d u T e r t r e . Hij ging op
13-jarigen leeftijd als adelborst in 's lands zeedienst, en diende het eerst in 1758
als zoodanig onder de bevelen van den kapitein ter zee Coertse, die hem een
uitmuntende leiding en voorbeeld gaf. Hij klom spoedig op en was in 1774 kapitein
van de ‘Zwaluw’, een schip van 12 stukken en 60 koppen, dat deel uitmaakte van
een eskader van 8 schepen onder kapitein Dabenis, bestemd om in de
Middellandsche Zee de barbarijsche zeeroovers in toom te houden.
In 1776 was hij kapitein van de ‘Venus’ (26 st.),
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met welk schip hij zich bij het eskader van schout bij nacht Pichot voegde, met
dezelfde bestemming. Hij onderscheidde zich bij de afsluiting van de haven van
Larache in vereeniging met kapitein Salomon Dedel, en ontving daarvoor een
bijzondere betuiging van lof van de admiraliteit van Amsterdam.
Bij den aanvang van den vierden engelschen oorlog (1781-1784), werd aan
Bentinck door den Prins opgedragen om middelen te beramen voor de verdediging
van het Vlie door batterijen. In 1781 behoorde hij als bevelhebber van de ‘Batavier’
(54 st.) tot het eskader van den schout bij nacht Zoutman, dat, involge bevelen van
den Prins, 1 April zou uitloopen om den eigen handel te beschermen en den
vijandelijken te beschadigen, aan welke bevelen om verschillende redenen geen
gevolg werd gegeven. Toen eindelijk 9 Mei het eskader was uitgeloopen, kwam het
25 Mei weder binnen. De publieke opinie liet zich hoe langer hoe ongunstiger uit
over deze werkeloosheid en weifelende houding der zeemacht, waarvoor echter
wel degelijk gegronde aanleiding bestond. De naaste toekomst zou dat bewijzen in
het verloop en de gevolgen van den slag bij Doggersbank.
Op uitdrukkelijken last van den Prins werd hetzelfde jaar konvooi gegeven naar
de Oostzee en het Noorden, waartoe twee eskaders werden uitgerust één onder
Zoutman en een ander onder van Kinsbergen. Bentinck behoorde met zijn schip de
‘Batavier’ tot het eerste, maar beide eskaders zouden voorloopig bijéén blijven. De
o

slag bij Doggersbank op 5 Aug. volgde. In dien slag lag Bentinck met zijn schip n .
4 in de linie, in den aanvang tegenover de ‘Buffalo’ een schip van 60 stukken, en
werd ongeveer een uur na den aanvang van het gevecht door een kanonskogel
zwaar gewond aan den linkerschouder. Hij liet zijn tweeden kapitein Jean Louis
Bosch waarschuwen, die benedendeks de batterij commandeerde. Deze werd aan
dek komende door een splinter aan het been gewond en trof Bentinck badende in
zijn bloed aan. Bentinck gaf hem het commando over, hem vermanende ‘liever alles
te wagen en te vergaan dan te strijken of te vluchten.’ De strijd werd daarop met
kracht door Bosch voortgezet, terwijl Bentinck naar beneden werd gebracht. De
‘Batavier’ werd ontzaggelijk geteisterd eerst in den strijd met de ‘Buffalo’, daarna
door de volle lagen van de achtereenvolgens passeerende engelsche schepen
‘Fortitude’ ‘Amelia’ ‘Preston’ en ‘Bienfaisant’, die het schip nagenoeg tot een wrak
maakten. Niettemin hield Bosch stand, liep op het einde van den strijd, omdat de
Batavier niet mede kon komen, nog groote kans den vijand in handen te vallen,
maar volgde daarna de vloot terug naar de nederlandsche havens, evenals de
koopvaardijvloot, zoodat het doel van den tocht niet bereikt werd. Bentinck bevond
zich in hoogst zorgelijken toestand, en werd naar Amsterdam vervoerd, waar hij in
het huis van zijn vriend Boreel zorgvuldig verpleegd werd, maar in den nacht van
23 op 24 Augustus aan de gevolgen van zijn wonden overleed. De Republiek verloor
in hem een van haar beste kapiteins.
Vóór zijn dood werd hij op 18 Augustus nog bevorderd tot buitengewoon schout
bij nacht, en benoemd tot adjudant van den prins, en werd hem de gouden
eerepenning geschonken. Hij werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven,
waar een gedenkteeken voor hem werd aangebracht. De admiraliteit liet te zijner
gedachtenis een gedenkpenning slaan. Zijn door P. Oets geschilderd portret is door
R. Vinkeles in plaat gebracht.
Zie: d e J o n g e , Ned. Zeewezen, register op Bentinck, waar in de noten
betrekkelijke archief-
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stukken worden vermeld; voor den slag bij Doggersbank zie: M a r i n e b l a d 1898,
Oranjenummer.
Boldingh

[Berchem, Louis of Lowijs van]
BERCHEM (Louis of Lowijs v a n ), of B e r c h e m i u s , was bekend als latijnsch
dichter, toen hij in 1609 als derde latijnsche meester en opvolger van Daniël
Demetrius benoemd werd aan de latijnsche school te Dordrecht, toen onder het
rectoraat van G.J. Vossius, sinds 1615 onder dat van Ant. Aemilius. Herhaaldelijk
leidde v.B. de opvoering van schooldrama's. In 1622 werd hij benoemd tot rector
der latijnsche school te Gorcum, ontving toen van de dordtsche magistraat eene
vereering voor zijne Cancellaria Hispanica en werd te Dordrecht opgevolgd door
Martinus Gesnerus. Een ms. brief van hem aan Vossius van 12 Sept. 1617 berust
op het Brit. mus. (in Harleian 7012), een gedrukte over de dordtsche Synode van 8
Juni 1618 is in G.J. V o s s i i Epp. (Aug. Vind. 1691) II, 19 en een in ms. aan Jacob
Blyenburg van 5 Juli 1625 op de Kon. Bibliotheek.
Zie: S c h o t e l , De illusire school te Dordrecht (Utr. 1857) 67, 70.
de Waard

[Berck]
BERCK het beroemde geslacht, dat sedert de laatste helft der 15e eeuw uit de
Rijnstreken (Emmerik, Wezel) te Dordrecht zich vestigde, en sedert in de 16e en
17e eeuw vele verdienstelijke mannen heeft opgeleverd. De dordtsche tak van die
familie is evenwel in de laatste helft der 18e eeuw uitgestorven. Onder de vermaarde
leden dienen genoemd te worden:
[van Dalen]

[Berck, Mr. Dirck]
BERCK (Mr. Dirck), zoon van Johan (3) en Johanna van Diemen, was secretaris
der weeskamer 1635-1650, griffier der munt van Holland 1636, raad 1638, schepen
1643, burgemeester van 's Heeren wege 1652. Uit zijn huwelijk met J o h a n n a
d e R o o v e r e P o m p e j u s d r . won hij 4 kinderen, n.l. J o h a n n a , Pompejus
(2), Johan (4) en M a r g a r e t h a . Hij overleed na 1653.
[van Dalen]

[Berck, Mr. Gerrit]
BERCK (Mr. Gerrit), zoon van D i r c k B e r c k en L u c r e t i a v a n J e u c k e r e n ,
was secretaris van het college der Admiraliteit te Rotterdam. Hij was gehuwd met
L i d i a v a n D i e m e n J a c o b s d r . , bij wie hij 9 kinderen verwekte, van welke
niet veel bekend is.
[van Dalen]

[Berck, Hubert]
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BERCK (Hubert), zoon van Johan Berck (1) en Erckenraet van Berkenrode, was
ridder van S. Marco, kapitein te Venetië, schepen te Dordrecht 1634, en overleed
ongehuwd 26 Mei 1645.
[van Dalen]

[Berck, Johan (1)]
BERCK (Johan) (1), zoon van Matthijs (1) en Wilhelmina Tack, geb. 1565, gest. 18
Aug. 1627. Hij was sedert 1605 eigenaar en bewoner van het groote familiehuis,
en bekleedde de meest eervolle betrekkingen in zijn geboortestad als secretaris
1591, pensionaris en schepen. Ook was hij raadsheer in het Hof van Holland en
werd hij vele malen ambassadeur der Republiek o.a. in 1607 en 1610 bij de kroon
van Engeland, in 1618 in Denemarken, einde 1622 te Venetië, vanwaar hij in 1627
te Dordrecht terugkeerde; hij overleed kort daarop. Hij werd in de Augustijnenkerk
aldaar begraven, waar een monument met zijn beeltenis boven zijn graf werd
opgericht. In 1795 is dit gedenkteeken vernield, maar er bestaat een afbeelding
van. Berck, die wegens zijn groote verdiensten te Venetië tot ridder van S. Marco
o

was verheven, is twee malen gehuwd geweest, 1 . met E r c k e n r a e t v a n
o

B e r c k e n r o d e , wed. van D i r c k B e r c k H e n d r i c k s z o o n , 2 . met M a r i a
B u y s e n C o r n e l i s d r . Uit het eerste huwelijk sproten vier kinderen: Matthijs
(2), D o r o t h e a , Hubert en A g n e s ; uit het tweede een dochter E r c k e n r a e t .
Zie: de J o n g e , Nederland en Venetië 143 vlg.
[van Dalen]
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[Berck, Mr. Johan (2)]
BERCK (Mr. Johan) (2), zoon van Mr. Matthijs (2) en Alid de Roovere, volgde zijn
vader volgens acte van survivance op in de betrekking van secretaris van Dordrecht
1655, en van pensionaris, na in 1650 reeds schepen te zijn geweest. Hij huwde met
L u c r e t i a R u y s c h heeren C o e n r a e t s dr. en overleed kinderloos 18 Dec.
1667.
[van Dalen]

[Berck, Johan (3)]
BERCK (Johan) (3), zoon van D i r c k B e r c k en E r c k e n r a e t v a n
B e r c k e n r o d e , was secretaris der weeskamer 1622, thesaurier 1633, griffier van
de Munt van Holland 1623, schepen 1622, burgemeester 1650, enz. Hij was gehuwd
met J o h a n n a v a n D i e m e n J a c o b s dr. en overleed na 1651, nalatende 5
kinderen. Zijn geschilderd portret is in het bezit van de familie van Repelaer van
Spijkenisse op het huis Dordtwijk bij Dordrecht.
[van Dalen]

[Berck, Johan (4)]
BERCK (Johan) (4), zoon van Mr. Dirck en Johanna de Roovere, geb. 28 Aug.
o

1643, was controleur der konvooien en licenten te Hoorn. Hij huwde: 1 . 18 Mei
o

1668 met J o h a n n a S n e l l e n C h r i s t i a a n s d r . en 2 . 8 Dec. 1675 met
M a r g a r e t h a M a s i e r . Hij liet slechts één dochter J o h a n n a na.
[van Dalen]

[Berck, Matthijs (1)]
BERCK (Matthijs) (1), zoon van J a n B e r c k en A g n e t a v a n D u s s e l d o r p ,
aanzienlijk koopman in wijnen eerst te Emmerik, later te Dordrecht, waar hij het
groote familiehuis ‘de Berckepoort’ stichtte, thans een school, voorheen ‘de Lombaert’
geheeten. Zijn verblijf was zoo weelderig ingericht, dat hij herberg kon verleenen
aan vorstelijke personen. Zoo vertoefde op ‘de Berckepoort’ in April 1572 de hertog
van Alva, tijdens zijn inspectie van de maatregelen, door de stedelijke regeering
genomen tegen de aanslagen der Watergeuzen; prins Willem van Oranje vertoefde
er in 1575 en 1576 met zijne gemalin Charlotte de Bourbon; in Maart 1576 beviel
Charlotte de Bourbon er van een dochter, Louise Juliana.
Matthijs Berck was gehuwd met W i l h e l m i n a T a c k , gest. 1604, bij wie hij vijf
kinderen naliet, toen hij omstreeks 1586 overleed, n.l. Johan (1), A g n e s , H u b e r t ,
A n n a en W i l l e m .
[van Dalen]

[Berck, Matthijs (2)]
BERCK (Matthijs) (2), zoon van Johan (1) en Erckenraet van Berckenrode, was
vrijheer van Goidschalksoord. Hij bekleedde, als zijn beroemde vader, in zijn
geboortestad verschillende betrekkingen, als schepen 1621, secretaris 1622,
pensionaris 1636-1653 en overleed in 1655 in hoogen ouderdom, bij zijn vrouw
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A l i d d e R o o v e r e twee zonen en twee dochters nalatende n.l.: M a r g a r e t h a ,
Johan (2), Pompejus (1) en E r c k e n r a e t .
[van Dalen]

[Berck, Mr. Pompejus (1)]
BERCK (Mr. Pompejus) (1), zoon van Mr. Matthijs (2) en Alid de Roovere, was
meermalen schepen van Dordrecht, burgemeester in 1676, en werd herhaaldelijk
afgevaardigd ter admiraliteit van de Maas, en ter Staten-vergadering van Holland.
Hij speelde een belangrijke rol in de geschillen, die in 1684 met prins Willem III
ontstonden over de verkiezing der Goede Lieden van Achten. Hij huwde
M a r g a r e t h a d e R o o v e r e , bij wie hij verscheidene kinderen had. Hij overleed
25 Aug. 1691.
[van Dalen]

[Berck, Mr. Pompejus (2)]
BERCK (Mr. Pompejus) (2), zoon van Mr. Dirck en Johanna de Roovere, geb. 27
Jan. 1641, was schepen, griffier der Munt van Holland 1666, meermalen
afgevaardigde ter Staten. van Holland enz. Hij huwde 19 Juni 1672 met H e l e n a
W i t t e n s , wed. van Mr. J a n d e B a c k , en hij overleed 1702.
Zie over het geslacht Berck: B a l e n , Beschr. van Dordrecht.
van Dalen
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[Berck, Petrus van of a]
BERCK (Petrus v a n of a), vermoedelijk dezelfde als P e t r u s H a r r i t i u s
(H a r r i s i u s of H a r v i t i u s ). Oorspronkelijk schijnt hij predikant geweest te zijn
te Koedijk, in de classis Alkmaar. In 1581 is hij in dienst te Vreeswijk of de Vaart;
maar - vermoedelijk bij gebrek aan pastorie - woonde hij destijds in Utrecht. Vijf jaar
later behoorde hij tot hen, die, 26 April 1586, de 18 artikelen ter vereeniging van de
consistorialen en de Jacobsgemeente in die stad onderteekenden; volgens
Wtenbogaert deed hij 't echter niet van harte en alleen uit vrees. Wellicht stond daar
mee in verband, dat hij nog in 't zelfde jaar naar Enkhuizen ging. In 1589 werd hij
daar uit den dienst om onbekende oorzaak ontslagen. Eer 't jaar om was, stond hij
echter alweer te Muiden. Vandaar ging hij in 1591 naar Bolsward; 1595 verruilde
hij die standplaats voor Wormer en Jisp; een bericht, dat hij in dat jaar te Zuidland
of Westenrijk heeft gestaan, kan dus wel waar zijn. Na een jaar te Wormer te hebben
gestaan, heeft hij achtereenvolgens nog de kerken van Steenwijk (1596-Sept. 1598),
van Naarden (Sept. 1598-1610, toen hij ontslagen werd), van Sloten en Sloterdijk
(1611-1613), en - na de scheiding dier beide gemeenten - van Sloten alleen gediend,
tot hij in 1616 overleed.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) en de daar
genoemde literatuur; R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuward.
1886) 265 en 266; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 461; VI, 67, 69, 70, 71,
294.
van Schelven

[Berckel, Abraham van]
BERCKEL (Abraham v a n ), B e r k e l of B e r k e l i u s , geb. te Leiden in 1639 of
1640, begr. te Delft 3 Oct. 1686, zoon van T h e o d o r u s v a n B., werd reeds 27
Oct. 1654 te Leiden ingeschreven als student. Misschien is hij identiek met zijn
naamgenoot, die 8 Aug. 1661 werd benoemd als conrector aan de latijnsche school
te Goes, welke plaats evenwel reeds 23 Aug. 1662 is toegewezen aan God. Deys,
wat goed overeenkomt met de omstandigheid, dat eerstgenoemde opnieuw te
Leiden als med. stud. werd ingeschreven op 18 Aug. 1662, terwijl hij voorts 12 Nov.
1662 voorkomt als student te Utrecht, daar wellicht promoveerde en zich wederom
als med. dr. te Leiden deed inschrijven op 21 Apr. 1664. Vermoedelijk destijds was
hij met den te Rijnsburg wonenden Spinoza in kennis gekomen door zijn
academievriend, den amsterdammer Joh. Koerbagh, met. wien hij zich weldra tijdelijk
in de vrijstad Kuilenburg vestigde. Wellicht wegens twist met de predikanten, heeft
hij daar niet lang vóór 1668 in hechtenis gezeten en gaf er verder in de dagen, dat
A d r . K o e r b a g h 's Bloemhof, (Amst. 1668) reeds veel te doen maakte, van
libertijnsche gevoelens blijk door het met diens broeder Johannes ijverig ter druk
bezorgen van K o e r b a g h 's Ligt schijnende in duystere plaatsen (Amst. 1668,
gedr. te Utrecht), voor welke beide zaken Johannes 10 Mei te Amsterdam werd
gevat en de schrijver 19 Juli uit Leiden werd opgelicht om zijn dood te vinden in het
amsterdamsche rasphuis. Dr. Berckel ‘een gaeuw man,’ volgens hun verrader, ‘ende
wel de meeste aenlyder van de boeken’, schijnt ontkomen en kon zich 4 Juli 1669
wederom te Leiden doen inschrijven, zich thans onder Gronovius toeleggende op
de klassieke letteren. Hij vond een verder vreedzaam bestaan in eene verbintenis,
weldra als rector, aan de latijnsche school te Delft, had aandeel in de door Gronovius'
opvolger, Fred. Spanheim, ter hand genomen ordening der leidsche bibliotheek en
de uitgave in 1674 van den zesden catalogus en maakte zich

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

310
verder bekend door de uitgave van verschillende klassieke schrijvers. Zijn zoon Jan
volgt. Twee brieven tusschen hem en Nic. Blancardus (15 Apr. 1673 en 23 Mei
1675) zijn afgedrukt in B u r m a n , Sylloge II, 651, 653 en van zijne werken:
E p i c t e t i Enchiridion una cum C e b e t i s T h e b a n i tabula (L.B. 1670,
vermeerderd Delft 1683, 1753); Genuina S t e p h a n i B y z a n t i n i de urbibus et
populis fragmenta (graece et latine) acc. H a n n o n i s Carthaginensium regis perip
us (L.B. 1674); A n t o n i n i L i b e r a l i s Metamorphoses (L.B. 1674, 1676) en het
met aanteekeningen, waaraan hij een groot deel van zijn leven besteedde, voorziene,
doch eerst na zijn dood uitgekomen S t e p h a n i B y z a n t i n i Gentilia per epitomen,
antehac de Urbibus (Lugd. Bat. 1688, nieuwe titeluitgaaf ibid. 1694).
Zie: S a x e , Onomasticon V, 612-13; R ö m e r in Nehallennia, jaarboekje I (Midd.
1849) 94; M e i n s m a , Spinoza en zijn kring ('s Grav. 1896) in het reg. en
M o l h u y s e n , Gesch. Univ. bibl. Leiden 27. Of hij de Berkelius is, die voorkomt in
C h r . H u y g e n s Oeuvres I, 242 en XII, 80, kan worden betwijfeld.
de Waard

[Berckel, Mr. Engelbert van]
BERCKEL (Mr. Engelbert v a n ), ged. 24 Sept. 1686 te Rotterdam, begr. aldaar 19
Jan. 1768. Hij was een zoon van P i e t e r v a n B e r c k e l en G e r t r u y v a n
B e r c k e l . Te Leiden werd hij 14 Jan. 1705 ingeschreven als student in de rechten
(met onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud.) en promoveerde aldaar. Zijn politieke
loopbaan begon in 1712, toen hij commissaris van het waterrecht te Rotterdam
werd. Achtereenvolgens bekleedde hij daar allerlei stedelijke ambten o.a. was hij
meermalen tresorier tusschen 1718 en 1744, baljuw tusschen 1728 en 1748 en
burgemeester in 1734, 1735, 1744 en 1745; van 1724-27 bovendien lid van het
college der admiraliteit op de Maas en in 1715 bewindhebber der O.-I.-C. Als
hoofdofficier werd hij in 1748 beschuldigd zich boeten te hebben toegeëigend, die
den armen toekwamen en geld te hebben ontvangen van de roomschen voor het
onbelemmerd toestaan hunner godsdienstoefeningen. Hij verdedigde zich in een
‘Advertentie’ d.d. 21 Oct. 1748. Om zijn politieke gevoelens werd hij 23 Oct. 1748
als lid der vroedschap door den Prins afgezet en bleef verder tot zijn dood ambteloos
burger. Bij zijn benoeming tot burgemeester in 1744 kwam er van den dichter D i r k
S m i t s uit: ‘Toejuiching aen den WelEdelen Groot Achtbaren Heere Mr. Engelbert
van Berckel enz.’ Hij huwde te Rotterdam 12 Maart 1715 met T h e o d o r a
P e t r o n e l l a v a n H o g e n d o r p , dochter van W i l l e m v.H. en W e n d e l i a
R o o s m a l e , begr. 17 Maart 1751.
Zie: J.A. A l b e r d i n g k T h i j m , in Dietsche Warande IX (1870) 160; Bronnen
Gesch. Rott. l.
Wiersum,

[Berckel, Jan van]
BERCKEL (Jan v a n ), J a n u s B e r k e l i u s , geb. omstreeks 1675 te Delft, gest.
28 Sept. 1715 te Dordrecht. Hij was de zoon van den delftschen rector Abraham
(kol. 309) en kwam in 1697 als praeceptor der vierde klasse aan de illustre school
te Dordrecht, waar hij later aan de derde klasse werkte. Hij gaf in 1694 een nieuwe
titeluitgave van den S t e p h a n u s B y z a n t i u s zijns vaders van 1688, waaraan
hij p. 777 Pietas in vindicanda fide paterna, tegen Et. le Moyne gericht, toevoegde,
en na de Variae lectiones van J a n . G r o n o v i u s in die editie, ook een lat. gedicht
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plaatste, aan Gron. opgedragen. Ook gaf hij uit Dissertationes selectae criticae de
poetis Graecis et Latinis (L.B. 1707).
Zie: G.D.J. S c h o t e l , de Illustre school te Dordr. 106, 107, 163, 228.
van Dalen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

311

[Berckel, Johannes van]
BERCKEL (Johannes v a n ), geb. te Leuven Dec. 1625, overl. te Brussel als abt
der Cistercienserabdij Rosière 30 Maart 1672, behoorde tot de abdij St. Bernard bij
Antwerpen, waar hij 13 Dec. 1643 zijne geloften had uitgesproken. Na de
priesterwijding te hebben ontvangen, 7 Maart 1648, werd hij biechtvader in het
vrouwenklooster zijner orde Vinea te Leuven, 1657-1661. Door zijn abt benoemd
tot pastoor te Oudenbosch, 24 Feb. 1661, haalde hij zich daar, door zijn vurigen
ijver voor het behoud zijner kudde, den haat der hervormden op den hals, vooral
toen hij tijdens het woeden der pest velen tot de katholieke Kerk terugbracht.
Gedurende den oorlog der Vereenigde Provinciën met den prins-bisschop van
Munster begunstigde hij het werven van soldaten voor den laatste, wat hij met een
banvonnis boette. Hij nam de wijk naar Munster en was werkzaam in het leger als
veldaalmoezenier. De bisschop benoemde hem tot abt van Sibculo in Overijsel, een
Cistercienserklooster, reeds bijna eene eeuw opgeheven, dat weldra weer onder
het gebied der Staten terugkwam. Omdat in den Haag in 1667 over van Berckel het
doodvonnis was uitgesproken en zijne roekeloosheid aan de abdij St. Bernard en
hare parochies Gastel, Wouw, Hoeven en Oudenbosch vele moeilijkheden en onheil
had berokkend, werd hij niet meer als lid der abdij erkend. Na den vrede met Munster
vertrok hij, na een kort verblijf in de abdij Duinen te Brugge, naar Spanje, waar hij
drie jaren in het Bernardijnerklooster te Madrid vertoefde, steeds bedelend om de
gunst van het hof. Eindelijk door de aartshertogin Maria Anna van Oostenrijk
benoemd tot abt der kleine abdij Rosière in Bourgondië, vond hij er een mededinger,
die hem het bezit der abdij betwistte. Tot het regelen zijner zaken te Brussel
verblijvend, overleed hij aldaar plotseling. Zijn lijk werd overgebracht naar Leuven
en in de abdij Vinea begraven.
Het ‘Necrologium’ der abdij St. Bernard door G. H o f m a n s (H.S. bibl. Bornhem)
spreekt met lof van hem; geheel anders het oordeel van Dom G. R u b e n s ,
Summarium Chronologicum cont. exordium et progressum abbatiae B.M.V. loci St.
Bernardi ad Scaldim (H.S. bibl. Bornhem).
Zie: B.v. D o n i n c k , Obituarium Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 47, 48; Obituarium
der Abdij Vinea, ad diem 30 Mart. (H.S. Bornhem); Gallia Christiana (Parisiis 1860)
XV, 286; K r u g e r , Kerkelijke geschiedenis van het bisdom Breda IV, 109.
Fruytier

[Berends, Thomas]
BERENDS (Thomas), bouwmeester, heeft in 1615 de Broederspoort en in 1617 de
Cellebroederspoort te Kampen, beide uit de 15e eeuw afkomstig, verbouwd en
verfraaid.
Weissman

[Berendtsz, Thomas]
BERENDTSZ. (Thomas), werd bij besluit van 1 Juni 1611 door Gedeputeerden van
Overijsel gebruikt in het maken van een ‘Caerte tot entscheydinge van dezer
Lantschaps limiten ende den van Gelderlant omtrent het convent der Honnepe’ en,
na aflegging van examen, 14 Sept. d.a.v. aangesteld als gezworen landmeter,
waarvoor hij 5 Febr. 1612 den eed deed. 24 Oct. 1618 werd zijn salaris met de helft
verhoogd, in 1626 echter een ander in zijn plaats gesteld, misschien omdat hij toen
overleden was. Zijn wapen, met zinspreuk Concussa surgo, benevens zijne
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handteekening, plaatste hij in 1618 in het album van zijn neef, den kamper rector
Marcus Gualtherus, zich, behalve landmeter, ook schilder noemende. Op een 1605
gedateerde teekening in het Prentenkabinet te Amsterdam, voorstellende Mucius
Scaevola, schrijft hij zijn naam ‘T. B e r e n d t s z . L a n s i n c k ’ (of L a n t i n c k ).
Deze teekening is afkomstig uit het album van ter Borch. Men heeft van
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hem een copie van een ms. kaart, in 1617 vervaardigd op last van de drosten van
Salland, omtrent verdeelingen der markten van Ommen, Arrien, Verssen, Luesen,
Dalfsen enz.
Wellicht is hij dezelfde als de voorgaande.
Zie: Bijdr. gesch. van Overijssel II (1875) 334-5; III (1876) 98, 99; VIII (1886) 12.
de Waard

[Berg, Johannes Rudolphus van den]
BERG (Johannes Rudolphus v a n d e n ), zoon van J o h a n n e s G e r a r d u s ,
Raad van Indië en M a r i a E l i s a b e t h C o e r t , geb. 11 Oct. 1789 te Djokjakarta,
overl. 17 Mei 1817 te Saparoea. Genoot zijn opvoeding in Nederland en werd 9
Febr. 1815 benoemd tot ambtenaar der derde klasse voor den indischen dienst. 24
Maart 1816 keerde hij naar Java terug en werd op aanbeveling van den
oud-gouv.-generaal Siberg weldra benoemd tot resident van Saparoea, welke in
1824 opgeheven residentie bestond uit de Moluksche eilanden Honimoa, Noesa-Laut
en een gedeelte van Ceram. Het volgende jaar brak een opstand onder de inlandsche
bevolking te Saparoea uit en werden v.d.B., zijn echtgenoote (gehuwd Amsterdam
18 Aug. 1810) J o h a n n a C h r i s t i n a U m b g r o v e , geb. Tegal 29 April 1791,
en twee zijner drie jeugdige kinderen, op lafhartige wijze vermoord. Het kind (J o h a n
L u b b e r t ), dat, hoewel gewond, aan den moord ontkwam, werd de stamvader van
het tegenwoordige geslacht van den Berg van Saparoea.
Zie Handel. en Geschriften Ind. Gen. V (1858) 200.
Muller

[Berg, Petrus van den dominicaan]
BERG (Petrus v a n d e n ) dominicaan, volgens zijn kloosternaam: C o n s t a n t i u s ,
geb. te Heesch (N. Br.) 16 Juni 1816, overl. te Huissen 27 Mrt. 1885. Zijne ouders
waren R u d o l p h u s v a n d e n B e r g en H o n o r i a R u i j s . De lagere studiën
volbracht hij op het klein-seminarie te Sint-Michiels-Gestel. 23 Jan. 1848 ontving hij
te Nijmegen het ordekleed, en 10 Aug. 1851 werd hij tot priester gewijd. Om zijne
theologische studiën voort te zetten en zich bijzonder in de thomistische leer te
verdiepen, trok hij naar Rome, waar hij de lessen aan de theologische school der
Minerva volgde. In 1853 teruggekeerd, gaf hij gedurende eene lange reeks van
jaren aan zijne jeugdige ordebroeders onderricht in de scholastieke godgeleerdheid.
In 1865 behaalde hij te Rome den graad van magister, eene onderscheiding sinds
tachtig jaren geen hollandschen dominicaan te beurt gevallen. 27 Sept. 1866 werd
het studiehuis te Huissen tot Collegium Sancti Thomae of studium formale verheven,
en P. van den Berg tot eersten regent aangesteld. Als vrucht zijner thomistische
studiën gaf hij uit: De Ideis divinis seu de divina essentia, prout est omnium rerum
idea et primum exemplar juxta doctrinam doctoris Angelici Divi Thomae Aquinatis,
contra Pantheismum praesertim Idealisticum aliosque errores modernos ('s Bosch
1872); Beatissima Virgo Maria, Imago Dei et SS. Trinitatis juxta mentem D. Thomae
Doet. Angel. ('s Bosch 1872).
Zijn hoogst verdienstelijk leven binnen de stille kloostermuren was geheel gewijd
aan de wetenschappelijke vorming zijner ordebroeders.
G.A. Meijer

[Bergaigne, Hendrik de]
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BERGAIGNE (Hendrik d e ) geb. ± 1588, gest. te 's Hertogenbosch 6 Oct. 1666. Te
Leiden wordt 8 Juni 1605 een H. d e B. ingeschreven als student in de philosophie
en afkomstig genoemd uit den Haag; 21 Mei 1612 een in hetzelfde jaar geborene
als iur. lic. en komende van Breda, waar van 1601 tot 1610 als schepen een J a n
d e B e r g a i g n e voorkomt. In laatstgenoemde stad verkeerde H. de B. in 1618
met den natuurkundige
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Is. Beeckman, die hem in zijn nagelaten geschriften rentmeester aldaar noemt. Als
schepen te Breda komt H. de B. zelf voor van 1619 tot in 1623, dus vóór de overgave
in 1625. In 1629 droeg Albert Girard zijne Invention nouvelle (Amst. 1629) op ‘A.
Mr. Henry de Bergaigne capitaine d'une compagnie de cavallerie pour Messeigrs.
les Estats Généraux des Provinces Unies des Pays Bas, Receveur des contributions
de Brabant au quartier de Breda, etc.’ en zegt, dat deze niet alleen, met andere
wetenschappen, de wiskunde beoefent maar daarin heeft tot stand gebracht ‘un
progrez au delà du vulgaire’. Hetzelfde jaar 1629 woonde H. d e B. als ritmeester
het beleg van 's Hertogenbosch bij, werd om zijn gedrag loffelijk vermeld en was,
als opvolger van W i l l e m v a n d e r R y t , in 1630 hoogschout aldaar, welke
betrekking hij tot zijn dood vervulde. Zijne dochter J e a n n e C a t h a r i n a huwde
26 Oct. 1655 te Brussel met C h r i s t i a a n H u y g e n s , zoon van Maurits (den
broeder van den dichter Constantijn). Een H e r b e r t i n a B. huwde vóór 1688 met
C o r n e l i s G a n s , raad en presidentschepen van den Bosch (gest. 21 Oct. 1699).
Zie: B o r , Beschrijving van 's Hertogenbosch ('s Grav. 1630) 361; Geschiedk.
aanteekeningen omtrent Fred. Hendrik (Leiden 1850) 91; Dagboek van C o n s t .
H u y g e n s (Amst. 1885) 58 en bijlagen; Oeuvres complètes de C h r . H u y g e n s
I (la Haye 1888) 348, 360; III (1890) 220; Oeuvres de D e s c a r t e s VIII (Par. 1905)
66, 72.
de Waard

[Bergaigne, Josephus de]
BERGAIGNE (Josephus d e ) geb. 1588 te Ant werpen uit een italiaansch geslacht
en overl. te Munster in Westphalen 21 Oct. 1647, trad te Leuven in de orde der
Franciscanen. Door zijne overheid naar Spanje gezonden, keerde hij van daar als
dr. in de theologie terug, en werd tot leeraar der godgeleerdheid aan de universiteit
van Keulen en later te Metz benoemd. 12 Aug. (?) 1616 tot provinciaal der
Franciscaner-orde aangesteld, werd hij tegelijk definitor der Minderbroeders in
Duitschland en Vlaanderen. Bij keizer Ferdinand III stond de Bergaigne in hoog
aanzien. Ook Filips IV, koning van Spanje, erkende zijne wetenschap en zijne
voortreffelijke hoedanigheden en droeg hem in 1638 aan den Paus tot bisschop van
den Bosch voor. Het duurde evenwel tot 27 Oct. 1641 voordat de Bergaigne zijne
aanstelling uit Rome ontving, omdat de toestand der katholieken in Brabant zeer
ingewikkeld geworden was. Hij ontving de bisschoppelijke wijding in het klooster
der Minderbroeders te Brussel (1641) en heeft zijn bisdom wellicht nooit gezien.
Zoo goed de tijdsomstandigheden het toelieten, heeft hij het van uit den vreemde
bestuurd. In 1639 en in 1643-44 werd hij gebruikt voor pogingen om prins Frederik
Hendrik voor afzonderlijken vrede te winnen. In 1645 werd de waardige prelaat tot
aartsbisschop van Kamerijk verheven, terwijl hij te gelijker tijd de zorg over het
bisdom van den Bosch bleef waarnemen. Hij werd door den koning van Spanje,
Filips IV, naar Munster gezonden, om bij het teekenen van den vrede aldaar
tegenwoordig te zijn. Nog vóór dat de vredesonderhandelingen beeindigd waren,
overleed hij te Munster en werd aldaar in de kloosterkerk der Minderbroeders met
luister begraven. Op het stadhuis te Munster, in de groote zaal waar de vrede
gesloten is, vindt men, evenals van alle andere onderhandelaars, zijn geschilderd
portret, dat ook door P. Pontius, P. Nolpe, Jac. Neeffs
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e.a. gegraveerd is; zijn grafzerk met een zeer lang en niet merkwaardig opschrift in
de Minderbroederskerk aldaar.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 772-73; d e z . Historia Episcopatus Sylvaeducensis,
Cap. VI, 109-125; J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's
Hertogenbosch I, 259-62; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het
Bisdom 's Hertogenbosch (Bosch 1872) II, 128-31; de Katholiek LXXVII (1880) 368;
A. W a d d i n g t o n , La République des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas
espagnols I, 353; II, 82.
Smits

[Bergen, Adriaen Joosten van]
BERGEN (Adriaen Joosten v a n ) (de jongere), een der vier leursche schippers:
A d r i a e n A d r i a e n s z . , A d r i a e n J o o s t e n de oudere,A d r i a e n J o o s t e n
de jongere, en W i l l e m J a c o b s z . v a n B e r g e n , die in 1590 het kasteel van
Breda door middel van een turischip hebben helpen verrassen. Hij was knecht op
het vaartuig en kreeg na het welslagen der onderneming een geschenk van 200
gulden, een lijfrente van 150 gulden 's jaars, en een rente van 20 viertelen rogge.
Hij vestigde zich als korenkooper te Dordrecht, waar hij, wonende over de Pelsebrug
in het huis ‘de Groote Wijnberg’, in slechte financiëele omstandigheden in Sept.
1602 aan de pest overleed. De gevelsteen van zijn woonhuis is thans verplaatst in
een huis in de Groote Spuistraat. Hij vertoont behalve den wijnberg het wapen der
van Bergens, 3 klimmende leeuwen. Te Leur is 8 Sept. 1904 een standbeeld voor
hem opgericht; terzelfder tijd is op dit feit een medaille geslagen.
Zie: Th.M. R o e s t v a n L i m b u r g , Het Kasteel van Breda (Schiedam 1904),
dat de geschiedenis der verrassing en het aandeel der schippers tot de juiste
verhoudingen terugbrengt.
van Dalen

[Bergh, Laurents van den]
BERGH (Laurents v a n d e n ), geb. te Nijmegen 1 Juni 1618, overl. aldaar 2 Sept.
1679, zoon van I s a a c v a n d e n B. en M a r i a d e B u i s s o n e t . Zorgvuldig
opgevoed, was hij op zijn 17de jaar in staat in het fransch een vrij uitvoerig werk
over de wiskunde te schrijven, dat echter niet werd uitgegeven. Op 2 Jan. 1667
werd hij tot raad en schepen zijner geboortestad verkozen, later tot curator der
nijmeegsche Kwartierlijke Academie, burgemeester in 1672, en lid der Gedeputeerde
Staten des kwartiers. Van den Bergh was te Nijmegen 12 Maart 1651 gehuwd met
M a r g a r e t h a V o r s t e r m a n s , geb. te Zalt-Bommel 1632/3, dr. van O t t o en
M a r g a r e t h a v a n K e r k w i j k , overl. 9 Nov. 1681, bij wie hij elf kinderen
verwekte. Hij was een niet onbekwaam dichter, vooral van gelegenheidsgedichten,
die evenwel grootendeels in handschrift zijn gebleven.
Zie: L.Ph.C. v a n d e n B e r g h in Geld. Volksalmanak 1837, 155, alwaar een
proeve van zijn dichtkunst.
van Schevichaven

[Bergh, Alexander van der]
BERGH (Alexander v a n d e r ), geb. te Gemert in 1639, overl. omstreeks 1700,
werd carmeliet in 1658, was vele jaren professor te Leuven, waar hij met veel lof
de H. Schrift doceerde. Wij hebben van zijn hand: Clypeus religionis (Keulen 1679,
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2 dln.) (den inhoud van dit waardevolle werk vindt men in Bibl. Carm. I, 33); Regel
des Geloofs (Yperen 1682) bestrijdt o.a. sommiger meening in dien tijd, dat er zeven
geloofspunten zijn, uit noodzakelijkheid des middels te gelooven; Sacrarium
reclusum, en Sanctum sanctorum conclusum; Hydra profanarum novitatum (Keulen
1684) geeft voornamelijk de oorzaken aan van schisma's en ketterijen. Andere
werken geeft de Bibl. Carm. I. 33.
C. de Boer
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[Bergmann, Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq]
BERGMANN (Emilius Henricus Josephus Maria v a n Z i n n i c q ), geb. 11 Aug.
1847 te 's Hertogenbosch en overl. aldaar 16 Mrt. 1908. Zoon van Mr. F r a n c i s c u s
Joannes Emilius van Zinnicq Bergmann en Wilhelmina
J o s e p h a B e r n a r d . Hij huwde te 's Hertogenbosch 17 Juni 1873 jkvr. E m i l i a
T h . S.M. V e r h e y e n . , geb. 's Hertogenbosch 14 Jun. 1849, dochter van jhr. Mr.
J o h a n n e s B a p t i s t a A.J.M. V e r h e y e n en A g n e s A.E. gravin d u
Monceau.
Na zijn studiën op het gymnasium te 's Hertogenbosch te hebben voltooid, vertrok
hij naar de hoogeschool te Leiden, waar hij 18 Juni 1870 promoveerde tot doctor
in de beide rechten. Mr. van Zinnicq Bergmann vestigde zich als advocaat in zijne
geboortestad en ontving 1 Mei 1877 zijne benoeming tot rechter-plaatsvervanger
aan de arrond.-rechtbank te dier stede. 14 Mei 1877 trad hij op als rijks-advocaat
voor de provincie Noord-Brabant en later voor 't geheele ressort van het gerechtshof,
dus ook voor Limburg. Sedert 1882 bekleedde hij de waardigheid van deken der
orde van advocaten.
8 Aug. 1892 kozen Prov. Staten van Noordbrabant hem tot lid der Eerste Kamer
der Staten-Generaal, welk mandaat hij bij iedere periodieke aftreding onbetwist
vernieuwd zag. Hij had zitting in verschillende colleges, waar hij een man toonde
te zijn begaafd met veel kennis en van veel werkkracht en werklust. Hij was lid van
het college van curatoren van het gymnasium; lid der commissie van toezicht op 't
Iager onderwijs; toeziend regent over het r.-k. armenweeshuis; bestuurslid van het
Provinc. Genootschap voor kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant; bestuurslid
der commissie voor de beurzen ad studia in de stad en de voormalige Meijerij van
den Bosch; lid van het diocesaanbestuur van de Radboudstichting, en van het
eerecomité der katholieke dagen in het bisdom van 's Hertogenbosch. De vermaarde
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap telde hem onder hare leden.
Ebeling

[Bergsma, Eiso]
BERGSMA (Eiso), geb. te Utrecht 15 Oct. 1831, zoon van prof. dr. C o r n e l i s
A d r i a a n B.enJ o h a n n a T h e o d o r a v a n S c h e r m b e e k ,overl.teKralingen
22 Dec. 1892. Hij promoveerde 24 Maart 1855 te Utrecht, in de rechten op een
dissertatie de Collegiis pupillaribus in Hollandia et Zelandia. Van 1855-1865 was
hij advocaat bij het Prov. Gerechtshof en het Hoog Mil. Gerechtshof te Utrecht, sinds
1864 rechter-plaatsvervanger. In 1865 vertrok hij als rechter naar Sneek, in 1870
volgde zijn verplaatsing als zoodanig naar Leeuwarden. In 1872 benoemd tot rechter
in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, werd hij 28 Juli 1888 hierbij als
vice-president geïnstalleerd. In 1881 was hij lid geworden van de staatscommissie
betreffende de regeling van pensioenen van ambtenaren en hunne weduwen en
weezen. Hij was gehuwd met J o h a n n a W i l h e l m i n a v a n M a n s v e l t . Van
hem is verschenen: De Weeshuiskwestie, Een vijftigjarige strijd op administratief
gebied, 1809-1859 (Sneek 1870); Het ontslag van den kapitein P.A. Jansen toegelicht
(Leeuwarden 1871); Het pensionneeren van werklieden (Rotterdam 1882); Laatste
pensioenvragen (Leeuwarden 1889).
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenb. I. 47.
Moquette

[Berkenboom, Martinus]
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BERKENBOOM (Martinus), plaatsnijder te Nijmegen, heeft den mislukten aanslag
der Franschen op die stad, 11 Juni 1702, in plaat gebracht.
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Bij Joh. Teyler heeft hij het drukken van prenten in kleuren geleerd, en een zeldzaam
voorkomend blad met een satersfamilie in een heroisch landschap, naar Herm.
Swanevelt, doet zien, dat hij met dat procédé wel vertrouwd was. Ook het drukken
van behangsels heeft hij geleerd van Teyler, wiens behangselfabriek hij na diens
dood heeft overgenomen. Vergezeld van zijn leerling Jacob van Eynden reisde hij
1708 of 1709 naar Düsseldorf, om er den Keurvorst met zijn kunst bekend te maken,
maar dit liep op niets uit en in 1712 is hij vrij bejaard te Nijmegen aan een beroerte
gestorven. De prenten in A r k s t e e 's Nymegen zijn naar teekeningen van hem
gesneden.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 179-181; J. M e y e r , Künstlerlexikon in
voce.
Moes

[Berkhout, Arend Jan]
BERKHOUT (Arend Jan), 18 Oct. 1777 te Schermerhorn geb. en overl. 24 Apr.
1858 te Zaandijk, waar hij 40 jaren als predikant en schoolopziener werkzaam was.
Vóór dien tijd was hij pred. te Etershem en Schardam (N.-Holland) en (van 1804-17)
te Woudrichem. Zijn vader, V o l k e r t B., was pred. te Schermerhorn; zijn moeder
o

was E l i s a b e t E l f r i n g . Twee keer is hij gehuwd geweest: 1 . met D i d e r i k a
o

H e r m i n a G e e r s , 2 . met E l i z a b e t h v a n D o o r n . Als ijverig voorstander
van verbeterd volksonderwijs gaf Berkhout verscheiden bijdragen en leerboeken in
het licht. Zijn Spreuken van Salomo, een leesboek voor de scholen (1811) werd
door de fransche politie achtervolgd. Verder noemen wij van hem: Proeve eener
beknopte geschiedenis van het Lager Onderwijs in ons vaderland (1821);
Redevoering bij het 50-jarig bestaan van de Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen (1835);
Feestrede ter gedachtenis mijner 25-jarige Evangeliedienst in de Herv. gem. te
Zaandam (1843) en Afscheid van de evangelieprediking (1856). Zijn portret is in
silhouet op steen geteekend.
Zie: A. B e e l o o in Handel. Letterk 1858, 263; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Prot. Vaderland I, 430-31.
Zuidema

[Berkhout, Nanning]
BERKHOUT (Nanning), geb. te Maarssen 7 Maart 1784, gest. te Leiden 2 Nov.
1854. Zijne ouders waren V i c t o r J a c o b u s B e r k h o u t en M a r g a r e t h a
J a c o b a T r u p e l l . Op zijn 14e jaar reeds het haarlemsch gymnasium afgeloopen
hebbende, genoot hij nog een jaar onderwijs van ds. Gabriël van Oordt, den lateren
hoogleeraar te Utrecht, en werd in 1800 student te Leiden, 1806 predikant te
Woudenberg, 1808 te Velsen (7 Maart 1811 hij trad er in het huwelijk met M a r i a
A n t o n i a H u b r e c h t , de jongste dochter van mr. J.J. Hubrecht, secretaris van
Leiden), 1817 te Sneek, 1823 te Leiden, in al welke plaatsen hij veler achting genoten
heeft. In 1824 werd hij lid van de Mij. d. Ned. Letterk. Zijn portret is door J.P.
Berghaus op steen geteekend.
Zie: F.H.G. v a n I t e r s o n in Levensber. Letterk. 1855, 136-146.
Knappert

[Berkum, Jacob Pieter van]
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BERKUM (Jacob Pieter v a n ) geb. te Wanswerd 22 Aug. 1821, gest. te Wolsum
22 Apr 1854, zoon vermoedelijk van den volgende, werd 25 Jan. 1840 ingeschreven
te Leiden als stud. theol., zette zijn studie voort te Groningen, waar hij theol cand.
werd en is Aug. 1845 tot candidaat bij den dienst bevorderd door het prov.
kerkgenootschap van Friesland. Hij was predikant te Warns van 14 Dec. 1845 tot
13 Aug. 1848, te Wolsum van 20 Aug. 1848 tot zijn dood. Hij schreef Zonde en
geloof of ontmoetingen en verhalen uit mijne evangeliebediening (Sneek 1852).
de Waard
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[Berkum, Theunis van]
BERKUM (Theunis v a n ), geliefd rechtzinnig predikant, geb. 30 Juli 1782, overl. 3
Nov. 1858. Zoon van een kleermaker te Enkhuizen, aldaar leerling van ds. J. Clarisse,
studeerde hij, op kosten van een welgesteld echtpaar, te Leiden, deed 24 Sept.
1805 préparatoir examen voor de classis van Peel en Kempenland, huwde met
L e e n t j e D e k e m a , werd 2 Febr. 1806 te Schoorl bevestigd door ds. A.W. van
Hengel. Door zijn bemoei-ingen werd daar de kerk, die bij de invasie in 1799 was
gebombardeerd, hersteld; de gemeente, die verwilderd was, geraakte tot bloei. Hij
werd 4 Febr. 1810 predikant te Winkel, waar hij verzoenend optrad tusschen de
Patriotten en Oranjeklanten, die elkander fel bestookten. Sedert 5 Dec. 1813 toen
hij bevestigd werd te Wanswert en Jislum heeft hij met veel zegen gearbeid in
Friesland. S c h o t s m a n s Eerezuil voor de Dordtsche Synode (1819) had invloed
op hem. Een verversknecht, F.H. Uitterdijk uit Rinsumageest werd door zijn prediking
bekeerd en is een der eerste afgescheiden predikanten geworden (Het leven en de
lotgevallen van F.H. Uitterdijk, (Amst. 1863). Van Wanswert ging van Berkum naar
Garijp c.a. (1828) en van daar in 1835 naar Oosthem, waar hij 8 Febr. werd bevestigd
en tot zijn dood heeft gestaan. Hij vierde 3 Febr. 1856 zijn gouden ambtsfeest, en
gaf de toen gehouden preek uit (Heeg).
Over zijn leven en arbeid uitvoerig in het friesche tijdschrift Yn ûs eigen tael 1910,
1-22.
Wumkes

[Berlicom, Andreas van]
BERLICOM (Andreas v a n ), B e r l i k o m i u s geb. ± 1587, gest. te Rotterdam 22
(begr. Groote kerk 29) Juli 1656, waarschijnlijk zoon van B o u d e w i j n v a n B.
van 's Hertogenbosch, die tot na 1601 te 's Gravenhage woonde; kan ook de
A n d r e a s à B e r l e c o m zijn, die, afkomstig van Rotterdam, 17 Mei 1605 te Leiden
werd ingeschreven als stud. phil. en 15 Mei 1610 als stud. jur. Hij werd 8 Mei 1628
benoemd als een der secretarissen van Rotterdam en 25 Febr. 1641 tot curator der
latijnsche school. In 1639 en 1640 door Descartes en Jacob van Wassenaer
aangezocht op te treden als een der scheidsrechters in hun wiskundig geschil met
Stampioen de Jonge, als oud-stadgenoot van dezen, bedankte hij daarvoor. Blijkens
resolutie der Staten van Holland deed hij 2 Apr. 1642 ter vergadering ‘exhiberen
syn tractaet, bij hetwelke hij meynt aengewesen te hebben de seeckerheydt van de
declinatie in de vaert van Oosten naar Westen et vice versa, met versoeck van
commissarissen tot examinatie van het voorschreven werck’, waarin, zoo het
hetzelfde is als het onder aangegeven gedrukte over dat onderwerp, het aantal
graden der lengte gelijk is gesteld aan dat der rechte klimming. Brieven van een
v.B. aan Const. Huygens berusten ter leidsche bibliotheek, terwijl ook een v.B. in
1650 over den dood van Scriverius brieven richtte aan Christina van Zweden, blijkens
schrijven van Is. Vossius, die hem ‘Roterodamensis ludimagister’ en ‘paedagogum
pinguem et obesum’ noemt. Christ. Huygens copiëerde in 1650 een uittreksel uit
van B.'s Tractatus de refractionibus et radiis in unum punctum cogendis, waarin de
theorie van Descartes werd verworpen. Gedrukt is echter slechts zijn In de
natuurlycke dingen mate, reden en gewicht; de oorsaecken van de bewegingen en
de bysondere beweeghselen. Item de lengte van Oost en West te vinden (Rott.
1656), terwijl hij blijkens een schrijven van 13 Nov. 1655 aan Hugh Peters, bewaard
op de Bodleian Library te Oxford, door dezen aan Cromwell wilde aanbieden een
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ex. van zijn Elementorum de rerum naturalium gravitate pondere, impulsu, motu,
loco et motuum et actio-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

318

num caussis, rationibus ac modis ll. XII (Rott. 1656).
Zie: D i r k R e m b r a n d t s z . v a n N i e r o p , Des aertrycks beweging (Amst.
1661) 103-5; B u r m a n , Sylloge III, 582, 83; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i , uitg.
v a n S l e e (1898) 121; Oeuvres de D e s c a r t e s (Par. 1898-99) II, 642; III, 161,
22, 33; Oeuvres compl. de C h r . H u y g e n s X I (la Haye 1908) 261, 262.
de Waard

[Bernard, advocaat te Maastricht]
BERNARD advocaat te Maastricht, die een werk schreef dat vrij zeldzaam is en bij
boekenliefhebbers zeer bekend. Het is Tableau du spectacle français ou annales
théatrales de la ville de Masirigt, procêdê d'un discours préliminaire (Maestrigt 1731)
(lees 1781). Op dit werk kwam een critiek getiteld Lettres d'un solitaire sur le théatre,
ou réflexions sur le Tableau du spectacle français, zonder naam van plaats of drukker
(1782). De schrijver was A d r i e n J o s . H a v é . In dit boek wordt Bernard geducht
aangevallen over zijn theorieën.
Zie: F. F a b e r , Hist. du Théatre français en Belgique (Paris 1887-1880) II, 250;
A.J.A. P l a m e n t in Maasgouw 1883, 917 (zie ook jrg. 1884, 945; 1885, 1119;
1887, 149); X. d e T h e u x , Bibliographie Liégoise (Brux. 1867) II, 590.
Flament

[Bernhardt, Claude]
BERNHARDT (Claude), overl. vóór 25 Apr. 1626, werd door schepenen en raad
van Deventer 2 Sep. 1615 bij Jan Pietersz. Sweelinck te Amsterdam in de leer
gedaan om het orgelspel te leeren en bij raadsresolutie van 9 April 1617 tot organist
te Deventer aangesteld. Hij huwde 29 Nov. 1618 te Deventer A n n a H e b r i c h
G o s m a n n u s , dochter van wijlen den predikant J o h a n n e s G o s m a n n u s
en van M e c h t e l t B a e r . R e v i u s wijdde hem in zijn Overijsselsche Sangen
en Dichten een lijkzang.
Zie: Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898, in een artikel
over Sweelinck.
H. Kronenberg

[Bersius, Petrus]
BERSIUS (Petrus), v a n B e e r s e , dominicaan, geb. 1572, gest. 17 Aug. 1643,
ontving het ordekleed te 's Hertogenbosch in 1594, bracht tijdens het twaalfjarig
bestand, op last van den provinciaal P. de Woestijne, vele kloostergoederen uit
Holland en Gelderland naar België in veiligheid, was meermalen prior te 's
Hertogenbosch, trok na de verovering dezer stad naar de Betuwe en was in 1631
de stichter der Dominicanen-statie te Tiel.
Zie: Memorie-boeksken in Archief Aartsb. Utrecht VI, 169; De Dominicanen-statie
te Tiel, ibid. XXIX, 63.
G.A. Meijer

[Bertius, Abraham]
BERTIUS (Abraham), een pater carmeliet onder den naam van P e t r u s a M a t r e
D e i , was de zoon van Petrus (2) (kol. 320), geb. 15 Maart 1610 te Leiden, werd
carmeliet in 1627, kwam circa 1650 in Leiden terug om er als missionaris werkzaam
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te zijn. Hij stierf aldaar 4 Oct. 1683. De Bibl. Carm. geeft van hem 11 werken op;
de voornaamste zijn: La cognition de l'amour de J.C. (Paris 1647); Les fleurs du
Carmel français ou les Vies de plusieurs Carmes (Anvers 1670). Van veel waarde
is zijne Historia missionis, sive clara relatio missionis hollandicae et provinciarum
confoederatarum, 1658) uitgegeven door C. D e e l d e r Rotterdam 1891).
Zie: F o p p e n s , Bibl. belgica 991; de Katholiek CII, 245; Bibl. Carmelitana II,
587.
C. de Boer

[Bertius, Joannes]
BERTIUS (Joannes) meer bekend onder zijn kloosternaam C a e s a r i u s ), zoon
van Petrus (2) (kol. 320), geboren te Leiden 6 Maart
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1615, begaf zich ook in de orde der carmelieten. In 1647 werd hij aangesteld als
missionaris te 's Gravenhage. In 1662 werd hij tot prior te Malta benoemd, alwaar
hij 27 Oct. reeds overleed. Hij schreef een tractaat over de transsubstantiatie.
Zie: F o p p e n s , Bibl. belgica 140; Bibl. Carmelitana I, 306; A.H.L. H e n s e n in
de Katholiek CXIII, 1, 112.
C. de Boer

[Bertius, Petrus (1)]
BERTIUS (Petrus) (1), P i e t e r d e B e r t of P i e t e r M i c h i e l s z . B a r d t , de
vader, overl. te Heinkenszand 20 Nov. 1599, een Vla ming, van den aanvang af de
hervorming toegedaan, zoodra deze in zijne omgeving gepredikt werd. Deelend
met anderen in de vervolging, zocht hij ze ook te ontvlieden. Maar de toestand zijner
vrouw dwong hem, eenigen tijd te Beveren te blijven, in West-Vlaanderen in het
Veurne-Ambacht. Hier werd 14 Nov. 1565 zijn zoon, Petrus (2), geboren. H.Q.
J a n s s e n gist, dat de vader reeds omstreeks 1565 verbonden was aan de
gemeente te Duinkerken. Op het einde van 1566 en in het begin van 1567 is hij
predikant te Roesbrugge, tusschen Poperinge en Hondschote. Maar in 1567 of 1568
moest hij naar Engeland vluchten. In de Werken der Marnix-Vereeniging, serie I,
dl. I (zie register) treffen wij hem herhaaldelijk als ouderling aan te Londen tusschen
1569 en 1572. Later is hij aangewezen om zieken te bezoeken. In een brief van 29
Aug. 1572 van Bartholdus Wilhelmi, predikant te Dordrecht, aan den kerkeraad te
Londen vroeg deze om predikanten voor zijne omgeving, die men er hoog noodig
had. Hierop werden Godefridus Wingius en onze de Bert gezonden. Door het
consistorie te Dordrecht werd de Bert aangesteld en bevestigd tot predikant te
IJselmonde op 7 Dec. 1572. Hij schijnt vooraf ook te Londen wel eens gepreekt te
hebben; ten minste in een brief van 14 Mei 1574 vraagt hij om penningen tot behulp
zijner studiën ‘tot remuneratie des voorleden dienstes, die ik na mijne swacheit
Ulieder ghemeinte ghedaen hebbe’. Twee jaren bleef hij te IJselmonde; hij was te
Rotterdam tot 1579 en ging vandaar eigenmachtig naar Duinkerken. Zijn naam komt
voor op de lijst der uitgeslotenen van het algemeen pardon in 1574 als ‘Pierre Bert,
predikant,’ uit Veurne-Ambacht. In 1576 nam hij den later zoo bekenden Arminius,
die bij den moord te Oudewater al zijne betrekkingen had verloren, liefderijk in zijn
huis op, riep in 1577 zijn zoon uit Engeland tot zich en zond beiden naar Leiden,
waar Arminius student werd, Pieter bij den rector Stochius ter school ging. In 1578
schreef hij een brief aan Huibert Duifhuis (zie B o r , II, 831), waaruit blijkt, dat hij de
zuivere gronden der hervormde leer aankleefde in 't stuk van de praedestinatie en
van de genade-werkingen, waarvan zijn zoon naderhand afviel. Toch behoorde hij
tot de gematigden en begeerde bijv. Huibert Duifhuis te Rotterdam, ook al wist hij,
dat deze het stuk van de praedestinatie zoo diep en hoog niet verstond als anderen
(zie G r o e n e w e g e n in Rotterdam in den loop der eeuwen II, 5, 10 vlg.; vgl. aldaar
II, 3, 17). Vreemd is het, dat hij 2 Jan. 1578 in een brief schrijft, dat hij toen drie
maanden te Duinkerken was, maar waarschijnlijk was hij daar slechts tijdelijk ter
leen. In Juni 1580 was hij er weer predikant. Zijne vrouw werd op reis daarheen
over zee gevangen genomen. Bij de overgave der stad op 16 Oct. 1583 aan Parma
begaf hij zich naar Zeeland. Als predikant van Rotterdam heeft hij de Synode van
Dordrecht in 1578 bijge-
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woond; als leeraar van Duinkerken die van 1581 te Middelburg. In 1584 opende hij
met zijn zoon te Goes eene latijnsche school, waarvoor de regeering hem het z.g.
kerkhuis afstond. Bijzonderheden over eene kwestie tusschen de kerken van
Rotterdam en Duinkerken aangaande Bertius vindt men in de Acta bij R u t g e r s
en bij J a n s s e n (zie beneden). Nadat in 1589 de zoon was benoemd tot rector te
Leiden, keerde de vader tot het predikambt terug en werd predikant te Wolfaartsdijk
(1591-1594). Als praeses teekende hij de classicale acta van Goes op 5 April en
29 Juni 1592; 11 Jan. 1594 werd hij te Heinkenszand beroepen, waar hij stierf. Als
vertegenwoordiger der classis Zuid-Beveland was hij ter zeeuwsche Synode van
1597 te Goes.
Hij schreef: Elegia in sermones catecheticos Philippi Lansbergii in 1594.
Zie: H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1868) I, 185 v.v.; II, 28, 69;
J.W. t e W a t e r , Reform. van Zeeland (Middelb. 1766) 289, 297 v., 306; C. S e p p ,
Drte Evangeliedienaren (Leiden 1879) 64, aant. 2; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderl. I, 434 (waar het sterfjaar onjuist is); Werken
Marnix-Vereen. serie I, dl. I, 3 v., 47, 72, 81, 83, 119, 123, 225, 230, 263, 274, 280,
284; serie III, dl. II, 182, 187; dl. V, 147, 356; F.L. R u t g e r s , Acta, 297, 315, 353,
357, 367 v., 429, 467 v.v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 37; J. R e i t s m a ,
Gesch. van de Herv. en de Herv. Kerk (Gron. 1899) 176; v a n d e r B a a n ,
Wolphaartsdijk (Goes 1867) 234-237, 618; Kerkel. Handboek 1907, Bijl. 152; 1909,
Bijl. 133, 154; Arch. v. Kerkgesch. 1852, 174 v.v.; 1854, 275-280; 1909, 27; 1910,
363; J a n s s e n , Cat. v.h. Oud-Syn. Arch. 433; H e s s e l s , Ecclesiae Lond. Bat.
Archivum I, II, register.
Knipscheer

[Bertius, Petrus (2)]
BERTIUS (Petrus) (2) of P i e t e r d e B e r t , zoon van den voorgaande, geb. te
Beveren 14 Nov. 1565, overl. te Parijs 13 Oct. 1629. Op twee- à driejarigen leeftijd
voerde zijn vader hem mede op de vlucht naar Engeland. Deze bleef daar tot in het
najaar van 1572 en liet zijn zoon, nu 7 jaar oud, in eene der voorsteden van Londen
achter, waar hij bij zekeren Christiaan de Rijck in het latijn, grieksch en fransch
onderwijs ontving. Pieternella Lansberg onderrichtte hem in schrijven en muziek.
In 1577 riep zijn vader hem naar Holland en zond hem te Leiden ter school. Zelf
leerde Bertius reeds eenige jongeren in de eerste beginselen van het grieksch. Op
17 Maart 1581 schrijft zijn vader aan Arnoldus Cornelii te Delft van Duinkerken uit:
‘Ghelijck als mijn oudste zoone Pieter nu te Leyden met Nicolao Stochio drie jaeren
ghestudeert heeft’ enz. en vraagt diens raad voor zijn verdere opvoeding. Na 1582
verliet hij Leiden en onderwees de jeugd nu in deze, dan in gene stad van Holland.
Ook was hij drie maanden te Antwerpen, acht te Oostende, een geheel jaar te
Middelburg, 5 jaar te Goes, waar hij met zijn vader eene latijnsche school opende.
10 Feb. 1589 werd hij te Leiden ‘gratis inscriptus’ en verdedigde er 31 Mrt. 1590
theses de Peccato originis (Dachb. v. Jan van Hout, Archief Curat., f. 142v.). Ook
werd hij benoemd tot rector der latijnsche school aldaar. Met zijn vroegeren
leermeester Lipsius reisde hij in 1591 naar Duitschland, van plan om te Heidelberg
(ingeschr. als student 9 Mei 1591) te blijven; maar om gezondheidsredenen trok hij
naar Straatsburg. Te Frankfort had hij bovendien vernomen, dat Hieronymus
Zanchius en Anthony Chandieu overleden waren. Te Straatsburg verkreeg hij weer
verlof om lessen te geven en heeft hij waar-
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schijnlijk ook een redevoering gehouden: Oratio de modestia in appetenda gloria.
8 Febr. 1592 noodigden Curatoren der leidsche universiteit hem uit, zich aan die
universiteit te verbinden, en verzochten hem naar Leiden te komen, waarvoor zij
hem ƒ 100 reisgeld toelegden (Resol. Curat. hs. Archief Curat.). Hij maakte eerst in
gezelschap van een poolsch edelman nog een reis door Duitschland en kwam in
het voorjaar 1593 te Leiden, waar hij tot onderregent van het Staten-College werd
aangesteld (10 Juli 1593) en hem tevens de vervaardiging van den (eersten)
catalogus der bibliotheek opgedragen. Dit is de Nomenclator autorum omnium ...
Biblioth: Academiae Lugduno-Batavae cum Epistola de ordine ejus atque usu (Ludg.
Bat. 1595) (zie M o l h u y s e n , Gesch. der Univ. bibl. te Leiden (1905) 12). Na
gehuwd te zijn (ondertr. te Amsterdam 10 Feb. 1596) met M a r i t g e n (geb. te
Amsterdam 1578), de dochter van Joh. Cuchlinus, den eersten regent van het
Staten-College, volgde hij dezen (gest. in 1606) als zoodanig op. Tijdens zijn
onderregentschap viel het bekende oproer in het college voor, waarbij een der
dienders door de studenten vermoord werd. De indirecte aanleiding was Bertius'
taktloos optreden, dat echter ten deele te verontschuldigen is door de slappe tucht
die in 't college heerschte (zie: G.D.J. S c h o t e l , Een studenten-oproer, Leiden
1867). Zoo ooit een redenaar een moeilijke taak had te vervullen, dan was het
Bertius, toen hij op den dag van Arminius' begrafenis in het groot auditorium van
de leidsche academie de lijkrede uitsprak. Ieder der aanwezigen wist, dat hij een
vriend van Arminius was geweest, en hij maakte er ook geen geheim van dat hij
den ontslapene hoogachtte en liefhad. En hij wist het zelf dat velen, vooral Gomarus,
nauwlettend luisterden naar zijn woorden met het doel, hem ten val te brengen. Er
was vooraf geene belofte noodig om te maken dat hij al zijne woorden nauwkeurig
overwoog en alles vermeed wat ergernis zou kunnen geven. Hij stelde zich ten doel
‘om in den persoon van Arminius als in een levend tafereel, aan de studenten in de
godgeleerdheid het voorbeeld te toonen van een godzalig, ijverig, openhartig,
geduldig en zeer geleerd christen leeraar’. Toch achtte Gomarus zich beleedigd,
vooral toen de Liick-Oratie over den doot van Jacobus Arminius in 1609 te Leiden
in druk verschenen was en onder het volk verspreid werd. In verbolgenheid schreef
Gomarus zijn Bedencken over de lijckoratie, waaruit, gelijk Corvinus het zeer juist
uitdrukte, niets anders bleek, dan dat hij ‘het niet kon verdragen dat Bertius' Oratie
in zulk eene aanzienlijke vergadering met zooveel aandacht en toejuiching was
aangehoord’. In 1610 volgde nu van Bertius: Aen-spraeck aen Fr. Gomarum op
zijne bedenckinge over de Lijck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van J. Arminius;
van G o m a r u s : Proeve van P. Bertii aenspraeck en van Bertius: Schouwe over
Fr. Gomart Proeve van P. Bertii Aenspraeck. Van dit laatste verscheen reeds in
1610 een nieuwe druk. Intusschen was Bertius 14 Jan. 1610 tegenwoordig geweest
bij de geheime vergadering der geestverwanten van Arminius te Gouda, ter
voorbereiding van het indienen der remonstrantie bij de Staten (G r o e n e w e g e n ,
De Remonstrantie (1910) Inl.) Eindelijk, in 1614, heeft hij het regentschap neergelegd,
toen hij tot hoogleeraar in de zedekunde werd benoemd, welk ambt hij als
buitengewoon hoogleeraar ook vóór zijne benoeming tot regent had bekleed. De
redenen, die tot deze daad hebben
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geleid, liggen dieper dan Wtenbgaert wil doen gelooven, als hij zegt dat Bertius het
uit eigen beweging deed. Tijdens het leven van Arminius was hij reeds verdacht
wegens zijne vrijzinnigheid. Van hetgeen in 1608 en 1609 tusschen hem en de
kerkelijken is voorgevallen, kunnen de Handelingen van de Synodale gedeputeerden
(in het Synodaal Archief der Ned. Herv. Kerk) ons inlichten. Het bleef ook niet
verborgen dat hij de remonstrantie geteekend had. Meermalen was hij in de
noodzakelijkheid geweest, zich over de praedestinatie uit te spreken. Doch al stond
hij in een kwaden reuk, men zou hem lang met rust hebben gelaten als hij zijn
Hymenaeus desertor sive de sanctorum apostasia in 1612 niet had uitgegeven. De
strijd tusschen Arminius en Gomarus had ook geloopen over de vraag, of de heiligen
afvallig konden worden. Bertius schreef om te betoogen, dat de kinderen Gods wèl
in duivelskinderen konden veranderen. Vóórdat het boek verschenen was, wist men
reeds dat hij het schreef; Remonstranten die het handschrift lazen ontraadden hem
de uitgave omdat hij verder ging dan Arminius, verder dan zij besloten hadden te
gaan; men moest, zeiden zij, niet tot nieuwe moeilijkheden aanleiding geven. Toch
werd het boek gedrukt en, zij het ook tegen zijne begeerte, door den drukker ruim
verspreid. Het was opgedragen aan alle protestantsche godgeleerden in geheel
Europa, en werd door hemzelven met begeleidende brieven naar enkelen gezonden.
De Hymenaeus vond vrij algemeene afkeuring. Graaf Willem Lodewijk liet er zich
in zeer ongunstigen zin over uit. Oldenbarnevelt en de Staten waren ontevreden,
dat de regent tegen hun bevel had gehandeld. Zij hadden hem reeds vermaand,
bescheiden te blijven en zich bij zijn onderwijs van noodelooze polemiek te
onthouden. Zij gaven hem een geldsom, tot dekking der kosten, mits hij de gedrukte
exemplaren introk en onder zich hield. Niet alleen dat hij dit naliet, maar met zijne
goedkeuring zag in 1613 eene hollandsche vertaling het licht, die in 1615 te Leiden
werd herdrukt. De verbolgenheid was groot. De engelsche koning Jacobus liet bij
monde van Winwood den Staten aanzeggen dat de schrijver, al was het om den
titel alleen, verdiende verbrand te worden. Bertius had zichzelven en de
remonstranten gecompromitteerd. Daar kwam bij, dat Bertius in 1613 ook de Amica
Collatio (de volledige titel is: Jacobi Arminii ... amica cum D. Francisco Junio de
Praedestinatione per litteras habita Collatio, Lugd. Bat. 1613) uitgaf, voorzien van
eene voorrede van zijne hand, waarin hij Joh. Piscator van Herborn aanviel, die
dezen aanval beantwoordde, terwijl Bertius in 1614 weer schreef: Apologeticus ad
Fratres Belgas; In quo Calumniae crimen ipsi a Cl. Viro D. Joanne Piscatore Theologo
Herbornensi immerito impactum diluitur (Lugd. Bat. 1614). Een hartstochtelijke
pennestrijd, waarmede de graven van Nassau zich zelfs bemoeiden. Na de dordtsche
Synode werd hij ook als hoogleeraar afgezet en tegelijk werd hem verboden
particuliere lessen te geven, hoewel, naar zijn zeggen, de prins van Oranje hem
beloofd had, dat hij om zijn verschil met de Synode geenerlei nadeel zou lijden. Nog
heeft hij aan de Staten een smeekschrift gezonden om eenig geringen onderstand
voor zijn talrijk gezin, maar het werd geweigerd. Zoo in de drukkendste
omstandigheden zich bevindend, was hij genoodzaakt elders troost te zoeken. Hij
richtte zijn blik naar Parijs, omdat een jaar te voren hem op bevel van Lodewijk XIII
een jaargeld was toegelegd met den titel van koninklijk aardrijks-
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beschrijver, op voorwaarde dat hij eene beschrijving van Frankrijk zou samenstellen.
Hij ging er heen, maar vond meer tegenstand dan hij verwacht had. De predikanten
te Parijs weerden hem van het Avondmaal. De Sorbonne beloofde hem een
hoogleeraarsplaats, mits hij roomsch werd. Mismoedig door zijne terneerdrukkende
armoede ontving hij 25 Juni 1620 te Parijs het Sacrament, nadat hij te voren eenige
geheime artikelen en beloften had onderteekend. Met een bedrukt gelaat begaf
Bertius zich naar den nederlandschen gezant, G. van Boetzelaar, en verhaalde wat
hij gedaan had. Deze en de predikant Du Moulin deden nog pogingen om hem te
doen terugkeeren, maar tevergeefs. Met verbazing en verontwaardiging werd in het
vaderland zijn overgang vernomen. Men trachtte zelfs zijne vrouw en kinderen te
bewegen om in Holland te blijven. Zij gingen echter naar Parijs en werden in 1621
ook in de roomsche Kerk opgenomen.
Bertius werd 20 Oct. 1620 tot hoogleeraar in de welsprekendheid aan het college
van Boncourt benoemd. De zuidhollandsche Synode had in Aug. 1620 nog drie
maanden uitstel gegeven, vóór zij haar vonnis uitsprak. Intusschen zouden de
predikanten te Parijs hem zien te winnen. Zijne vrienden hadden aangevoerd, dat
hij deze daad niet met rijp beraad had gedaan. Eindelijk werd op het Paaschfeest
van 1621 te Leiden de excommunicatie tegen hem openlijk uitgesproken. In 1622
vormde Lodewijk XIII een nieuwen leerstoel in de mathematische wetenschappen
op het koninklijke college voor Bertius en verleende hem den titel van koninklijk
geschiedschrijver. Zijn arbeid beperkte zich voornamelijk tot de aardrijkskunde. In
enkele geschriften trad hij als verdediger der roomsche kerk op, maar doorgaans
behandelde hij alleen enkele ondergeschikte punten. Twee brieven schreef hij aan
zijn zoon Abraham (kol. 318) om de oudheid der karmelieter orde te betoogen.
Zijne vele werken op allerlei gebied vindt men bij P e t i t , Bibliographische Lijst
der werken van Leidsche Hoogleeraren, eerste aflevering (Leiden 1894) Faculteit
der Godgeleerdheid, 144-161. Zijn portret staat bij M e u r s i u s , Athen. Batav. en
in eenige ex. van zijn Theatrum Geographiae Veteris.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool I, 90, 92, 116, 120;
II, 7 v., 84v., 283, 287; P e t i t , Repertorium 1146 v.; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert
(Amst. 1874-1876), I, 128, 288; II, 14 v.v., 21, 37, 102, 328 v.v., 390; III, 5 v.v., 10
v.v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta 1894, I, 437; II, 52; III, 262, 296, 306,
375-382, 420, 462; H.J. A l l a r d in Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied
III, IV; Arch. v. Kerkgesch. 1852, 174 v.; 1854, 274-280; 1902, 68; 1910, 363; J o h .
W t e n b o g a e r t , Kerckel. Hist. (Rott. 1647) 483; J a c . T r i g l a n d , Kerckel.
Gesch. (Leiden 1650) 305, 498, 753; G. B r a n d t , Hist. der Ref., II-IV, registers; J.
T i d e m a n , De Stichting der Rem. Broederschap I (Amst. 1871) 223 en aant. 1;
Diarium E v . B r o n c h o r s t i i (Amst. 1898) reg.; Oud-Holland III (1885) reg.;
D u k e r , Gisb. Voetius I passim. Vergelijk ook K n u t t e l , Pamfletten I, register.
Knipscheer

[Bertius, Wenceslaus]
BERTIUS (Wenceslaus), zoon van den voorg., is geb. te Leiden 19 Juli 1612. In
1629 trad hij te Charenton, evenals zijn broeders, in de orde der carmelieten onder
den naam van P a u l u s a J e s u M a r i a . In 1642 vertrok hij naar Aleppo,
bekwaamde zich in 't arabisch,
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ging met pater Cael. Golius in 1643 naar de Libanon doch werd schier onmiddellijk
door buikloop aangetast, begal zich naar Tripoli, en overleed aldaar 13 Sept. 1643.
Zie: d e F e l l e r , in voce; P a q u o t , Mémoires, III, 111.
C. de Boer

[Bertrand, Paul Joseph]
BERTRAND (Paul Joseph), de jongste der beide aalmoezeniers, die koning Lodewijk
in 1806 naar Holland vergezelden. Te voren had hij behoord tot de geestelijkheid
van het aartsbisdom Parijs; hij werd in de correspondentie van Ciamberlani, den
vice-superior der hollandsche zending, geprezen als ‘een voortreffelijk priester’. Met
zijn ambtgenoot de Lamblardie deelde hij in het vertrouwen des konings, waar het
de belangen gold van diens katholieke onderdanen, en trad in dit opzicht vooral op
den voorgrond sinds de oudste aalmoezenier 15 Juli 1808 stierf, wiens lijkrede hij
heeft gehouden in de koninklijke kapel te Utrecht. Toen de aartsbisschop der Clerezy,
Johannes van Rhijn, 24 Juni 1808 plotseling stierf, wist Bertrand een koninklijk
besluit uit te lokken, waarbij reeds drie dagen later den beiden bisschoppen van de
Clerezy en haar kapittel te Utrecht werd aangezegd, dat zij voorloopig niet mochten
overgaan tot de verkiezing van een opvolger. 27 Juli daarop volgende had hij te
Utrecht een samenkomst met den deken van voornoemd kapittel om, zoo mogelijk,
tot een delging van het schisma te geraken; de onderhandelingen stuitten echter af
op de besliste verklaring, dat het meerendeel der Clerezy geen aartsbisschop zou
erkennen, tenzij gekozen door het kapittel. In het begin van Maart 1809 benoemde
Lodewijk de leden van de regelingscommissie voor de zaken van den r.k. eeredienst;
Bertrand behoorde tot het toen aangestelde achttal. Als zoodanig bleef hij in nauwe
verstandhouding met Ciamberlani en kon dezen de verzekering geven, dat de
Koning, zooals hij uit diens eigen mond meermalen had vernomen, de zaken der
hollandsche katholieken zou regelen naar het kerkelijk recht en in overeenstemming
met den H. Stoel. Vermoedelijk heeft Bertrand bij het aftreden van koning Lodewijk
ons land verlaten; althans in de lijsten van nederlandsche priesters komt daarna
zijn naam niet voor.
Bronnen: Brieven van Ciamberlani in het Vaticaansch archief: Nunziatura di
o

Fiandra (B r o m , Archivalia in Italië II, n . 2178); Archief-Propaganda: Scritture
riferite pei congressi-Belgio Olanda. Zijn lijkrede op de Lamblardie in de Archives
Générales de Paris, Secrétairerie d' Etat, A.F. IV, 1821.
Hensen

[Besier, Bernard]
BESIER (Bernard), geb. te Zutphen 25 Sept. 1654, begr. te Amsterdam 22 Juni
1717; theol. stud. te Leiden 22 Mrt. 1675, predikant te Ruurlo 1680, te Philippine
1688, en na langdurige twisten met den kerkeraad en de classis van Walcheren
1707 afgezet. Een verhaal daarvan in zijn: Requeste aen ... de Staten des
o

Vorstendoms Geldre enz. (Zutfen 1709, Pamflet Knuttel n . 15839).
Hij huwde te Kampen 13 Jan. 1686 E l i s a b e t h H e r w e y e r , geb. aldaar 8
April 1653, overl. Philippine 16 Mei 1693, dr. van den kampenschen burgem. A p e r
H. en A l i d a S t e e n b e r g e n .
Zie: d e W a l , Nalezingen; C a l a n d , de Herv. gem. van Sas-van-Gent ('s Grav.
1904) reg.
Molhuysen
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[Besier, Mr. Bernard Hendrik Alexander]
BESIER (Mr. Bernard Hendrik Alexander), geb. te Deventer 24 Juli 1783; overl. 5
Mei 1829 te Makassar. Hij studeerde te Leiden in de rechten, werd in 1809 auditeur
bij den staatsraad van koning Lodewijk en in hetzelfde jaar door dezen
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benoemd tot kwartierdrost van Overflakkee. In 1816 vertrok hij als Oost-indisch
ambtenaar naar Java en werd benoemd tot lid van den raad van justitie te Semarang.
daarna tot officier van justitie aldaar. In 1822 volgde zijne benoeming tot resident
van Tegal en in 1824 van Soerabaja, waar hij ongeveer 4 jaar werkzaam bleef. Na
het uitbreken van den Java-oorlog in 1825 wist hij, geholpen door een gewapende
inlandsche macht, door zijn krachtig optreden te voorkomen, dat de opstand zich
tot binnen zijn gewest uitbreidde. In 1827 werd B. benoemd tot resident van Batavia
en het volgende jaar van Semarang; ook hier had hij, in verband met den Java-oorlog,
een moeilijke taak te vervullen. Hij was nog geen vol jaar te Semarang, toen hij werd
benoemd tot gouverneur der Moluksche eilanden. Hoewel ongesteld zijnde,
aanvaardde hij de benoeming, doch overleed, gelijk gezegd, te Makassar, welke
plaats B. moest aandoen om zijne bestemming te volgen.
o

Hij huwde 1 . te 's Gravenhage 10 Dec. 1809, J a c o b i n a A r n o l d i n a
o

C l i g n e t t , geb. 15 Mei 1791, overl. Semarang 5 Oct. 1817; 2 . te Grissee 5 Feb.
1827, jkvr. L o u i s e E g b e r t i n e A r i c i e C o r n e t s d e G r o o t , geb. Groningen
28 Juni 1802, overl. Utrecht 2 April 1877, dr. van jhr. A d r i a a n D a v i d C.d.G. en
Louisa Catharina Johanna Hora Siccama.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Gen. I (1854) 386 vgg.
Muller

[Best, Pieter]
BEST (Pieter), bekend onderwijs- en opvoedkundige, geb. in 1800 en overl. 26 Oct.
1852 te Amsterdam, waar hij geruimen tijd ‘eerste leermeester’ aan een der
stads-tusschenscholen was. Hij schreef verscheiden schoolboeken op 't gebied van
aardrijkskunde, geschiedenis en ned. taal en vervaardigde een Schoolkaart van
o

Europa (1846). Zijn Grondbeginselen der Aardrijkskunde in drie afdeelingen: 1 .
o
o
Nederland, 2 . Europa, 3 . de geheele Aarde (1841), was zeer in trek; eveneens
vonden zijn: M.A. de Ruyter, een voorbeeld van godsvrucht en deugd en De jongeling
van West-Zaan, een voorbeeld van kinderliefde veel aftrek. Met C.F. J u l i u s schreef
hij: Oom Willem en zijne vriendjes; een leesboekje (5de dr. 1847).
Zie: Alg. Handelsbl. 27 Oct. 1852.
Zuidema

[Bette, Guillaume]
BETTE (Guillaume), marquis de Lede, ridder van de militaire orde van St. Jaques,
lid van den krijgsraad van Zijne Katholieke Majesteit, kolonel van een regiment
infanterie en grootbaljuw van Gent, krijgsoverste uit de laatste jaren van den
80-jarigen oorlog. Hij was geboren op het kasteel van Lede uit het huwelijk van
J e a n B e t t e en J e a n n e d e B e r g h e s , welk huwelijk 26 Maart 1598 gesloten
was. Omtrent zijne jeugd is weinig bekend; reeds op jeugdigen leeftijd trad hij in
spaanschen dienst. Bij commissiebrief van 12 Apr. 1632 werd hij tijdens de
afwezigheid van den gouverneur van Maastricht, Claude de Lannoy, belast met de
waarneming van dat gouvernement. Hij verdedigde de stad heldhaftig tegen de
staatsche troepen onder prins Frederik Hendrik; welk beleg 22 Aug. 1632 met de
capitulatie van de stad eindigde. De Lede mocht met krijgseer uitrukken onder
medevoering van 6 stukken geschut, 6 tonnen buskruit en kogels ‘nae advenant’.
Voor zijne goede diensten werd hem door den koning van Spanje bij commissiebrief
van 3 Aug. 1633 de titel van marquis de Lede verleend. Bij patentbrief van 5 Nov.
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1635 werd hij benoemd tot gouverneur van Limburg en de landen van Overmaas,
welke betrekking hij bleef
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bekleeden, totdat hij 5 Jan. 1640 benoemd werd tot stadhouder van het hertogdom
Gelder. Later bekleedde hij de betrekking van admiraal-gouverneur van Duinkerken
en superintendant van de havens van West-Vlaanderen. In 1655 werd hij belast
met eene zending naar Londen. 13 Juni 1658 stierf hij te Duinkerken aan bekomen
wonden bij de belegering dier stad door Turenne.
o

Bette was gehuwd met A n n a M a r i a d e H o r n e s , uit welk huwelijk: 1 .
o

o

o

o

Ambroise Augustin François; 2 . François; 3 . Ignace, 4 . Eugène Ernest, 5 .
Honorine Marie.
o

Zie: Missievenboek, n . 158, 65 (Gemeentearchief Maastricht); Relations du siège
et du bombardement de la ville de Maestricht par Frédéric Henri, Prince d Orange,
soustenu en 1632 par la garnison Espagnolle et les habitants de la ville sous la
conduite du Marquis de Lede, in Annales Soc. hist. à Maestricht II (1856, 1857 en
1858); K n o o p , Het beleg van Maastricht in 1632; Artykelen geaccordeerd aan den
Gouverneur van Maestricht enz., in C o l l e t t e Beschrijving van Maestricht 436 e.v.
(hs. Rijksarchief in Limburg); d e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays Bas et du
Comté de Bourgogne I, 190 en 191; J. H a b e t s , Les Gouverneurs des dûchés de
Limbourg et de Gueldre in Publ. Limbourg XIV (1877) 199 en 206.
Dyserinck

[Beugels, Hermanus Josephus]
BEUGELS (Hermanus Josephus), geb. te Oirsbeek 12 Oct. 1771, overl. te Helmond
19 Oct. 1851; priester gewijd 25 Oct. 1793, kanunnik-regulier der abdij Postel 12
Juni 1791, bij de opheffing dezer abdij met de overige kloosterlingen daaruit verjaagd
3 Jan. 1797, benoemd tot rector aan de latijnsche school te Helmond 27 Sept. 1797,
tot pastoor aldaar 16 Sept. 1812, tot deken van het district Helmond 1840, bracht
de verjaagde kloosterlingen naar de abdij Postel terug 27 Sept. 1847.
Hij schreef: Gemeenzame preken op alle zondagen van het jaar ('s Hertogenb.
1833, 3 dln.) en andere werken van godsdienstigen aard, alle opgegeven in
Levensschets van Hermanus Josephus Beugels door T h . I g n . W e l v a a r t s
(Helm. 1880), waarin zijn portret naar het gesteendrukte, dat 1853 uitkwam bij
Desseine te Luik.
Zie: Dietsche Warande 1892, 555.
Aug. Sassen

[Beversen, Johannes Wilhelmus]
BEVERSEN (Johannes Wilhelmus), geb. te Amsterdam 15 Febr. 1834, gest. te
Dordrecht 12 Nov. 1897. Hij studeerde te Amsterdam en werd vervolgens
evangelisch-luthersch predikant te Harderwijk en te Kampen en deed 23 Nov. 1863
zijn intrede in de gemeente te Dordrecht als opvolger van ds. F. Michelsen, die
emeritus geworden was. Tot zijn dood bleef hij aldaar werkzaam, zijn tijd bestedende,
zoo aan zijn pastoralen arbeid, die hoogelijk gewaardeerd werd, wat bleek ter
gelegenheid van zijn zilveren jubileum in 1888, als aan letterkundige bezigheden,
o.a. het schrijven van boekbeoordeelingen.
Afzonderlijk is er niet veel van hem gedrukt, o.a. Viertal Leerredenen (Rott. 1869);
Pinksterpreek, z.j.; Jefta z.j.
Zie: Dordr. Courant van 16 Nov. 1897.
van Dalen
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[Bevervoorde, Adriaan Jan Eliza van]
BEVERVOORDE (Adriaan Jan Eliza v a n ), geb. te Groningen 1820, zoon van jhr.
H.J.E. van Bevervoorde, lüit.-kol. der inf., 17 Mei 1851 te 's Hertogenbosch overl,
begon zijn loopbaan in 1837 als redacteur van de door C.G. Withuys te Amsterdam
uitgegeven en door de regeering gesubsidieerde Avondbode, na toen reeds een
drama De Arteveldes te hebben geschreven, gevolgd door een historische novelle
Alexander. In 1842 beproefde hij te Londen een fransch blad in liberalen geest uit
te geven. Slechts
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enkele nummers verschenen er van. Op aanbeveling van den haagschen advokaat
mr. P.C. Schooneveld werd hij het volgende jaar secretaris van J.J. Rochussen,
toen gezant te Brussel. In 1845 trad Rochussen op als gouverneur-generaal van
Nederlandsch-Indië en schreef van Bevervoorde diens levensschets. Het jaar te
voren was hij naar den Haag verhuisd om Box bij te staan in de redactie van het
Journal de la Haye. Dit duurde slechts kort. Onder het motto Je nomme un chat un
chat et Rollet un fripon begon hij in den Haag een fransch maandschrift uit te geven,
getiteld Asmodee, dat door Dirk Donker Curtius ‘echte pikante nederlandsche
Guèpes’ werd geheeten, waarin Box werd doorgehaald en van Hall bespottelijk
gemaakt, benevens een weekblad De Burger. Wegens laster veroordeeld, onderging
hij twee maanden gevangenisstraf. Naast deze beide bladen verscheen ook onder
zijne redactie Le courrier Batave. In 1847 werd hij vrijgesproken van een aanklacht
wegens het ‘boosaardig en openbaar smaden’ van den koning. Later vindt men hem
in twist met zekeren van Tetroode, die den Koning en heel het koninklijk gezin
‘razend’ lief had, maar zoo lastig was en zoo ongunstig bekend stond, dat hem in
alle koffiehuizen in de residentie de toegang werd geweigerd. Tot zelfs de koning
werd gemengd in den twist, ontstaan uit een artikel in de 's Gravenhaagsche
Nieuwsbode tegen van Bevervoorde, dat, gelijk later bleek, niet van Tetroode was
maar van een letterzetter, Le Blansch. Het geschil eindigde met klappen en met
veroordeeling van beide partijen, van Tetroode tot een maand gevangenisstraf en
geldboeten, van den ander tot een geldboete alleen.
Uit het veelbewogen leven van van Bevervoorde zij nog slechts aangestipt, dat
hij in Maart 1848 als een soort volksman werd gevierd, als zoodanig door den koning
werd ontvangen, een aantal processen had te doorstaan wegens artikelen in zijn
bladen, die al dan niet met veroordeelingen eindigden, 't laatst kort voor zijn dood,
zelfs veroordeeld werd tot twee jaar gevangenisstraf, wegens een artikel in
laatstgenoemd blad, waarin het koninklijk gezin van diepe verachting voor de
nagedachtenis van koning Willem I werd beschuldigd.
Zie: S a u t y n K l u i t , Asmodee en De Burger in Nederl. Spectator 1878, 106
vlg., in welke artikelen alle brochures enz. van van Bevervoorde worden genoemd;
o

de Librye n . 8 (1889) 67.
Calisch

[Bevervoorde, Hendricus Ysbrand Engelbert van]
BEVERVOORDE (Hendricus Ysbrand E n g e l b e r t v a n ), geb. te Utrecht 26 Juni
1803, overl. 14 Jan. 1833. Trad als soldaat in dienst bij het ned. leger 4 Juli 1815;
werd als 2e luitenant der infanterie overgeplaatst bij de troepen in Oost-Indië en
kwam 22 Jan. 1827 te Batavia aan. Hij was een dapper officier, onderscheidde zich
vooral in den Java-oorlog van 1825-1830 en later in de Padri-oorlogen op Sumatra's
Westkust. Op marsch van Rau naar Bondjol aldaar, werd hij met een aantal zijner
getrouwe Madoereezen door een groote vijandelijke macht overvallen en gedood.
Een uitvoerig verhaal in de Handel. en Geschriften Ind. Gen. V (1858), 277; een
volledige staat van dienst enz. vermeldt P.J. L o u w , De Java-oorlog van 1825-30,
III (1904) 99, noot.
Muller

[Beverwijck, Johan van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

BEVERWIJCK (Johan v a n ), B e v e r o v i c i u s , geb. te Dordrecht 17 Nov. 1594,
gest. aldaar 19 Jan. 1647, zoon van B a r t h o l o m e u s B e v e r w i j k en M a r i a
Boot van
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W e z e l . De laatste was verwant aan den beroemden Andreas Vesalius. Kort na
zijn geboorte werd hij naar het huis van zijn grootmoeder van moederszijde gebracht,
om daar tot aan haar dood in 1604 te blijven en daarna in het ouderlijk huis
terugtekomen. Zijn eerste onderwijs heeft hij, naar het schijnt, niet op lagere scholen,
maar op het gymnasium in de Nieuwstraat ontvangen, waar een ‘duytse’ leermeester
hem inwijdde in de kunst van lezen en schrijven en de beginselen der latijnsche
taal; bij den beroemden rector G.J. Vossius stond hij in hooge gunst. Na afloop
zijner gymnasiale studiën schijnt hij, die reeds als knaap een Encomium medicinae
schreef en door Vossius tot de studie der medicijnen aangemoedigd werd, nog
eenigen tijd in Dordt gebleven te zijn. Het is onzeker, of hij toen of vroeger
geprofiteerd heeft van de lessen van den curator van het gymnasium, dr. Franciscus
Marcellus, die ‘tot meerder eere der schole’ tot hoogleeraar in de anatomie benoemd
was en des winters behalve voor de aanstaande medici ook voor de doctoren,
chirurgijns, operateurs en barbiers les gaf. Wel neemt S c h o t e l als vaststaande
aan, dat hij reeds in zijn jeugd met verscheidene medische boeken kennis maakte
en vóór zijn vertrek naar Leiden ‘eenige maanden bij een artsenijmenger en
heelmeester’ werkzaam geweest is. Ten slotte liet hij zich 25 Mei 1611, als student
te Leiden inschrijven, echter niet in de geneeskunde maar in de letteren. In zijn
eerste jaar moet hij dan ook vooral de colleges in letteren en logica van Dominicus
Baudius, Daniël Heinsius en Petrus Cunaeus gevolgd hebben. Eerst in de latere
jaren wijdde hij zich, hoewel nog niet uitsluitend, aan het vak zijner keuze, waarin
toen ter tijd door Petrus Pauw, A.E. Vorstius, Otto van Heurne en Reinier Bont
onderwijs gegeven werd. Volgens S c h o t e l zou hij in 1614 op een dissertatie de
Apoplexia, waarvan de titel door een vers van D. Heinsius bekend is gebleven,
gepromoveerd zijn. De academie echter, waar hij met vele, ook later zeer bekend
of beroemd gewordene studenten vriendschap gesloten had, verliet hij eerst (hij
zag nog in 1615 Pauw een sectie doen) in het volgende jaar, toen hij met zijn staden studie-genoot, C. van Someren, voor een studie-reis naar Frankrijk trok. Wegens
het te loor gaan van het reisjournaal, verkeert men over de data van zijn verblijf
gedurende dien tocht in het onzekere. Na een kort verblijf te Caën liet hij er zijn
reismakker achter en vertrok naar Parijs, waar hij o.a. Séverin Pineau hoorde. Van
daar ging hij naar Montpellier, woonde er colleges bij van Jean Varandeau en
François Ranchin en maakte met den utrechter Timan van Gessel, met wien hij hier
kennis maakte, uitstapjes in den omtrek. Hij bezocht o.a. met dezen het graf van
Laura te Avignon. Eindelijk begaf hij zich van hier over Marseille naar Genua, om
Padua, het hoofddoel van zijn tocht, te bereiken. Vermoedelijk zal hij hier wel niet
vóór het begin of de eerste maanden van 1616 aangekomen zijn. Wanneer wij
daarbij bedenken, dat van Beverwijck zelf verhaalt, dat men te Padua slechts tot de
promotie werd toegelaten, indien men zich gedurende eenigen tijd onder leiding
van doktoren en professoren der faculteit theoretisch en praktisch op de geneeskunde
had toegelegd en de faculteitsprofessoren, zooals zijn doktersbul uitwijst, uit eigen
ervaring een zeer gunstig getuigenis omtrent zijn medische kennis hebben afgelegd,
dan mogen wij met vrij groote zekerheid aannemen, dat hij niet, zooals alle schrijvers
aannemen, vóór maar eerst na zijn promotie, die 30 Mei 1616
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plaats had en waarbij Hieronymus Fabricius ab Aquapendente als promotor
fungeerde, de groote italiaansche reis heeft aangevangen. Bovendien begrijpen wij,
door dit aan te nemen, beter, hoe hij zijn tijd na de promotie doorgebracht heeft.
In den zomer van 1616 maakte hij zich op om Rome en Napels te bezoeken.
Maar hij was ternauwernood tot Siena gekomen, of een ernstige ziekte dwong hem
tot een rust van vermoedelijk niet te korten duur. Eindelijk genezen, zette hij zijn
reis voort, bezocht eerst Rome, daarna Napels en ten slotte Florence: In al die
plaatsen schijnt hij zich geruimen tijd opgehouden te hebben. In 't bizonder van de
om Napels gelegene plaatsen weet hij veel te vertellen. Uit alles bemerkt men, dat
hij niet ongevoelig was voor een schoone natuur; hij bezocht ook den met
wijngaarden begroeiden Vesuvius; ook de eigenaardigheden van land en volk
ontgingen hem niet; over de spijzen en dranken, die men er gebruikte, sprak hij als
een kenner, maar of hij gevoel en begrip heeft gehad voor de vele kunstschatten,
die hij op zijn weg ontmoette, blijkt nergens; wel, dat hij de gelegenheid ook toen
niet verzuimde, met beroemdheden kennis te maken: in Napels bezocht hij o.a.
Ferrante Imperato. Teruggekomen in Padua, heeft hij daar misschien nog eenigen
tijd vertoefd, om spoedig naar Bologna te gaan en daar onder leiding van Claudini
en Bartholetti zijn praktische en theoretische studien voort te zetten. Lang is hij daar
niet gebleven, want na een kort bezoek aan Venetië (misschien valt dit bezoek wel
vóór zijn verblijf in Bologna), vinden wij hem in April van hetzelfde jaar in gezelschap
van een dr. Buggen terug op zijn tocht over de Alpen naar Zwitserland. Hij hield zich
op in Basel en bezocht daar Felix Platter en de beide Bauhini, vader en zoon. Daarna
reisde hij door Duitschland naar België, kwam in Leuven en begroette daar Puteanus
en den beroemden Thomas Fienus, die tot zijn groote verbazing nog aan uroscopie
deed. Ten langen leste keerde hij naar Holland terug, om eerst Leiden aan te doen
en daar twee voor hem typische bezoeken, n.l. aan Vorstius en Vossius, af te leggen,
vóórdat hij voor goed zijn reis besloot en zijn geboorteplaats opzocht. Hij zou zich
hier niet vóór 1618 als medicus gevestigd hebben. Spoedig werd hij een gevierd
dokter met een groote praktijk en een gezien burger, voor wien alle openbare ambten
openstonden. 1 April 1619 huwde hij met A n n a v a n D u v e r d e n , weduwe van
J o h . M e e r e v e l t , en dochter van mr. C o r n e l i s v a n D u v e r d e n , schepen
van Utrecht, en J o h a n n a v a n V o o r t , op wier aanzienlijke afkomst hij bijzonder
trotsch was. Het korte huwelijk (zij stierf te Dordrecht 26 Aug. 1624) bleef kinderloos.
Niet alzoo het tweede, dat hij te 's Gravenhage 2 Dec. 1626 sloot met E l i s a b e t h
d e B a c k e r e , dochter van W i l l e m d e B. te Zierikzee en J a c o b m i n a d e
W i t t e die hem 8 kinderen schonk en hem overleefde, evenals twee zijner dochters
en één zijner zoons.
8 Nov. 1625 werd hij, als opvolger van den in dat jaar overleden dr. Jordaan van
Foreest, benoemd tot stadsmedicus, welke functie hem o.a. de verplichting oplegde
‘nieuwe aencomende chirurgijns, pestmeesters ende vroevrouwen te examineren’,
de zieke armen in 't gasthuis te behandelen en ‘andere visitatiën en beschouwingen
van stadswege te doen’. Toen in 1634 een gildekamer, een snij- en ontleedplaats
voor de chirurgen tot stand gekomen was, opende hij haar met een latijnsche
redevoering: Medicinae Enco-
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mium. Hij deed dit als lector en bleef tot 1643 onafgebroken openbare lessen geven.
Een paar jaar later, toen de latijnsche school, door de pest grootendeels ontvolkt,
om nieuwe leerlingen te trekken in een ‘illustre school’ herschapen werd, werd hij,
met den titel van professor in de genees- en ontleedkunde aan die inrichting
verbonden. Nog op andere wijze trachtte hij de wetenschap in zijn geboorteplaats
te dienen. Terwijl hij zelf over een uitgebreide bibliotheek beschikte, beeft hij een
stadsboekerij tot stand helpen brengen en volgde hij zelfs in 1636 Cats, die naar
elders vertrok, in diens betrekking van bibliothecaris op. Vijf jaren vroeger, was hij
reeds ‘scholarche ofte opsiender der schole’ geworden. Voeg daarbij, dat hij ook
als schrijver niet stilzat en niet slechts medische boeken, waarin hij de geneeskunde
in haren gebeelen omvang heeft trachten te schetsen maar ook literaire en historische
geschriften (waaronder grieksche en latijnsche verzen en een geschiedenis van
Dordt) geschreven heeft, dan zal men moeten erkennen, dat het hem aan veelzijdigen
ijver niet ontbroken heeft. Dit klemt nog meer, wanneer wij hooren, dat hij ook op
maatschappelijk en politiek terrein een invloedrijke positie ingenomen heeft.
Ondanks zijn drukken medischen, literairen en politieken werkkring onderhield
van Beverwijck een levendige briefwisseling met allerlei geleerden en beroemdheden
van Europa, van wie hij enkelen bij zich aan huis ontving, en versmaadde hij de
gezelligheid en het geestelijk leven, dat hij in Dordrecht genieten kon, niet. Zijn beide
woningen, die tot de aanzienlijke van de Wijnstraat behoorden, stonden voor zijn
vrienden en kennissen open. Ook was hij lid van een letterkundig gezelschap, en
maakte zelf verzen; het beste dat op zijn naam staat, schijnt echter niet door hem
geschreven te zijn. Zijn politieke loopbaan begon, toen hij in 1627 tot raad der
gemeente gekozen werd; 6 Sept. 1629 schepen en dus oudraad van dit jaar tot
1635, bleef hij bij afwisseling in die functie; in 1631 werd hij lid der veertigen, welks
leden naar de Staten van Holland werden afgevaardigd; deze betrekking kostte hem
zooveel tijd, dat hij hiervoor zijn lectoraat in de chirurgie opgeven moest. Bovendien
was hij in 1633 weesverzorger geworden en werd hij in de jaren 1637, 38, 42 en 43
tot weesmeester benoemd. Reeds in 1626 had hij een vermaning van de in zijn
familie meer voorkomende steenziekte gekregen, die zich in 1635 op gevoelige
wijze herhaalde.
Van Beverwijck was dus een zeer merkwaardig en gecompliceerd mensch. De
dokter-magistraat, die tegelijkertijd dichter en historicus wilde zijn, was een man vol
eerzucht, die genot vond in oud-hollandsche huiselijke gezelligheid. Trotsch op zijn
invloedrijke positie, zocht hij den omgang van menschen van den meest
verschillenden rang en aanleg; hij was een gematigd man en prees gaarne; toch
toonde hij onverbloemd de feilen van Fienus, die aan uroscopie deed, en gaf hij op
niet te miskennen wijze zijn afkeuring te kennen over den gerechtelijken moord op
Oldebarnevelt. Bezield met lust om alles te weten en ijverig genoeg, was hij niet
kritisch genoeg aangelegd of gunde hij zich geen tijd, om uit het vele, wat hij onder
de oogen kreeg, het goede te kiezen. De bronnen van zijn kennen en weten is hij
bij voorkeur in het geschreven woord blijven zoeken, niet in het gebeurde feit of het
waargenomen verschijnsel. Ten onrechte is er beweerd geworden, dat hij de eerste
in ons land geweest is, die over de hygiene en het voorkomen van ziekten
verstandige
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dingen geschreven heeft. Een eeuw vroeger had dit reeds Jason a Pratis gedaan.
Evenmin is het waar, dat hij over de vorming van nier- en blaassteenen geheel
oorspronkelijke opvattingen verkondigd heeft. Bij Pieter van Foreest, een halve
eeuw vóór hem, vinden wij in nuce of geheel ontwikkeld al de ideeën, die bij hem,
als nieuw voorgesteld, worden aangetroffen. En de bewering van Busken Huet, dat
hij een populair wetenschappelijk schrijver par excellence zou geweest zijn, wordt
terstond weerlegd door de eenvoudige mededeeling, dat hij maar al te dikwijls toonde
de wetenschap van zijn tijd niet te kennen of te begrijpen. Bovendien schijnt het
wonderbare, het vreemde een bizondere bekoring voor hem gehad te hebben en
geen enkele opinie, die in magische of duivelsche invloeden haar steun zocht, of
zij vond in hem een medestander. Daarmee wil volstrekt niet gezegd worden, dat
hij ook in zijn eigen vak geen belangrijke dingen verricht, gezegd of geschreven zou
hebben. Dit wordt gaarne toegegeven, maar niet, dat men daarnaar zijn
wetenschappelijke waarde zou mogen bepalen. Dit zou alleen dan geoorloofd zijn,
indien hij wat oorspronkelijks gevonden en niet zoo veel andere dingen beweerd
en verkondigd had, die op wetenschappelijkheid niet de minste aanspraak mogen
maken. Bontekoe had gelijk, toen hij smalend schreef: ‘Onze bekende Beverwijk
heeft nog een ander kunstje om groote en onnutte boeken te maken - dat kunstje
bestaat - in het citeren en allegeren van Autheuren’. Wil men dus een verklaring
zoeken voor het groote succes, dat zijn geschriften bij de tijdgenooten vonden, dan
bedenke men, dat de schrijver een zeer invloedrijke persoonlijkheid was, die zijn
medemenschen welwillend behandelde en zelf voor lof allesbehalve ongevoelig
was; dat hij bovendien was een aangenaam causeur en een goed verteller, wiens
in populairen toon geschreven, met versjes van Cats versierde geschriften. blijkens
de vele herdrukken en vertalingen, in de 17e eeuw veel gelezen werden.
Zijne voornaamste werken zijn: Medicinae Encomium (Dordr. 1633, Rott. 1665,
nederl. vert. 1635, 1647); Nootsakelickheyt der Anatomie (Dordr. 1634); Epistolica
quaestio de vitae termino vitali an mobili (Dordr. 1634, Lugd. Bat. 1636, 1639, 1651);
Lof der Chirurgie (Dordr. 1635); Schat der Gesontheyt (Dordr. 1636, 1638, 1640,
1642, 1643, 1644, 1647, 1649, 1658); Kort bericht om de pest te voorkomen (Dordr.
1636, 1654); Idea Medicinae veterum (Lugd. Bat. 1637); De calculo renum et vesicae
(Lugd. Bat. 1638); De Spaensche Xerxes (Dordr. 1639, 1640); Van de Wtnementheyt
des Vrouwelicken Geslachts (Dordr. 1639, 1643); Het begin van Hollandt in Dordrecht
(Dordr. 1640); Hertogh van Alva, geessel van Nederlant ende Portugael (Dordr.
1641); Van de Blauwschuyt (Dordr. 1642); Inleydinge tot de Holl. Geneesmiddelen
(Dordr. 1642); Epistolicae quaestiones cum doctorum responsis (Dordr. 1644);
Αὐταϱϰεἰα Bataviae (Lugd. Bat. 1644); Heelkonste (1645, 1647, 1651); Steenstuck
(Brielle 1649, Amst. 1649, Dordr. 1649, duitsche vert. Frankf. 1671); Alle de Wercken
soo in Medicyne als Chirurgye (Utr. 1651, Amst. 1652, 1656, 1660, 1663, duitsche
vert. Frankfurt 1672, 1674); Epistolae doctorum virorum et responsa tum medica
tum philosophica (Rott. 1665); Wercken der Geneeskonste (Amst. 1672, 1680). Zijn
in 1643 door Jac. Gerritsz. Cuyp geschilderd portret is door Sal. Savry gegraveerd.
Vgl. over hem uitvoerig: E.D. B a u m a n n , Johan van Beverwijck in leven en
werken geschetst
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(Dordr. 1910), waar bibliographie en verdere literatuur over hem te vinden is.
A. Geyl

[Beverwijck, Vincentius Theodorici van]
BEVERWIJCK (Vincentius Theodorici v a n ), ook genoemd: v a n H a a r l e m ,
dominicaan, overl. 4 Aug. 1526. Omstreeks 1500 nam hij het ordekleed aan te
Haarlem en trok weinige jaren later, ter voltooiing zijner studiën, naar Parijs, waar
hij de lessen volgde van Petrus Crockart van Brussel. In 1513 werd hem door het
generaal-kapittel te Genua opgelegd om te Parijs de theologie te onderwijzen; in
1517 werd hij bevorderd tot magister; in 1519 tot regent der studiën te Leuven. In
1525 trad hij op als inquisiteur voor het bisdom Utrecht, geraakte in strijd met
Erasmus, maar overleed reeds het volgende jaar.
Met zijn ordegenoot P e t r u s v a n N i j m e g e n gaf hij uit: Summae D. Thomae
III Pars (Paris. 1514); Commentaria in quatuor Sententiarum. P e t r i d e P a l u d e
(Paris. 1514); ook moet hij. volgens Erasmus, zijne medewerking verleend hebben
aan eene apologie, welke in 1525 onder het pseudoniem van G o d e f r i d u s
R u y s i u s T a x a n d e r tegen den geleerden rotterdammer werd uitgegeven.
Zie: G. S e g u i e r , Laurea Belgica Ord. Praed. (Tomaci 1659) 37; J.J. H o o g l a n d
in Bijdragen Gesch. Bisdom Haarlem XV, 124; P. F r e d e r i c q , Corpus Inquis.
Neerl. V, 421.
G.A. Meijer

[Beverwijck, Mr. Willem van]
BEVERWIJCK (Mr. Willem v a n ), geb. te Dordrecht Dec. 1632, gest. waarschijnlijk
te 's Gravenhage na 1665, zoon van dr. Johan van Beverwijck en Elisabeth de
Backere (kol. 327). Hij studeerde aan de hoogeschool te Leiden in de rechten
(ingeschr. 29 Apr. 1650) en zette zich later als advocaat in zijne geboortestad neder.
Later werd hij commissaris der ammunitie van oorlog en opziener der
generaliteits-grofgeschutgieterij en werkhuizen te 's Gravenhage. Uit zijn huwelijk,
Werkendam 2 Febr. 1659, met M a r i a v a n d e n C o r p u t . ged. Dordrecht 2
Maart 1640, dochter van Mr. J o h a n en C o r n e l i a B o s m a n had hij slechts één
dochter, C o r n e l i a , die huwde met Hendricus Dibbetz, 17 Oct. 1683 en in 1686
overleed.
Hij heeft in 1662 de, op last van zijn vader in 1620 vervaardigde copie der 15e
eeuwsche waterverfschilderij, voorstellende de belegering van Dordrecht door hertog
Jan van Brabant en Jacoba van Beieren (1418), aan de stad Dordrecht verkocht,
waardoor dit hoogst merkwaardige stuk voor verder zwerven bewaard bleef.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordrecht 983; E.D. B a u m a n n , Joh. v. Beverwijck
39.
van Dalen

[Beyer, Samuel]
BEYER (Samuel). Drie personen van dezen naam hebben te Rotterdam stedelijke
ambten bekleed. De oudste (1), geb. aldaar in het begin der 17e eeuw, begr. 16
Jan. 1669, bracht het niet verder dan in 1627 tot regent van het pesthuis, en in 1639
tot regent van het weeshuis. Hij is viermaal gehuwd geweest, n.l. 12 April 1621 met
M a y k e n W e y m a n s , 18 Sept. 1623 met S u s a n n a A n d r i o s d . v a n d e r
M e r c k van Dordrecht, daarna met J a n n e t g e J a n s en 5 Jan. 1659 werd hij in
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ondertrouw opgenomen met C e c i l i a T e e u w e n . Hij zal wel dezelfde zijn, die
in 1617 een lasterschrift van Hendrik Slatius tegen de gereformeerde predikanten
heeft beantwoord.
Uit het 2e huwelijk werd een zoon S a m u e l (2) geboren, ged. 30 Jan. 1627,
overl. Juli 1692. Als student in de philosophie werd hij 11 Mei 1645 ingeschreven
te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud.), doch is later in de rechten
overgegaan. In 1656, 1657, 1672 en 1673 was
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hij schepen, in 1665 en 1666 vredemaker, in 1672 en 1673 vroedschapslid, van
1673-1692 leproosmeester en van 1672-1692 pensionaris der stad Rotterdam. In
1674 maakte hij deel uit van het buitengewone gezantschap door de Staten naar
Engeland afgevaardigd om over een verdrag van scheepvaart te onderhandelen.
Hij huwde 3 Maart 1654 met A n n a d e R u y t e r en 23 Sept. 1664 met A n n a
Rees.
Ter onderscheiding van zijn vader wordt hij gewoonlijk de Jonge genoemd, doch,
toen ook zijn zoon in de regeering kwam, werd hij de Oude en de laatste de Jonge.
Deze zoon, eveneens S a m u e l (3) geheeten, ged. 12 Juli 1657 begr. 2 Sept. 1729,
werd 10 Oct. 1675 te Leiden ingeschreven als student in de rechten (met onjuisten
leeftijd in het gedr. Album Stud.) en van 1685 af bekleedde hij verschillende
stadsambten. In 1685 en 1686 was hij o.a. schepen, van 1685-1692 lid der
vroedschap en in 1688 burgemeester. Om zijn politieke gevoelens en als
tegenstander van den baljuw mr. Jacob van Zuylen van Nyevelt 6 Oct. 1692
ontslagen, kwam hij in 1703 opnieuw in de regeering. In deze tweede periode was
hij o.a. burgemeester in 1688, 1706 en 1707. In laatstgenoemd jaar behoorde hij
ook tot de bewindhebbers der O.I.C., kamer Rotterdam. Hij huwde 9 Juli 1681 met
S a r a v a n W a s s e n h o v e n , 25 April 1706 met P h i l o p o t a M a r t i n a d e
Brauw.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, waar deze drie personen met elkaar verwisseld zijn
en bovendien ten onrechte een vierde gelijknamige genoemd wordt. Bij v a n d e r
o

A a zijn n . 2 en 3 tot één persoon versmolten.
Wiersum

[Beijerinck, Frederik (1)]
BEIJERINCK (Frederik) (1), geb. omstreeks 1720, overl. na 17 Sept. 1783, op
welken datum hij met M. Beijerinck een rapport teekende (Verzameling van rapporten
enz. betrekkelijk doorsnijdingen der rivieren enz., 1e deel, Haag 1798, 235), was
waarschijnlijk de zoon van Peter Beijerinck en Leendertje Crone (kol. 340), en
evenals velen zijner naamgenooten landmeter in dienst van Gelre. Hieronder is
tegelijk te verstaan hetgeen men tegenwoordig rivier-ingenieur noemt, en de
verschillende Beijerincken hebben zich in deze richting veel verdienste verworven.
Beijerinck bestreed de meeningen van Cornelis Velsen op waterloopkundig gebied.
Het is twijfelachtig of, hoe zonderling op ander gebied Velsen's meeningen ook
mogen zijn geweest, Beijerinck wel recht had, hem op waterloopkundig gebied aan
te vallen. Hij werd evenwel naar aanleiding van zijn werk in 1770 benoemd tot lid
van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Of hij gehuwd was, is onbekend.
Men heeft van zijne hand: De rivierkundige verhandeling van C. Velsen van
verscheide misvattingen gesuyverd (Amst. 1770).
Eene kaart van de rivier de Waal, van Millingen tot Winsen, berust thans in de
bibliotheek van het K. Inst. v. Ing. Zie daarover eene mededeeling van J.G.W.
S t i e n e k e r , Not. K. Inst. v. Ing., 1887-8, 28.
Ramaer

[Beijerinck, Frederik (2)]
BEIJERINCK (Frederik) (2), geb. te Nijmegen 20 Juli 1766, overl. te Arnhem 25
Aug. 1838, was de zoon van den landmeter van het ‘Furstendom Gelre en graafschap
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Zutphen’ M. Beijerinck en werd in hetzelfde vak opgeleid. Het is onbekend, wanneer
hij in dienst trad, maar hij was nog in het begin van 1811 landmeter te Nijmegen.
In een brief van Oct. 1816 zegt J. Blanken, dat de reden, dat Beijerinck niet reeds
onder koning Lodewijk inspecteur en daardoor later
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hoofdingenieur was geworden, was, dat hij zoo bekend met de bovenrivieren was
en dat er in Gelderland geen vacature als zoodanig was geweest. Beijerinck werd,
toen de nederlandsche waterstaat in de fransche ponts et chaussées werd
opgenomen, bij keizerlijk decreet van 2 Febr. 1811 ingenieur, en bij ministeriëele
beschikking van 12 Maart 1811 in de 1e klasse gerangschikt. Reeds sedert 1800
was zijn standplaats Nijmegen, doch toen de waterstaat in het laatst van 1816
georganiseerd werd, werd hij met ingang van 1 Jan. 1817 hoofdingenieur 2e klasse
en in plaats van den tot inspecteur (toen een nieuwe betrekking) benoemden van
Ommeren als zoodanig belast met den dienst in Gelderland, ter standplaats Arnhem.
Een ambtgenoot van hem, die reeds in den tijd van koning Lodewijk van landmeter
inspecteur (een betrekking, waarin toen die van hoofdingenieur en ingenieur
vereenigd waren) geworden was en die 18 jaren jonger was dan Beijerinck, werd
hoofdingenieur 1e klasse. Dit werd toch onrechtvaardig tegenover hem geacht, en
hij werd, zonder dat er een vacature was, met ingang van 1 Oct. 1817 in de 1e
klasse gebracht. Met ingang van 1 April 1834 werd hij eervol ontslagen.
Zijn geheelen diensttijd heeft Beijerinck aan onze hoofdrivieren doorgebracht, en
hij was in rivierwerken doorkneed. Hij heeft dit getoond door op verzoek van Delprat
een afdeeling in B a u d 's Proeve van een waterbouwkundigen cursus over rijswerken
op bovenrivieren te schrijven (zie kol. 244). Hij heeft dit, hetzij in de twee laatste
jaren van zijn diensttijd, hetzij tijdens zijn pensioen, in elk geval op hoogen leeftijd
gedaan.
Overigens heeft Beijerinck nimmer iets in het licht gegeven. In de bibliotheek van
het Koninklijk Instituut van ingenieurs bevindt zich een uitvoerig, met teekeningen
toegelicht rapport over den waterstaat van gedeelten der departementen Dommel,
Delf en Schelde en Maas, door F. B e i j e r i n c k , landmeter, G. W i s b o o m , opziener
en B.A. G o u d r i a a n , landmeter. Het is niet gedagteekend, maar moet zijn van
1799 à 1801. Uitkomsten van door hem verrichte afvoermetingen in de Rijntakken
zijn te zamen met die van door Krayenhoff en door hem zelf gedane metingen
gepubliceerd door zijn neef M.G. Beijerinck. Beijerinck was gehuwd met E. R e y n e n ,
die jong overleed, en daarna met J. C r i j n e n , van Arnhem, bij wie hij verscheidene
kinderen had. Zij overleed 21 Juni 1845.
Ramaer

[Beijerinck, Jan Anne]
BEIJERINCK (Jan Anne), geb. te Lent 4 Dec. 1800, overl. te 's Gravenh. 26 Maart
1874, was de zoon van den inspecteur van den waterstaat Willem Beijerinck en
Baukje Maria Dibbetz (kol. 340). Hij verloor zijn vader reeds op den leeftijd van 7
jaren, en zijne moeder had niet genoeg fortuin om hem eene wetenschappelijke
opleiding deelachtig te doen worden, zoodat hij vooral door zijn oom F. Beijerinck
(2) (zie kol. 333), en ook door zijn broeder M.G. Beijerinck (zie kol. 338), in de praktijk
opgeleid werd. Bij ministeriëele beschikking van 4 Aug. 1818 verkreeg hij zijne
eerste aanstelling in rijksdienst onder den titel van assistent bij een onderzoek
omtrent uitwatering, twee maanden later werd hij als opzichter bij rivierwerken
geplaatst. In den aanvang van 1819 werd hij aan den inspecteur-generaal Blanken
toegevoegd, en hier deed hij dergelijken arbeid als de vele jonge ingenieurs, die
onder den titel van cadet-élève bij de groote werken onder Blanken's orders dien
schat van ervaring opdeden, waardoor latere geslachten veelal op practisch gebied
niet met
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hen konden wedijveren. Blanken was bijzonder tevreden over Beijerinck en streefde
langen tijd, hem een plaats in het vaste korps ingenieurs te verschaffen. Hij had het
toezicht over sluis- en aardwerken van het Noordhollandsch Kanaal en deed later
opmetingen van den vaarweg van Amsterdam naar Gorinchem. Verder werd hij
belast met het herstel van een bij den storm van 4 Feb. 1825 doorgebroken zeedijk
bij Durgerdam en daarna met het ontwerpen van een schipbrug te Vreeswijk.
Met ingang van 1 April 1824 werd eindelijk zijn wensch vervuld door zijn benoeming
tot élèveaspirant, evenwel onder voorwaarde, dat hij een examen zou afleggen.
Hieraan voldeed hij in Juli 1825, en dientengevolge werd hij met ingang van 1 Oct.
1825 benoemd tot aspirant-ingenieur.
In Maart 1826 werd hij aan den hoofdingenieur in algemeenen dienst de Thoméze
toegevoegd, en belast met de opnemingen voor den aanleg van het kanaal door
Voorne, vervolgens met die voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland,
en eindelijk met die voor een kanaal 's Gravenhage-Scheveningen. In 1828 werd
besloten tot de droogmaking van den 4355 HA. grooten Zuidplas. Beijerinck en zijn
ambtgenoot Lorentz werden aangewezen als ingenieurs van dit werk. Beijerinck's
standplaats was Moordrecht, die van Lorentz was Waddingsveen.
Door de troebelen van 1830 en volgende jaren werd dit werk eenige jaren
(1831-1833) niet voortgezet, en Beijerinck gedurende dien tijd belast met de
betrekking van commissaris voor den ijk der rijnschepen. Van 1833 tot 1 Oct. 1840
was hij (na het overlijden van Lorentz op 29 April 1839 als eenig ingenieur) weder
aan bovengenoemde droogmaking werkzaam. Hij was met 1 April 1834 tot ingenieur
2e klasse benoemd, en verrichtte nog eenige bijzondere commissiën, als in 1834
het maken van een plan (met F.W. Conrad) tot bedijking van Rotterdam, en in 1837
het samenstellen eener statistieke en waterstaatkundige beschrijving van de
Krimpenerwaard. De eigenlijke droogmaling geschiedde van 1836 tot 1839. Het
stelsel was gemengd: 18 windvijzelmolens brachten het water op de ringvaart, en
een gang van 2 stoom-schepradmolens bracht het van daar op den boezem van
Schieland. Het was vooral de slappe ondergrond, welke oorzaak was, dat
windmolens, die niet zwaar zijn, gekozen werden. Bij deze droogmaking waren,
vooral door dien ondergrond, vele moeilijkheden te overwinnen, en het werk is in
vele opzichten geslaagd,
Met ingang van 1 Oct. 1840 werd Beijerinck ter vervanging van F.W. Conrad
belast met de werkzaamheden van ingenieur voor de droogmaking van het
Haarlemmermeer. Hem werd daarbij Leiden als standplaats aangewezen. Er was
reeds lang groot verschil over de vraag: wind- of stoombemaling? Was er bij den
Zuidplas gedeeltelijk stoombemaling toegepast, de stoomgemalen waren van een
verouderd en veel brandstof verslindend stelsel, men vond, dat zij niet zuinig werkten.
En er waren er nog velen, die de windbemaling voorstonden. Eene commissie, in
1837 benoemd, had de vraag trachten op te lossen, door 79 windmolens alsmede
3 stoomgemalen, elk van 40 paardenkrachten, voor te stellen. Hare reden daarvoor
was, dat zij meende, dat stoombemaling voor eene zoo groote droogmakerij te
kostbaar zou zijn. Eene commissie, in Jan. 1838 ingesteld, werd belast met een
vernieuwd onderzoek, ook omtrent de vraag of gestookt moest worden met
steenkolen of turf. In Dec. 1838 leverde haar mede-lid dr. G. Simons
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bij haar eene nota in, die partij trok voor stoombemaling met steenkolen; zij bood
vele nieuwe gezichtspunten aan en werd ook weder sterk bestreden. Maar de nieuwe
commissie, die in Mrt. 1840 benoemd werd, was het met hare voorgangster eens,
en zoo kwam de stoombemaling van het Haarlemmermeer tot stand. De drie
stoomgemalen, waarmede de plas, groot 18060 H.A., droog gemalen is en
drooggehouden wordt, genoemd naar den man, die het eerste goede plan der
droogmaking heeft gemaakt, Leeghwater, en naar twee mannen, die in lateren tijd
op de droogmaking hebben aangedrongen, Cruquius en van Lynden van Hemmen,
zijn door Beijerinck ontworpen en onder zijn toezicht gebouwd; zij zijn geniaal opgevat
en voor dien tijd meesterstukken van technische vaardigheid. Ook van de beide
stoomgemalen, dienende om den afvoer van Rijnland te verbeteren, te Halfweg en
te Spaarndam, heeft Beijerinck de plannen gemaakt en de uitvoering geleid. De
ringvaart en de ringdijk, de bruggen, wegen en vaarten en de verkaveling, in een
woord het belangrijkste, is van Beijerinck en draagt zijn stempel. Zijn ambtgenoot
P. Kock, wiens standplaats Haarlem was, was vooral werkzaam aan de verbetering
der uitwatering in de richting naar Katwijk, en heeft later de uitvoering van eenige
werken, die meer in de nabijheid dier stad gelegen waren, geleid. Beijerinck was
evenwel van alles de ziel; de bij den Zuidplas opgedane ondervinding, die Kock niet
had, kwam hem daarbij natuurlijk zeer te stade. Bij al zijn arbeid vond Beijerinck
nog tijd voor het beantwoorden eener prijsvraag van het Bataafsch Genootschap
te Rotterdam over de beste middelen tot beveiliging der buitenstad tegen hooge
vloeden, waarvoor hij in 1849 de gouden medaille ontving. Hij was in 1851 lid eener
commissie van advies over droogmaking der plassen, die later als Alexanderpolder
zijn drooggemaakt en in 1853 over een ontwerp tot droogmaking der
Legmeerplassen, en over den inwendigen waterstaat van de droogmakerij den
Zuidplas.
In 1845 werd Beijerinck met zijnen broeder M.G. Beijerinck (zie kol. 388) door de
deensche regeering geraadpleegd over den aanleg van zeehavens op de westkust
van Sleeswijk-Holstein. In 1851 werd hij nogmaals door haar over zeehavens op
de noord-westkust van Jutland geraadpleegd.
Toen Beijerinck volgens de ranglijst de derde was (de reeds vroeger
gepasseerden, waaronder ook Kock behoorde, uitgezonderd) voor hoofd-ingenieur,
werd hij met voorbijgang van twee ingenieurs, die jaren lang in Noord-Brabant
gediend hadden en die niet naar Zeeland verplaatst wenschten te worden, met
ingang van 1 Juli 1854 tot hoofd-ingenieur in die provincie, ter standplaats
Middelburg, benoemd. Dit was vooral in dien tijd een zeer moeilijke dienst; wij
vernemen niet veel omtrent zijn dienstvervulling aldaar.
Nog te Leiden wonende, werd hij door het bestuur der gemeente Rotterdam in
een commissie benoemd tot een onderzoek naar aanleiding eener verzakking van
een kaaimuur aan de Maas te Rotterdam; deze commissie bracht in Sept. 1854,
toen Beijerinck reeds te Middelburg woonde, verslag uit. Ook werd hij door dat
bestuur in 1857 benoemd in een commissie om over de voorgestelde
spoorwegverbinding van Rotterdam met België verslag te geven. Dit werd in Febr.
1858 uitgebracht.
Met ingang van 1 Apr. 1858 werd Beijerinck naar 's Gravenhage verplaatst, als
opvolger van zijn overleden ambtgenoot Greve, en wij vinden hem hier in tal van
commissiën, als:
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Voor het kanaal door Holland op zijn smalst, voor de verbetering van den
Rotterdamschen Waterweg, voor een ontwerp tot het droogmaken van kleine plassen
in Schieland, voor een uitwateringskanaal in de Noordzee te Scheveningen, voor
het onderzoek der vraag, wat gedaan behoorde te worden naar aanleiding van het
verslag over den verhoogden waterstand op de Waal en Merwede, voor het
onderzoek van den waterkeerenden toestand van den nieuwen zuider-Lingedijk,
voor de verbetering van den waterafvoer van Friesland. Nog maakte hij voor de
gemeente Leiden een ontwerp op voor verbetering van het water der grachten, deed
hij in 1863 met van der Kun in opdracht van minister Thorbecke een reis naar België
en Frankrijk, tot onderzoek van haveninrichtingen met het oog op de ontworpen
scheveningsche haven, en bracht hij in 1864 met F.W. Conrad een verslag uit over
watervrijmaking eener voorstad van Hamburg.
Hij zal zeker in al deze commissiën nuttige wenken hebben gegeven. Maar van
sommige onderwerpen kan hij niet op de hoogte geweest zijn, in het bijzonder niet
van den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg. Als voorbeeld kan een twistgeschrijf
tusschen den ingenieur Caland, die onder Beijerinck diende, en den hydrograaf der
nederlandsche zeegaten, den zeeofficier Blommendal, aangehaald worden. In deze
correspondentie is het merkwaardig zooals de rapporten van Beijerinck niets doen
dan de denkbeelden van Caland met andere woorden herhalen (zie het Eindverslag
der Staatscommissie van 1878, blz. 57 der bijlagen).
In 1865, op den leeftijd van 64 jaren, gaf Beijerinck een hoogst belangrijk geschrift
uit, waarin hij het voorstel deed om het zuidelijk deel der Zuiderzee droog te maken
door een dijk van nabij Enkhuizen bezuiden Urk naar een punt bij Kampen. Hier
was hij weder geheel meester van het onderwerp. Hij hield den IJsel buiten de
droogmakerij en hierdoor werd een der bezwaren tegen het ontwerp van Diggelen
(later heeft Lely hiervoor een schoone oplessing gegeven door zijn afsluitdam
Wieringen-Piaam te combineeren met dijken voor de 4 groote droogmakerijen)
vermeden; ook overigens had Beijerinck's ontwerp geen der bezwaren van van
Diggelen's plan, waaronder in het bijzonder de moeilijkheid om de zeegaten niet
zeer ver van hun zeeëinde af te dammen.
Toen F.W. Conrad 1 Mei 1866 tot hoofdinspecteur benoemd werd, werd Beijerinck
in zijn plaats inspecteur in de 2e inspectie, waarvan Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland deel uitmaakten; daarbij werd met ingang van denzelfden datum nog
Noord-Brabant gevoegd.
Ook als inspecteur is Beijerinck nog in verschillende commissiën benoemd, als:
Tot onderzoek van het drinkwater te 's Gravenhage, naar aanleiding van de in
1866 heerschende cholera, betreffende de afdamming van het Sloe en de
Ooster-Schelde (internationale commissie), voor het verruimen en rectificeeren van
den Krommen Rijn en omtrent de calamiteuse polders in Zeeland.
Toen Conrad in het begin van 1870 overleden was, begreep Beijerinck, dat het
ook zijn tijd was om heen te gaan en verzocht hij zijn eervol ontslag, dat hem met
ingang van 1 Apr. 1870 verleend werd. Hij werd tegelijk tot hoofd-inspecteur-titulair
benoemd.
In 1850 werd hij lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Beijerinck huwde 8 Juli 1824 met H e l e n a L y d i a R o e s t , geb te Dordrecht
23 April
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1801, overl. 's Grav. 25 Dec. 1868, dochter van J a n A n t h o n i e en A n t o i n e t t e
P e t r o n e l l a J u n g s t , en had 5 kinderen, onder wie: W. Beijerinck,
luitenant-kolonel der genie in Ned.-Indië, J. Beijerinck, inspecteur bij het boschwezen
in Ned.-Indië, L. Beijerinck, commies bij het departement van Binnenlandsche Zaken
en M.G. Beijerinck, rijkswerktuigkundige.
Zie: Levensb. Letterk., 1874, 141.
Ramaer

[Beijerinck, Martinus]
BEIJERINCK (Martinus), geb. te Nijmegen 22 Mei 1803, overl. te Delft 2 Febr. 1847,
was de zoon van F. Beijerinck (2) (kol. 333). Hij deed in April 1820 examen voor
cadet voor den waterstaat aan de delftsche artillerie- en genieschool, doch besloot,
naar het voorbeeld van zijn neef J.A. Beijerinck, liever in de praktijk te gaan. Hij
werd opzichter in Gelderland, doch toen hij 3 jaren later zag, dat die zoo bekwame
neef nog steeds opzichter was, besloot hij, op aandringen van zijn vader, toch maar
liever cadet te worden. De vader deed aanvraag daarvoor, en de directeur der
school, generaal Voet, rapporteerde, dat het examen zoo goed geweest was, dat
hij toegelaten kon worden. Hij werd in Apr. 1823 cadet en in Sept. d.a.v. in het
tweede jaar geplaatst. Hij werd met ingang van 1 Mei 1826 benoemd tot
élève-aspirant bij den waterstaat. Hij was als zoodanig hoofdzakelijk in Gelderland
werkzaam. Eerst met 1 April 1834 werd hij aspirant-ingenieur! De toestand werd
ook door de regeering onhoudbaar geacht, en daarom werd hem in 1832 de
bezoldiging van aspirant-ingenieur toegekend.
Intusschen, de periode van stagnatie was in 1834 geëindigd, en reeds met 1 Oct.
van dat jaar werd hij tot ingenieur 2e klasse benoemd. Hij werd tegelijk
arrondissements-ingenieur te Utrecht. Met 20 Juni 1837 werd hem de tijdelijke
waarneming van den dienst van hoofd-ingenieur in Utrecht opgedragen, welken hij
tot 1 Oct. 1837 waarnam. Met laatstgenoemden datum werd hij met den rijksdienst
in de provincie Friesland ter standplaats Leeuwarden belast, aanvankelijk in het
bijzonder met werken in verband met den aanleg van veenkanalen in het zuidoosten
der provincie, later ook met andere werken. Met 1 Apr. 1843 werd hij
arrondissements-ingenieur in het 5e district van Zeeland, ter standplaats Sas van
Gent. Toen hij hier ruim 2 jaren gediend had, en practisch met belangrijke sluis- en
kanaalwerken te maken had gehad, werd hij aangezocht om aan de delftsche
academie als leeraar in de waterbouwkunde op te treden. Hij nam dit aan, en kwam
als zoodanig 1 Nov. 1845 in functie. Zijn leerlingen waren zeer ingenomen met zijn
onderwijs, maar hij werd door het roodvonk aangetast, dat hem op jeugdigen leeftijd
ten grave sleepte.
Hij huwde 20 Juni 1832 te Arnhem met F r e d e r i k a L o u i s a M a l l i n c k r o d t ,
die 24 Juni 1882 te Delft overleed, en 5 kinderen had, onder wie F. Beijerinck,
gepensionneerd resident in Ned.-Indië en W. Beijerinck, gepensionneerd kolonel
der artillerie.
Ramaer

[Beijerinck, Martinus Gijsbertus]
BEIJERINCK (Martinus Gijsbertus), geb. te Lent 4 Apr. 1787, overl. te Hoorn 7 Dec.
1854, was de oudste zoon van den inspecteur der bovenrivieren W. Beijerinck en
B.M. Dibbetz. (kol. 340). Hij kwam in 1804 in rijks dienst als opzichter bij de
landsdijken te Pannerden, en werd in 1805 extraordinaris-landmeter, in 1808
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bevorderd tot landmeter, bij keizerlijk decreet van 2 Febr. 1811 benoemd tot ingénieur
des ponts et chaussées, en bij ministeriëele beschikking van 2 Mrt. 1811 in de 1e
klasse gerangschikt. Hij werd in hetzelfde jaar te Kampen geplaatst, terwijl hij in
1814 naar Arnhem werd verplaatst. Toen het
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korps van den waterstaat in het laatst van 1816 georganiseerd werd, werd hij in
dezelfde betrekking te Nijmegen geplaatst, waar hij zich o.a. bezig hield met
afvoermetingen, welke gepubliceerd zijn door het Kon. Ned. Instituut. De uitkomsten
van de metingen, door Krayenhoff, door zijn oom F. Beijerinck en door hem gedaan
zijn herhaaldelijk door dr. G. Hagen te Berlijn aan een vernietigende critiek
onderworpen. Door R.P.J. T u t e i n N o l t h e n i u s (Verh. K. Inst. v. Ing. 1885-6,
397) wordt, hoogstwaarschijnlijk terecht, ondersteld, dat het door Krayenhoff en
hem terzijdestellen van metingen, die belangrijke afwijkingen vertoonen, niet aan
kwade trouw, maar aan minder goed inzicht is toe te schrijven.
Toen de waarnemende hoofdingenieur in Overijsel C. van der Meer in 1822 door
een ziekte werd aangetast, aan welke bij ruim 3 jaren later overleed, werd Beijerinck
met ingang van 1 Dec. van dat jaar in zijn plaats aangewezen, en met ingang van
1 Oct. 1825 werd hij effectief hoofdingenieur.
De inspecteur-generaal Blanken wenschte, toen de met de droogmakerijen belaste
hoofd-ingenieur Brunings gepensionneerd was, in Zuid-Holland, de provincie, waar
toen de meeste droogmakerijen ontworpen waren, een bekwaam hoofdingenieur
geplaatst te zien, daar de bedoeling niet meer was, een afzonderlijke specialiteit
met den dienst van Brunings te belasten; het schijnt, dat de toenmalige titularis dit
niet was. Het was op herhaald aandringen van Blanken, dat op 1 Nov. 1829 een
ruiling plaats had, waardoor Beijerinck te 's Gravenhage geplaatst werd. Hier bleef
hij in dezelfde betrekking tot zijn pensioen, dat hem in Jan. 1852 met ingang van 1
Mei 1852 verleend werd. Reeds met 1 Febr. 1852 bekwam hij wegens den staat
zijner gezondheid verlof en werd tegelijkertijd ontheven van het commissariaat van
het weduwenfonds der ingenieurs van den waterstaat, als hoedanig hij A.F.
Goudriaan was opgevolgd.
Als hoofdingenieur van Zuid-Holland was hij in zeer veel belangrijke zaken
gemoeid, als daar zijn de droogmaking van den Zuidplas en later die van het
Haarlemmermeer, welke vooral door zijn broeder onder leiding der commissie voor
de droogmaking, van welke hij lid was, zijn uitgevoerd; verder de verdediging van
den door den stroom sterk aangevallen oudelandschen zeedijk op Goedereede,
waaromtrent hij het zonderlinge denkbeeld koesterde, dat bezinking van den
onderzeeschen oever aanleiding tot dijkvallen geeft (Notulen K. Inst. v. Ing. 1878-9,
86). De zaak is eenvoudig, dat de bezinking, zooals die in zijn tijd werd verricht,
onvoldoende was. Intusschen is op Beijerinck's voorstel in 1843 geeindigd met de
bezinking; eerst in 1875, toen de toestand onhoudbaar bleek, is men daarmede
weder aangevangen.
Met zijn broeder J.A. Beijerinck werd hij in 1845 door de deensche regeering
geraadpleegd omtrent het aanleggen van havens, aan de westkust van
Sleeswijk-Holstein.
Voor de bekroonde statistieke beschrijving van twee zuidhollandsche
waterschappen werd hij in 1850 lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Beijerinck huwde te Kampen 17 Juni 1813 J o h a n n a M a r i a L u c i a C r a p
H e l l i n g m a n , geb. te Hoorn 7 Juni 1790, die 20 Juli 1859 te Haarlem overleed
en bij wie hij verscheidene kinderen had, onder wie P.J.G. en W.F.A., die beiden
volgen.
Ramaer
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[Beijerinck, Peter]
BEIJERINCK (Peter), gedoopt 16 Mei 1684, zoon van J u r r i a a n B e i j e r i n c k
en A n n a C a t a r i n a v a n J u t h e n , was landmeter in dienst van Gelre. Hij was
gehuwd met L e e n d e r t j e C r o n e .
Een broeder van hem was F r e d e r i k B e i j e r i n c k , gedoopt 17 Mrt. 1686, die
hetzelfde vak uitoefende.
Ramaer

[Beijerinck, Pieter Johannes Gerardus]
BEIJERINCK (Pieter Johannes Gerardus), geb. te Nijmegen 7 Mei 1820, overl. te
's Gravenhage 9 Aug. 1890, zoon van M.G. Beijerinck en J.M.L. Crap Hellingman
(kol. 338). Hij werd ambtenaar bij den nederlandsch-indischen waterstaat 19 Mei
1839, en klom op tot ingenieur 3e klasse in Sept. 1841, werd 6 Febr. 1851 ingenieur
2e klasse, 2 Juli 1855 ingenieur 1e klasse, Mei 1859 waarnemend hoofdingenieur,
12 Sept. 1860 hoofdingenieur 2e klasse, 26 Juni 1865 hoofdingenieur 1e klasse en
30 Jan. 1868 directeur der publieke werken in Nederlandsch-Indië.
Te Soerabaia was hij van 1843 tot 1845 werkzaam bij den bouw der sluis Melirip,
terwijl hij aldaar ook eene later uitgevoerde verlegging van de Solo-rivier ontwierp.
Hij werd in 1855 na het bezwijken van den Rambatan-dam in Indramajoe (Sumatra)
in commissie daarheen gezonden en bracht in 1858 een uitvoerig en
wetenschappelijk verslag over de oorzaken uit. Hij stelde daarin een nieuw, veel
ruimer ontworpen kunstwerk voor, dat in 1876 in hoofdzaak gevolgd schijnt te zijn.
Over de opstuwing der Samplan werd hij in 1864 gehoord; in 1866 verscheen zijn
verslag.
Op 5 Jan. 1870 verkreeg hij om gezondheidsredenen verlof naar Europa en op
17 Aug. 1870 werd hij op zijn verzoek eervol uit den dienst ontslagen. Zich te 's
Gravenhage gevestigd hebbende, werd hij in 1871 door de leden van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs tot bestuurslid gekozen, doch hij nam deze benoeming niet
aan.
Hij was in Nederlandsch-Indië bekend wegens zijn vernuft en zijn studielust. Men
schijnt bij moeilijke vraagstukken dikwijls van zijne kunde gebruik gemaakt te hebben.
Zijne adviezen bleven evenwel somtijds zeer lang uit.
Zie: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië IV, 728; E.B. K i e l s t r a ,
Levensbeschr. v.H. de Bruyn in Tijdsch. K. Inst. Ing. 1886/7, 116.
Ramaer

[Beijerinck, Willem]
BEIJERINCK (Willem), zoon M a r t i n u s en G i j s b e r t a S w i n n a s ,
waterbouwkundige, geb. te Nijmegen 2 Aug. 1756, overl. te Lent, 6 Dec. 1808.
Aangesteld tot beëedigd landmeter der provincie Gelderland, legde hij zich meer
bepaaldelijk toe op den waterstaat. Onder den grooten waterbouwkundige Christiaan
Brunings werden tusschen 1771 en 1782 door Beijerinck verschillende gewichtige
verbeteringen uitgevoerd in de waterverdeeling onzer rivieren. Nog in het laatst van
zijn leven ontwierp hij een plan tot het sluiten van den Beneden Rijn, dat de
goedkeuring van koning Lodewijk wegdroeg. Generaal Krayenhoff heeft dit
denkbeeld, dat eigenlijk van B's vader, den landmeter Martinus was, uitgewerkt en
uitgegeven o.d.t. Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivieren de Neder Rijn
of Lek, en het storten van haar water op den IJssel (Nijm. 1821). Bij den watersnood
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van 1809 betuigde koning Lodewijk openlijk in de nieuwsbladen, dat hij in die treurige
omstandigheden Beijerincks vroegtijdigen dood meer dan ooit betreurde. Beijerinck
heeft niets in druk uitgegeven. Hij huwde B a u k j e M a r i a D i b b e t z , geb. te
Nijmegen 5 Juni 1761, overl. te Lent
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18 April 1842, dr. van A r n o l d u s en J o h a n n a N i j h o f f .
Zie: Aant. op het Woordenb. van Kunst en Wetensch. van G. N i e u w e n h u i s .
van Schevichaven

[Beijerinck, Willem Frederik Adolph]
BEIJERINCK (Willem Frederik Adolph), geb te Zwolle 25 Dec. 1828, overl. te Hees,
gem. Nijmegen, 24 Nov. 1894, was de zoon van M.G.
Beijerinck en J.M.L. Crap Hellingman. kol. 338). Na te 's Gravenhage de lagere
en middelbare scholen bezocht te hebben, werd hij in 1846 als opzichter onder zijn
oom J.A. Beijerinck in dienst gesteld bij de werken tot droogmaking van het
Haarlemmermeer, waar hij in het bijzonder bij den bouw van het stoomgemaal
Cruquius, ter standplaats Haarlem, werkzaam was. Hij werd in 1852 als zoodanig
in dienst gesteld bij de indijking der Bathpolders aan de Ooster-Schelde, en
verwisselde deze betrekking in 1856 met die van ingenieur aan de fabriek van stoomen andere werktuigen ‘de Atlas’ te Amsterdam. De directeur dezer fabriek, H.P. van
Heukelom, was zeer met de diensten van Beijerinck ingenomen en hij werd als
deskundige op het gebied van stoombemaling steeds geraadpleegd Hij ontwierp
een aantal stoommachines voor polderbemaling, stoomschepen en fabrieken.
Toen van Heukelom in 1863 tot directeur der Maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen werd benoemd, werd Beijerinck zijn opvolger aan de Atlas.
Beijerinck richtte in 1875 met den landbouwkundige J.C. de Leeuw, dijkgraaf en
burgemeester van den Anna-Paulownapolder, een ingenieurs-bureau, vooral bestemd
om te trachten, stoombemaling bij de polderbesturen ingang te doen vinden, op.
Dit bureau heeft zoowel hier als in Italië belangrijke bemalingswerken ontworpen,
en (de uitvoering werd meestal aan de fabriek toevertrouwd) uitgevoerd.
De maatschappij de Atlas, die eene periode van bloei gekend heeft, geraakte
gaandeweg in moeilijkheden door gebrek aan loonend werk, vooral ook doordat de
buitenlandsche mededinging allengs grooter werd. Beijerinck, die zich, ook door
opheffing van het ingenieursbureau na het overlijden van de Leeuw, geheel aan
zijne fabriek wijdde, was geheel ingenieur en niet voldoende handelsman om de
maatschappij voor den ondergang te redden. Terwijl de meeste ambtenaren van
de Atlas, toen aan alles te zien was dat haar bestaan zeer precair was, naar andere
betrekkingen zochten, bleef Beijerinck aan zijne maatschappij getrouw. De
catastrophe, die in 1887 intrad, kon hij niet voorkomen, en zoo werd hij ambteloos.
Hij bleef te Amsterdam wonen, hopende, dat hij nog een betrekking zou vinden,
waarin zijne werkkracht en ervaring gebruikt konden worden. Maar toen dit niet
gelukte, ging hij in 1889 te Hees wonen, waar hij niet langen tijd later overleed.
Beijerinck was bij zijne onderhoorigen zeer geacht wegens zijne eerlijkheid en
zijne bekwaamheid, hij was een joviaal man, die ook bij de werklieden zijner fabriek
bemind was. Ter gelegenheid, dat hij 25 jaren aan de Atlas verbonden was, werd
hem een album met al hunne handteekeningen als bewijs van symphatie
aangeboden.
Hij was gehuwd te Nijmegen 30 April 1858 met S i b i l l a H e n r i e t t a O t t e l i n e
A i m é e v a n d e r V o o r d t P i e c k , geb. Amsterdam 1834, dr. van H e n d r i k
A g n e s J o h a n E g b e r t v.d.V.P. en S i b i l l a P i j n a p p e l en had twee dochters
waarvan eene, J o h a n n a H e n r i e t t a A g n e s , gehuwd met W.F.E. Wijnen,
rijksontvanger.
Ramaer
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[Beyhaerts, Adolf]
BEYHAERTS (Adolf), geboren te Boxtel omstreeks 1582, trad in het
Wilhelmietenkloostei de Hemelsche Poort te 's Hertogenbosch. In 1628 werd hij
gekozen tot prior van het klooster derzelfde orde te Huybergen, waar hij overleed
op de nabijgelegen hofstede Creytenberg onder Calmpthout 9 Mei 1651 in het 47e
jaar na zijne priesterwijding. Hij gaf in 1629 bij Jan Cnobbaert te Antwerpen het
werkje van W. B o s s c h a e r t , Het leven van den S. Siardus, eenigszins gewijzigd
uit en voegde daaraan toe: een verhael der mirakelen geschiet tot Huybergen, door
't aenroepen desselven Heyligen.
Zie: Taxandria V, 231; XII, 83; Leven en werken der Zuidnederl. schrijvers (uitg
Kon. Vlaamsche Acad.) 141.
C.G.A. Juten

[Beyma, Julius of Jucke van]
BEYMA (Julius of Jucke v a n ), geb. te Dokkum in of omstr. 1540, overl. te
Leeuwarden 15 Jun. 1598, een der beroemdste leden van het oude friesche geslacht
van Beyma. Hij studeerde, na de St. Maartensschool te Groningen bezocht te
hebben, te Leuven en te Orléans, waar hij licent. iuris werd, terwijl hem de doctorale
graad blijkbaar eerst in het laatste jaar van zijn leidsch professoraat in 1595 werd
verleend. Na volbrachte studie in Friesland teruggekeerd, werd hij advocaat bij het
Hof te Leeuwarden, maar week kort daarop, wegens de vervolgingen, waaraan de
hervormden blootstonden, naar Duitschland uit. Hier was hij ongeveer 10 jaar als
hoogleeraar te Wittenberg werkzaam en werd hem ter erkenning zijner verdiensten
als rechtsgeleerde de titel van ‘comes Palatinus’ verleend. Na het aanbreken van
rustiger tijden voor de hervormden in zijn vaderland daarheen teruggekeerd, zag
hij zich 20 Juli 1581 voor den tijd van 1 jaar tot prof. Institutionum aan de leidsche
universiteit benoemd; Aug. 1582 volgde zijne definitieve aanstelling tot professor.
Hij doceerde hier in hoofdzaak Instituten en Digesten en trad in 1589 en 1590 als
rector magnificus op. Tevergeefs trachtte hij in 1587 met den rector Lipsius bij
curatoren en burgemeesters van Leiden de herstelling te verkrijgen van zijn
afgezetten collega Donellus. In April 1596 liet hij zich overhalen om Leiden met
Franeker te verwisselen, waartoe de liefde voor den geboortegrond, waaruit ook
zijne echtgenoote M a i j k e v a n G a d e m a (met wie hij in 1582 was gehuwd)
stamde, hem bewoog. Wel trachtten curatoren hem tot blijven te bewegen, maar
11 Mei 1596 verliet hij Leiden, afreizend naar Franeker. In het voorjaar van 1597
echter verwisselde hij reeds het professoraat met een raadsheerszetel in het Hof
van Friesland, welken hij tot zijn dood in 1598 bezet hield. Groot is de naam, die
van hem als jurist uitging; zoowel de pogingen van Leiden reeds in het voorjaar van
1597 (op aanbeveling van Everh. Bronchorst) om hem daar terug te krijgen, als die
van Franeker bij Gedeputeerde Staten van Friesland om zijne benoeming tot
raadsheer in te trekken en hem als hoogleeraar met een traktement van ƒ 1000
weder aan te stellen, mogen, hoewel beide mislukt, als bewijs daarvan genoemd
worden. Bekend is zijn zinspreuk: ‘Mors tua Christe, mihi vita est, victoria regnum.
Labe mea morior, sanguine vivo tua’ (Alg. Konst- en Letterb., 1845, IV, 51). Behalve
een dochter T i t i a , gehuwd met G e r l a c u s V e r r u c i u s , liet hij twee zonenna,
L a m b e r t u s , den uitgever zijner Opera posthuma, en J o h a n n e s , later lid van
Ged. Staten v. Friesland. Van zijn talrijke geschriften zijn vooral bekend de
verhandeling De justitia ac jure tam scripto, quam non scripto (Lugd. Bat. 1596) en
de 2 dln. door L a m h e r t u s
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uitgeg: Commentaria in varios titulos Juris quos sequentes paginae indicabunt. Item
tract. singul. de Mora. De Usura. De eo quod interest. De Poenali stipulatione. Et
de dividuis et individuis (Leov. 1645), waarvan vooral belangrijk de verh. over pand
en hypotheek (te Leiden door hem aan de hand der Digesten gedoceerd) en over
bezit, en: Comment. in tit. de verborum significatione, et de diversis regulis Iuris
Antiqui, eiusdem tract. de moderamine inculp. tutele, et de legitima (Leov. 1649).
Uit den leidschen tijd dagteekenen: Comment. ad Institutiones Juris Justin. J.
Suyderhoef heeft zijn portret gegraveerd. Geschilderd hangt het in het stadhuis te
Franeker.
Zie over hem en zijn geslacht: W.W.v.d. M e u l e n , Coert Lambertus van Beyma
(Leeuw. 1894) 7; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 66-68; S i e g e n b e e k , Gesch.
Leidsche Hoogeschool I, 211; II, T. en B., 64-65; F o c k e m a A n d r e a e , Aant.
op Inl. v.d. Groot, X-XI; E v . B r o n c h o r s t i Diarium 98-99, 105; A.v. B u c h e I l ,
Diarium 409; G. d e W a l , De cl. Frisiae Jctis 21, Ann. 65-68, 426; V r i e m o e t ,
Athen. Fris., 86-92.
van Kuyk

[Beijnen, Laurens Reinhart Koolemans]
BEIJNEN (Laurens Reinhart K o o l e m a n s ), zeeofficier, geb. te 's Gravenhage 11
Mrt 1852, overl. te Makassar 11 Nov. 1879; zoon van G i j s b e r t u s J o h a n n e s
Willem Koolemans Beijnen en Neeltje Johanna vander Stok,
neef en naamgenoot van L.R. Beynen, ontving zijne opleiding aan het Kon. Inst.
van de Marine te Willemsoord, dat hij 1 Sept. 1871 als adelborst 1e kl. verliet.
In 1873 naar O.-I. vertrokken, woonde hij aldaar de Atjeh-expeditie bij, toen hij in
Febr. 1874 slachtoffer werd van hersenkoortsen en dysenterie, die het noodzakelijk
maakten, dat hij kort daarna per zeilschip rond de Kaap de Goede Hoop naar het
vaderland werd teruggezonden. Op zijne terugreis bepeinsde hij, of het niet mogelijk
zou zijn, dat de hollandsche zeelieden, ter afwisseling van de zware diensten in de
tropen, die hen ontzenuwden, meer hunne aandacht zouden kunnen wijden aan
het bevaren van de Noordelijke zeeën, de vroegere leerschool der Hollanders in
zeemanschap. In Nov. 1874 in Nederland teruggekeerd, deed hij in Dec. d.a v. met
goed gevolg examen voor luit. 2e kl., waartoe hij bereids in Sept. bevorderd was.
Hij vernam toen, dat de leden van het pas opgerichte Aardrijkskundig Genootschap
pogingen deden, bij gebrek aan een hollandsch vaartuig, ook Holland te doen
veitegenwoordigen bij een pooltocht, beraamd onder den engelschen kaptein Nares,
met de schepen ‘Alert’ en ‘Discovery’. In het voorjaar van 1875 gaf hij zich daarvoor
op en door de zorg van staatsraad M.H. Jansen, oud-kapitein ter zee der kon. marine,
werd Beynen weldra in de gelegenheid gesteld, daar op genoemde schepen geen
plaats meer was, een reis mede te maken met het engelsche stoomjacht ‘Pandora’
onder Sir Allen Young, een beroemd Noordpoolvaarder, die een ontdekkingstocht
ging doen in de Noordwestelijke IJszee, om te trachten overblijfselen van de
Franklin-expeditie op te sporen. Beynen vertrok in Juli 1875 naar zee. Hier werkte
hij zich geheel in de ijsvaart in, en het verslag zijner reis, later in het Bijblad v.h.
Tijdschr. van het Aardrijksk. Genootschap II, 1880 gepubliceerd, kan doen zien, met
hoeveel ijver hij zich op dat gebied toelegde.
Door het ijs verhinderd, bereikte de ‘Pandora’ haar doel niet en was 11 Oct. 1875
weer te Portsmouth binnen.
In Mei 1876 wilde Capt. Young weer die streken opzoeken, ten einde te trachten
verbin-
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ding te krijgen met de schepen onder Capt. Nares, die om de Noord hadden
overwinterd. Young vroeg weer aan, om Beynen mede te mogen nemen, waarin
werd toegestemd en men vertrok 21 Mei 1876 van Portsmouth. Na tevergeefs
getracht te hebben in Smithsound binnen te dringen, ontmoetten zij de ‘Alert’ en
‘Discovery’ op hunne terugreis en waren zij 3 Nov. 1876 weer te Portsmouth terug.
Het verslag, dat hij van die reis uitbracht, werd later opgenomen in hetzelfde
Bijblad II van 1880, waarin hij o.a. beschouwingen gaf over het aandeel, dat de
nederlandsche natie in dat onderzoek zou kunnen hebben. In Nederland
teruggekeerd, wist hij daarvoor het publiek te bewerken door het houden van
voordrachten, het leveren van bijdragen in de Gids, Eigen Haard en mededeelingen
in de verg. van het Aardrijkskundig Genootsch. v. 17 Jan. 1877. Hij slaagde daarin
op merkwaardige wijze en wist bij allen, hoog en laag, geestdrift voor zijn plannen
op te wekken. Een voorloopig comité vormde zich, waarin zitting namen de heeren
Fransen van de Putte als voorzitter, de adjunct-rijksarchivaris jhr. de Jonge, baron
v. Wassenaer v. Catwijck, staatsraad Jansen, waarbij zich later nog voegden de
professoren Buys Ballot en Veth. Gelden werden ingezameld en er werd besloten
een zeilschoener te doen bouwen, geschikt voor de vaart op de IJszeeën, ten einde
ervaring op te doen van de navigatie in die streken en onzen ouden naam daar weer
te herstellen. De nieuwe schoener werd ‘Willem Barents’ gedoopt. In dien tijd had
Beynen op verzoek van de Hackluyt Society in Londen een nieuwe, in het eind van
1876 voltooide, uitgave bewerkt van de engelsche vertaling van het werk, waarin
G e r r i t d e V e e r de drie reizen van Willem Barents in 1594, 95 en 96 verhaalt.
De heer A. de Bruyne, met wien Beynen in 1877 op Z.M. brik de ‘Zeehond’ diende,
die oefeningstochten in de Noordzee deed, zou als kommandant der ‘Willem Barents’
worden aangesteld, Beynen als 1e officier. In Mei 1878 ging de ‘W. Barents’ naar
zee (uitgeleide gedaan o.a. door kapitein Young van de ‘Pandora’). De verslagen
over uitrustingen en reis zijn door B. beschreven en opgenomen in hetzelfde Bijblad
II van 1880, waarbij de kommandant en andere officieren hunne afzonderlijke
rapporten voegden. Men slaagde er niet in, het ‘Behouden huis’ op Nova Zembla
te bereiken, ten einde dáár een gedenksteen van de nederlandsche natie te plaatsen;
wèl op Smeerenburg op de N.-W. kust van Spitsbergen, vroegere plaats van
nederlandsche traankokerijen. In Oct. 1878 keerde de ‘W. Barents’ weer in Nederland
terug. De vele beslommeringen vóór het ondernemen dier reis, het gereedmaken
en de verantwoording op die reis, waarbij hij als ijsloods fungeerde, hadden véél
van zijne krachten gevergd en men vond het niet raadzaam dat hij eene volgende
reis weer mede zou maken, doch achtte het beter, dat hij weer in gewonen dienst
zou optreden. Hij kwam weer in aanmerking voor den dienst in O.I., vertrok in Mrt.
1879 daarheen, en werd spoedig daarop geplaatst op Z.M.S.S. Makassar onder
kommandant baron van Verschuer, waarmee hij een reis maakte naar de N.-O. kust
van Borneo, ten einde de grenzen van ons gebied bij de St. Luciabaai beter te
bepalen. Terug op Makassar zijnde en ook reeds vroeger, hadden zich zijne
aanvallen van hersenziekte herhaald en in een dier aanvallen maakte hij een einde
aan zijn leven.
P.J. Arendzen heeft zijn portret in prent gebracht.
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Hij schreef: In 't kraaiennest in de Gids, Apr. 1879, 157; Rapport aan Z. Ex. den
Min. v. Marine over den Togt met de Pandora in 1875 in Meded. betr. het Zeewezen,
uitg. door de zorg van het Dept. v. marine XIX (1877) en Voorloopig Rapport en
Beschrijving van de tweede reis der Pandora 1876, ibid. XX (1877).
Zie: Verslag der Verg. van het Aardrijksk. Genootsch. v. 17 Febr. 1877 in Tijdschr.
Aardr. Gen. II (1877) 329; C h . B o i s s e v a i n , De Arpanjak in Gids Apr. 1877,
120; d e z e l f d e , 's Winters op de Noordzee en L.R. Koolemans Beynen in Gids,
Jan. 1880, 85, 111; C.M. K a n , Beynen als geograaf in Tijdschr. Aardrijksk.
Genootsch. IV (1880) 202; C h . B o i s s e v a i n , Leven en Streven van K. Beynen
(Haarlem 1880); B a c k e r D i r k s , de Nederl. Zeemacht 2, II ('s Gravenh. 1891)
692, 697.
Hoos

[Bibe, Maurits]
BIBE (Maurits), was een Bosschenaar, die in 1675 te Rome door de Bentvogels
‘M e n g e l a a r ’ gedoopt werd.
Zie: H o u b r a k e n II, 359.
Moes

[Bichon, Mr. Jan]
BICHON (Mr. Jan), geb. te Rotterdam 6 Nov. 1716, overl. aldaar 20 Sept. 1801. Hij
was een zoon van C l a a s B i c h o n , equipagemr. O.I.C. en C o r n e l i a
H e n r i ë t t a H e c h t e r m a n s , ambachtsvrouwe van Oost-IJsselmonde. Te Leiden
werd hij 25 Mei 1734 ingeschreven als student in de rechten (met onjuisten leeftijd
in het gedr. Album Stud.) en hij promoveerde aldaar. In 1739 kwam hij in de stedelijke
regeering te Rotterdam als commissaris van het waterrecht en achtereenvolgens
bekleedde hij tot 1795 allerlei stedelijke ambten. Vroedschapslid was hij van
1745-1795, herhaaldelijk was hij burgemeester tusschen 1753 en 1793. In 1741
benoemde men hem tot bewindhebber der W.I.C., in 1757 eveneens der O.I C.,
bovendien was hij van 1763-65, van 1783-86 en van 1789-92 lid van het college
der admiraliteit op de Maas, en van 1769-1801 behoorde hij tot de Maecenaten van
het Bat. Gen. Sinds 1743 was hij heer van Oost- en sinds 1778 van
West-IJsselmonde. Hij huwde te Rotterdam 3 Sept. 1738 met J a c o b a
C a t h a r i n a V i n g e r h o e d t en hertrouwde na haar dood Sept. 1746, te
Rotterdam 13 Mei 1751 met B a r t h a T h e o d o r a V i s c h .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott Historiebl. 2e afd., 152.
Wiersum

[Bichon Van IJsselmonde, Mr. Marinus Cornelis]
BICHON VAN IJSSELMONDE (Mr. Marinus Cornelis), geb. te Rotterdam 2 Juli
1781, overl. aldaar 3 Aug. 1845. Hij was een zoon van M r . J o h a n A d r i a a n
B i c h o n , heer van Oost- en West-IJsselmonde en van A d r i a n a C a t h a r i n a
V e r s t o l k en een kleinzoon van den voorgaande. Hij werd 16 Mei 1799 te Utrecht
ingeschreven als student in de rechten en promoveerde aldaar. In 1813 nam hij een
werkzaam aandeel in de omwenteling. Als opperwachtmeester trok hij 6 Juli 1815
uit met de 4e komp. vrijwillige jagers te paard, te Rotterdam opgericht. Van 1814-45
zat hij in de stedelijke regeering en wel van 1824-45 als burgemeester. In dit laatste
jaar werd hij staatsraad in buitengewonen dienst. Bovendien was hij lid der
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Provinciale Staten. Hij huwde te Utrecht 12 Aug. 1806 met S u s a n n a A l b e r t i n a
Johanna Coenen
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd., 369.
Wiersum

[Bicker, Mr. Jan Berend]
BICKER (Mr. Jan Berend), zoon van H e n d r i k B i c k e r en van C l a r a
M a g d a l e n a D e d e l , geb. te Amsterdam 27 Aug. 1746 overl. te 's Gravenhage
16 Dec. 1812. Hij huwde 23 Mei 1769 C a t h a r i n a S i x , geb. 30 April 1752, overl.
te
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Brussel 13 Febr. 1793, dr. van Mr. J a n S i x en S u s a n n a C a t h a r i n a B o r s
v a n W a v e r e n , koopman en bankier, lid van de firma Andries Pels & Zoonen.
Hij was eigenaar van de hofstede Velserhoofd, onder Velsen, die hij 7 Aug. 1805
verkocht. Hij studeerde te Utrecht, werd aldaar 14 Juli 1766 tot mr. in de rechten
gepromoveerd en vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad. Daar bekleedde
hij verschillende ambten als: raad van 1781-1787; commissaris 1768; schepen 1772;
bewindhebber West-Indische-Compagnie 1774; directeur van de kolonie Suriname
1782, verder kapitein der burgerij 1770 en hoogheemraad van de Beemster 1776;
voorts was hij kanunnik van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht 1759 (geadmitteerd
1767, resigneerde 1768). In 1783 had hij de bijeenkomst bijgewoond der regenten
uit de verschillende gewesten, die te Amsterdam te zamen waren gekomen om te
beraadslagen over de zaken van het land. In 1786 was hij met Martinus van Toulon
van wege Holland benoemd tot de beschikking van het algemeene
verdedigingswezen en was ontvanger en bestuurder van het vaderlandsche fonds
ter bevordering van de belangen van het nederlandsche volk. Bekend patriot, moest
hij 10 Oct. 1787 ingevolge den uitdrukkeiijken eisch van prinses Wilhelmina zijn
vroedschapspost neerleggen. Hij vond het toen veiliger het land te ruimen en is
uitgeweken eerst naar Parijs en later naar Brussel. Na de omwenteling teruggekeerd
werd hij in 1795 lid der municipaliteit te Amsterdam en in 1796 lid en voorzitter der
Nationale Vergadering. Bij de nieuwe omwenteling van Januari 1798 werd bij als
lid der commissie tot de buitenlandsche zaken gearresteerd en eerst naar
Wijk-bij-Duurstede, later naar Leeuwarden overgebracht. Met de tegenomwenteling
herkreeg hij zijne vrijheid en in 1801 vinden wij bem aangesteld tot syndicus bij het
Nationaal Gerechtshof. Het volgend jaar werd hij als lid van het staatsbewind met
G. Brantsen en M. van der Goes ter begroeting van Napoleon bij zijn komst te
Brussel afgevaardigd.
Hij was ook kunstliefhebber en eigenaar eener kleine maar uitgelezen verzameling
schilderijen, die 19 Juli 1809 te Amsterdam geveild werd en ƒ 18412 opbracht. Hij
scheen reden gehad te hebben om den verkoop zijner kunstwerken niet onder zijn
naam te doen geschieden, want deze staat niet in den catalogus, en is er slechts
in eenige exemplaren bijgeschreven. Voor het Koninklijk Museum werden daaruit
belangrijke stukken aangekocht. In het Rijksmuseum te Amsterdam is zijn in 1776
door L.B. Coclers geschilderd portret. R. Vinkeles, F.J. Pfeiffer e.a. hebben hem in
plaat gebracht, o.a. Quenedey in 1790 te Parijs in een keurig physionotrace-portretje.
Zie: J o h . E l i a s , De vroedschap vaa Amst. (Haarl. 1905); E.W. M o e s e n
E d . v a n B i e m a , De nationale Kunstgalerij (Amst. 1902).
van Biema

[Bicker, Lambertus]
BICKER (Lambertus), geb. te Rotterdam 1 Apr. 1732, gest. aldaar 14 Sept. 1801,
begr. in de Groote Kerk 19 Sept. d.a.v., zoon van A r n o l d u s B i c k e r en
H e y n d r i n a A l i d a v a n S c h i l f g a e r d e n , studeerde in de medicijnen te
Leiden (ingeschr. 16 Mei 1754), promoveerde er 8 Aug 1757 op een diss. de Natura
humana quae medicorum est en vestigde zich als geneesheer in zijn geboorteplaats.
Op het titelblad der Bloemfestoenen, vervaardigd bij zijn huwelijk op 26 Febr. 1764
met J o h a n n a G e e r t r u i d a C a a r t e n (3 Mrt. 1743-30 Oct. 1821).
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dochter van F r e d e r i k C. en J o h a n n a E l i s a b e t h E v e r w i j n , dat hem den
stamvader deed worden der familie B i c k e r C a a r t e n , wordt hij reeds lid van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen genoemd. Bevriend met Steven
Hoogendijk, werd B. met Salomon de Monchy, Marinus Schouten, Leonard Patijn
en Cornelis Nozeman door eerstgenoemde in Mrt. 1769 aangezocht mede te werken
tot de oprichting van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke
Wijsbegeerte te Rotterdam, waarin hij vervolgens, behalve het directeurschap, de
functie van eersten secretaris heeft vervuld. 9 Mei 1770 werd hij voorgedragen tot
derden stadsdokter en 18 Juni 1787, tegelijk met François Willem de Monchy, op
voordracht van burgemeesters, door de vroedschap bekleed met het professoraat
in de medicijnen en de physica. Bicker was een zeer geacht geneesheer met een
groote praktijk. Deze verhinderde hem niet een werkzaam aandeel te nemen in de
bevordering der genees- en natuurkundige wetenschappen. Hij beschreef de
roodvonk-epidemie, welke van 1778-1779 te Rotterdam woedde, en gaf
verhandelingen in het licht over het zog, over de zenuwziekten in Nederland, en
over de inenting. De volksgezondheid ging hem na aan 't hart, hetgeen blijkt uit zijn
betoog, gericht tot de Provisioneele Representanten, over de noodzakelijkheid eener
geneeskundige staatsregeling en uit zijn verhandeling over de gevolgen van
droogmakerijen voor de volksgezondheid. Men verhaalt, dat hij ter gelegenheid
eener droogmakerij aan de boeren recepten uitdeelde, die, om vertrouwen te wekken,
in boerschen trant met een oude letter gedrukt waren (A. L o o s j e s P z . , Holl.
Arkadia 194). Hij was vooral als kundig inenter bekend: ruim 700 personen moet
hij ingeënt hebben zonder een enkele te verliezen; en toen hij, op 62-jarigen leeftijd,
de praktijk neerlegde en zich te Lisse vestigde bleef hij zich nog met de inenting
bezighouden (Konst- en Letterbode 1794, 138). Ook hield hij zich met physische
vraagstukken bezig; door zijn verhandelingen over stoomwerktuigen, over een
stoommeter en door zijn bemoeiingen in zake de invoering van stoomgemalen wist
hij zich een zekere bekendheid te verwerven. Hij was ook lid van het Genootschap
tot aanmoediging der kunsten, manufacturen en commercie te Londen en 1767 van
de Acad. caes. Leop. Carolina Nat. Curiosorum, onder den naam E p i m e n i d e s
III.
Vermelding verdient nog een ongeval, dat Bicker overkomen is en waarin zijn
dochter H e r m i n a C h r i s t i n a (later gehuwd met J.C.J. L a r e g n e r e N e v e u ,
en overleden 22 April 1793) de rol van reddende engel vervuld heeft. Door het
schichtig worden van de paarden van zijn rijtuig raakte Bicker in de Schie. Opgehaald
en in een nabijzijnd huis gebracht, wist zijn dochter het door haren vader immer
bizonder geprezen middel tot bijbrengen van drenkelingen, n.l. natuurlijke warmte,
in practijk te brengen, door hem aan haar ontblooten boezem te koesteren. ‘Cornelis’
in L o o s j e s ' Hollandsche Arkadia (195) heeft deze daad bezongen in een gedicht,
waarin Hermina met Cimons dochter vergeleken wordt. Haar fraai silhouet aldaar
blz. 280.
B's geschriften, waarvan vele verschenen in de Verhandelingen van het Bataafsch
Genootschap, zijn geweest: Verh. over het zog der vrouwen (Leiden 1764); De
groote voordeelen aangetoond, indien men vuurmachines in plaats van watermolens
gebruikt (Rott. 1772); Rivierkundige Grondwaarheden (Verhand. I, Rott. 1774);
Beschr. van eene nieuwe dub-
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belde lugtpomp, uitgedagt door Jacob Kogel de jonge (Verhand. II, Rott. 1775);
Vertoog der kinderpokjes (Rott. 1777); Verhand. over de Molenroeden (Verhand.
lV, Rott. 1779); Beschr. eener doorgaande scharlaken koorts (Verhand. IV, Rott.
1779); zijn na de overstrooming in 1784 in de dagbladen en verder door de Holl.
Maatschappij te Haarlem verspreide Raadgevignen .... tegen voor- en najaarsziekten;
verder Over de zenuwziekten (Prov. Utrechtsch Genootsch. 1785); Verh. over de
doorgaande najaarsziekten der droogmakerijen (Verh. lX, Rott. 1790); Memorie
wegens de schadelijkheid der paalwerken (1795); Bericht van een verbazende
menigte etter (Verh. XI, Rott. 1798); Waarneming van een oogenschijnlijk bevrucht
eyernest (Ver. XI, Rott. 1798); Aanmerkingen op het werkje van B. T e r s i e r (Sneek
1798); Natuurk. lezingen over de stoommachines (Nieuwe Verhand. I, Rott. 1799);
met H.W. R o u p p e eene Beschr. van een stoommeter (N. Verhand. I, Rott. 1799);
ten slotte Over de beste middelendom de overstrooming der rivieren te bepalen
(Amst.), eene Verh. over de nuttigheid der ventilators (Amst. 1801) en De
Natuurkunde van des menschen geest van M. C r i c h t o n (Rott. 1801, 2 dln.). Zijn
portret hangt in het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Zie: L o o s j e s , Holl. Arcadia (Haarlem 1804) 194, 195; W a g e n a a r , Vaderl.
Historie lX, 176, 177; XXX, 85-87; XXXVll 73; Rotterdamsche Historiebladen II: 1
(Rott 1876) 97, 98; E.C. v a n L e e r s u m in Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde
1910, II, B. 1544.
de Waard

[Bie, Gerardus de]
BIE (Gerardus d e ), dominicaan, ge t. te Brussel 16 Oct. 1539. Hij trad te 's
Hertogenbosch in het klooster, behaalde aan de universiteit den graad van licentiaat,
was beurtelings prior te Brussel en te 's Hertogenbosch. Tijdens zijn prioraat in
laatstgenoemde stad had hij veel te lijden van het volksoproer in 1525 en van de
opkomende ‘Lutherije’.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 58.
G.A. Meijer

[Bie, P. van]
BIE (P. v a n ), een overigens onbekend, doch vermoedelijk hollandsch schilder, van
wien in de Hermitage te St. Petersburg een voorstelling van Abraham en Hagar is,
gemerkt: P.v. Bie f.A. 1642.
Moes

[Biegelaar, Joannes Henricus]
BIEGELAAR (Joannes Henricus), geb. 17 Juli 1833 te Amersfoort. Hij werd priester
gewijd in 1856 en na op verschillende plaatsen werkzaam te zijn geweest, vertrok
hij voor verdere studie naar Rome, alwaar hij 22 Juli 1901 overleed. Van zijne hand
verschenen: Eer uwen Vader en uwe Moeder (den Bosch 1863); De Aalmoes (ib.
1864); De Hemel (ib. 1864); Overzicht der geschiedenis der bouwkunst in
Kunstkronijk 1869; Een zestal bedenkingen naar aanleiding der brochure van P.
H o f s t e d e d e G r o o t : Rome en het Evangelie (Amst. 1870); Een tuiltje viooltjes
en anemonen, gedichten (Leiden 1881); vele bijdragen in Caecilid, Alg. muzikeal
tijdsch.; achttien brieven in de Kunstbode 1880-1881; ruim honderd brieven in Het
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Vaderland en bijdragen in andere tijdschriften o.a. De boekdrukkunst te Avignon in
Belfort en Dietsche Warande van 1890.
Hafkemeijer

[Bien, Olivier Jansz. de]
BIEN (Olivier Jansz. d e ) zoon van J a n O l i v i e r s e v a n D o m s v e l t en
H i l l e g o n d e d e B i e n , was een Rotterdammer, die den familienaam van zijn
moeder aangenomen heeft. Hij leverde 1623 te Rome een teekening in het album
amicorum van Cornelis Valck (verkocht bij Fred. Muller & Co. te Amsterdam). In
1626 woonde hij weer te Rotterdam.
van Epen

[Biesen, Jacob Willem van den]
BIESEN (Jacob Willem v a n d e n ), geb. 4 Febr. 1797 te Amsterdam, overl. bij
Coblenz 13 Juli 1845
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stichter van het Algemeen Handelsblad, was al op 16jarigen leeftijd makelaar in
tabak en werd in 1822 als deelgenoot opgenomen in het handelshuis J.C. Wächter,
dat door zijn toetreding in de firma J.C. Wächter & Co. werd omgezet. Door overlijden
van den oudsten firmant en zijn beide zoons liquideerde de firma reeds in 1827; ten
gevolge daarvan hield ook de uitgave van haar sedert 1825 bestaand
veertiendaagsch handelsbericht op. Van den Biesen, die pas door een geschrift De
Regten en Pligten mitsgaders misbruiken van het makelaarsschap. Door e e n
H a n d e l s v r i e n d (Amst. 1827) van zich had doen spreken - zijn anonymiteit werd
geschonden -, zette de gedrukte handelscirculaire voort als een des Woendags en
Zaterdags verschijnend: Algemeen Handelsblad. Het eerste nummer verscheen 5
Jan. 1828 met een bijvoegsel. Al spoedig zag de handel het nut van de geregelde
verschijning dezer courant. De Recensent der Recensenten noemde het blad ‘het
grootste en fraaiste van alle hollandsche bladen’; en schreef verder ‘de schrijvers,
namelijk, of redacteur houden zich bij een strenge onpartijdigheid, de daadzaken
geven zij op, maar niet dan zelden hun eigen gevoelen, voor noch tegen’. Reeds
in Juli 1828 werd het formaat vergroot en in 1830 werd het blad uitgebreid tot een
‘staatkundig, wetenschappelijk, letterkundig tijdschrift,’ omvattende ‘alle binnen- en
buitenlandsche aangelegenheden van algemeen Financiebeheer, Landbouw,
Fabriekwezen, Nijverheid en Kunstvlijt; met één woord: alle vakken van
Staathuishoudkunde met betrekking tot den handel’.
Van der Biesens verdediging van 's lands regeering gedurende den belgischen
opstand bezorgde hem bij de vele vijanden, die de courant had in haar concurrenten
en benijders, den scheldnaam van ‘ministeriëelen soldeling’. Die beschuldiging was
een ongegronde verdachtmaking. Toen hij echter, in Oct. 1830, uit officiëele bronnen
hem verstrekte (blijkens artikel in het officieuse Journal de la Hoye, 6 Nov. 1840)
maar alarmeerende en de fondsenmarkt sterk deprimeerende berichten uit Antwerpen
en Breda gaf, werd hij door het amsterdamsche publiek gehoond en mishandeld,
tengevolge waarvan hij den eigendom en de redactie van zijn blad overdroeg aan
de boekhandelaarsfirma P.J. den Hengst en Zoon.
Hij onttrok zich den volgenden dag aan de samenstelling van het Handelsblad,
deelde in een vlugschrift, uitgegeven 7 Nov. 1830, Aan mijne landen stadgenooten
mede, dat hij er in geslaagd was den eigendom van zijn blad over te dragen, vertrok
naar Frankfort, maar keerde na een halfjaar te Amsterdam terug, niet alleen omdat
zijne vrienden hem den naderenden ondergang van het Handelsblad hadden gemeld,
maar ook om, als hij niet meer als publicist het vaderland nuttig kon zijn, mede uit
te trekken ter verdediging van het land. Toegelaten tot den Koning, zeide Z.M. tot
hem: ‘schrijf, mijnheer; een goede pen is dikwijls even zoo veel waard als een halve
armee’. Een jaar na den verkoop van zijn blad had van den Biesen den eigendom
teruggekocht en hervatte hij de redactie. 1 Nov. 1831 verscheen de courant,
saamgesmolten met een weekblad dat bij Gebroeders Diederichs uitkwam, als
uitgave van deze heeren en onder den titel Nieuwe Amsterdamsche Courant en
Algemeen Handelsblad, onder de hoofdleiding van van den Biesen. In 1833 was,
gelijk d e B o s c h K e m p e r zegt in zijn Geschiedenis van Nederland, het
Handelsblad ‘het meest algemeen gelezen dagblad,’ het blad dat 't eerst ‘algeheele
defini-
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tieve scheiding van België’ bepleitte. De regeering was allesbehalve
Handelsblad-gezind en trachtte het blad zoo mogelijk te vernietigen. Het door van
den Biesen verdedigde stelsel werd eerst in 1838 eindelijk door haar gehuldigd.
Verder ijverde hij tegen het huwelijk van den Koning met gravin d'Oultremont, en
voor ministeriëele verantwoordelijkheid bij de grondwetsherziening van 1840, en
voor de vrijwillige leening van 1844. Sedert droeg het Handelsblad in niet geringe
mate er toe bij op de eindschikking der Londensche Conferentie voor Nederland de
gunstige resultaten te behalen, die daar werden verkregen.
Van den Biesen was 11 Febr. 1835 te Haarlem gehuwd met E l i s a b e t h
P e t r o n e l l a H e e r e , wed. van Paulus Antonius van der Aa.
Zie: S a u t y n K l u i t in Bijdr. Gesch. ned. boekhandel VII (= Nagel. Geschr.
1896); Stamboek der familie van den Biesen, opgem. door J.J.W.v.d.B., niet in den
handel: Herinneringen uit een 30-jarigen omgang met J.W.v.d.B. door e e n
o n p a r t i j d i g e (Amst. 1845).
Calisch

[Biesen, Mr. Jan Jacob Willem van den]
BIESEN (Mr. Jan Jacob Willem v a n d e n ), oudste zoon van den voorgaande, geb.
te Amsterdam 1836, huwde 11 Juni 1861 met A l i d a F r a n c i s c a L e e s b e r g
(overl. 1867) en 3 Mei 1871 met E l i s a b e t h M a r i e A n n a J o s e p h i n a d e
M u n n i c k . Hij overleed in zijn geboortestad 21 Febr. 1897. In 1845 stierven zijn
beide ouders en kwam hij onder voogdij van zijn neef Th. Westerwoudt. Hij studeerde
aan het gymnasium te Katwijk en het athenaeum van Amsterdam, promoveerde te
Leiden in de rechten op proefschrift Iets over de wet op de patenten (1859), verbleef
twee jaar in Engeland en vestigde zich daarna als advocaat te Amsterdam. Hij was
een innig godsdienstig man en uiterst actief (‘Bid en begin’ was zijn lijfspreuk), ietwat
origineel en onvervaard oprecht. Doortrokken van den geest van de Maistre, Donoso
Cortez, Veuillot, de Montalembert e d., wier werken hij ijverig las, en alzoo vurig
katholiek, bestreed hij zijn leven lang, hoffelijk maar krachtig, het liberalisme, vooral
met betrekking tot het onderwijs. Als president van den bijzonderen raad der
Vincentius-vereeniging bouwde hij verschillende scholen; ook als hoofdbestuurslid
der Vereeniging van Liefdadigheid van den Allerh. Verlosser was hij vooral bij
schoolbouw betrokken. Zijn ijver van ‘geïncarneerd Vincentiaan’ blonk ook bij de
andere liefdewerken, die deze vereeniging beoefent bijzonder uit. Bovendien stichtte
hij met kapelaan Wittert van Hoogland een tehuis voor militairen in de
Rapenburgerstraat en met den architect J.H. Schmitz op 4 Jan. 1868 de
Josephs-Gezellen-Vereeniging. Hoewel hij het bestuur hiervan spoedig neerlegde,
bleef hij zijn stichting met geld, huis en lesgeven onder den titel van protector tot
zijn dood toe steunen. Hij stichtte ook de Vereeniging tot bevordering van het kath.
bijzonder onderwijs (1869), waarvan hij tot zijn afsterven toe secretaris bleef en
behoorde tot de invloedrijkste oprichters van de R.K. Onderwijzersbond in het bisdom
Haarlem (1871). De ‘Vondelkerk,’ waarvan v.d. Biesen gemeenzaam de
‘onderpastoor’ genoemd werd, heeft haar geheele terrein en een groot deel van het
welslagen harer oprichting aan hem te danken. Bij dit alles nam hij een drukke
advocatenpraktijk waar, waarbij hij gold als specialiteit in polderkwesties, en was
een weldoener der armen en raadgever der katholieke onderwijsbesturen,
Vincentiusvereenigingen enz. In de politiek is hij o.a. in 1866, 67 en 71 candidaat
voor de Tweede Kamer geweest, doch zeer tegen zijn zin, gelijk uit zijn (ma-
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nuscripte) correspondentie blijkt. Hij was te veel met maatschappelijke actie bezig
en daarbij te weinig diplomatiek aangelegd om van politiek te houden. Ook verwachtte
hij, althans in 1867 nog, ‘weinig heil voor de katholieken op uitsluitend politiek terrein’.
Aldus schreef hij aan Nuyens, die er zich veel op bewoog en wien hij deze
bemoeiingen ten sterkste ontried. Toch was hij van 1885-88 lid der Tweede Kamer
voor Breda; als zoodanig stelde hij met Schaepman een (verworpen) amendement
voor om de meervoudige kiesdistricten te splitsen, die aan de liberalen een grooten
voorsprong schenen te geven. In andere punten stond hij mede trouw aan den kant
van Schaepman, ook bij de grondwetsherziening, een kwestie die onder de
katholieken nogal verdeeldheid bracht. Met de pen was van den Biesen vaak
werkzaam, vooreerst als medewerker aan de Tijd en het Centrum; in brochurevorm
verscheen van hem: Een taalkundig vonnis over testamenten-stijl (Amst. 1862); De
ware oorzaak der krisis in Nederland, .... woord bij de herstemming (Amst. 1866);
Wat is liberaal? (Amst. 1867; over lager onderwijs); Een Amerikaansche hefboom
tot opbeuring van ons Lager Onderwijs (Amst. 1868); De Kerk en de Volkswelvaart
(1869, in de Kath. Ned. Brochuren-Vereeniging van Nuyens, II, 7); deze brochure
werd teftig aangevallen door S t o f f e l s in een afzonderlijk tegenschrift en door S.
V i s s e r i n g in Gids, Jan. 1870, waarop N u y e n s in Handelsblad 5 Jan. 1870 en
J. d e B r u i n in Katholiek LIX (1871, I) hun vriend weer bijsprongen; Belangrijke
testamentaire quaestien (Breda 1870); Het goed rechtvan stichtingen, kloosters en
parochien om als rechtspersonen ... te bestaan (den Haag 1877); Beschouwingen
over het ontwerp nationale militie-wet (Breda 1882).
Zie: Stamboek der familie v.d. Biesen (niet in den handel, opgemaakt door v.d.
Biesen zelf); G ö r r i s , Dr. Nuyens beschouwd in het lichtvan zijn tijd (1908) register
in voce; Kathol. Illustratie XXXII, 33 en 43, en verschillende verspreide gegevens.
Görris

[Bilders, Johannes Warnardus]
BILDERS (Johannes Warnardus), geb. 18 Aug. 1811 te Utrecht, gest. te Oosterbeek
29 Oct. 1890. Gedurende korten tijd genoot hij zijne eerste opleiding van Jonxis.
e

Op zijn 19 jaar nam hij voor drie jaar dienst in het leger als vrijwilliger. Weer bij
Jonxis teruggekeerd, bleef hij toch niet lang diens leerling, maar ontwikkelde zich
verder door zelfstandige studieoefeningen buiten in de natuur. Zijn motieven vond
hij ruimschoots in de buurt van Vorden, Oosterbeek, Wolfheeze en Doorwerth. In
1844 maakte hij een reis door Duitschland en bestudeerde er de natuur van het
Schwarzwald en in de omstreken van Bieberich en Mainz. In 1859 maakte hij op
uitnoodiging van den Koning teekeningen te Wiesbaden. Andere vruchten van de
studiereizen in Duitschland zijn: ‘Landschap in het Schwarzwald’, 1860, en ‘Gezicht
op het klooster van Clarenthal bij Wiesbaden’ uit 1867.
Bilders vestigde zich van Oosterbeek uit eerst te Utrecht, daarna te Amsterdam
(1854). Meest verbleef hij echter in zijn geliefdkoosd Oosterbeek, dat eindelijk tot
aan zijn dood zijn vaste woonplaats bleef. Hij maakte ook enkele tochten naar
Drenthe en naar Vlachtwedde in Groningen, om studies te maken. Sinds 1840 zond
Bilders vrij geregeld op de officiëele tentoonstellingen in. Tot zijn belangrijkste werken
hooren ‘Heide te Wolfheeze’, 1858; ‘Heide bij avond’, 1859; uit hetzelfde jaar ‘Bosch
te Wolfheeze’; ‘Oude eiken te Wolfheeze’, 1865. In 1861 schilderde hij voor de
historische galerij in Arti et Amicitiae het kapitale doek: ‘Neerlands woeste toestand’.
Bilders is een zeer belangrijk meester uit de
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generatie, die onmiddellijk aan de zoogenaamde haagsche school voorafging. Hij
neemt een gewichtige plaats in tusschen de Hollanders van dien tijd om de
kundigheid en de technische macht in zijn werk, maar bovenal als romanticus van
het landschap. Een landschap van Bilders is een compositie; deze vergenoegde
zich niet met het schilderen van een onwillekeurig uit de natuur gekozen geval, hij
verdichtte gaarne wat zijne oogen waarnamen. De eiken waren voor hem de reuzen
van het woud; het dichte gebladerte van struiken en boomgewas hoorde hij vol van
geheimzinnig gefluister; een oud kasteel, waar de raven hun schuilplaats vinden
sprak van lang vergane tijden; de heidevlakten waren hem de terreinen der
weidschheid, waar de geruchten der eenzaamheid verstuiven door het vrije spel
van den wind. De geest van zijn kunst wordt gekenmerkt door een neiging om
uitgestrekte streken van uit de hoogte te zien en de boschtafereelen het uitzicht te
geven van den natuurstaat. Aan verfijnd kleurgevoel heeft hij een tekort bij het
geslacht, dat na hem kwam; zijn grootschheid is niet vrij van het melodramatische,
maar de bouw van zijn tafereelen steunt op zulk een gezond begrip van groote
lijnen, zijn schildering was zóó breed en kernachtig, zijn geheele voordracht zóó
bezield en overtuigd, dat zijn verschijning in de hollandsche school der 19de eeuw,
steeds van aanzienlijk gewicht zal blijven, en wellicht later zal blijken in onzen tijd
wel wat onderschat te zijn.
Naar aanleiding van de nagebleven studies, aanwezig op de veiling van het atelier
zijner vrouw, zegt mej. M a r i u s in haar werk over de 19de eeuwsche hollandsche
schilderkunst, dat er daaronder waren, ‘die in haar scherpe kleuranalyse naar het
zeer moderne neigden, waar geen bituum, waar geen bruine sausen de openheid
van den indruk schaadden’.
Welbekend en beroemd zijn verschillende houtskoolteekeningen die hij maakte,
omstreeks 1870 beginnend, en waarin zijn dichterlijke opvatting en kloeke uitvoering
zich ruim ontplooiden. Rochussen heeft meermalen zijn landschappen gestoffeerd.
Vele particuliere verzamelingen en de meeste hollandsche musea bezitten van zijn
schilderijen.
Hij huwde 15 Apr. 1880 M a r i a P h i l i p p i n a v a n B o s s e . Zijn portret als
jonge man staat bij I m m e r z e e l , dat op ouden leeftijd bij J o h . G r a m , Onze
schtlders in Pulchri Studio.
Zie: I m m e r z e e l , in voce; G.W. M a r i u s , Holl. Schilderk. in de XIXde eeuw
160; C. V o s m a e r , Onze hedendaagsche schilders afl. VII; Het Schildersboek red.
M. R o o s e s 95; K r a m m 55.
Steenhoff

[Billichius, Adamus]
BILLICHIUS (Adamus), (of P i l l i c h i u s ) ook A d a m (u s ) H e n r i c x genoemd,
gest. te Kuilenburg in 1624. Sedert 1578 te 's Gravezande gekomen, was hij daar
nog in 1593 Korten tijd slechts kan hij daarna op Wieringen geweest zijn, want in
1593 was hij reeds opgevolgd door Pibo Ovitius. H a n i a zegt, dat hij in 1592 ergernis
gaf door zijn omgang met een meisje en dat dit in verband staat met zijne schorsing
door de classis o.a. in overleg met Wernerus Helmichius. Wij lezen daarvan in de
Acta der Synoden niets, zoodat deze omgang zeker niet ergerlijk is gebleken. Hij
had het vertrouwen der zuidhollandsche Synoden van 1583 en 1591, heeft bijv.
Hieronymus Hortensius vermaand, is naar Gouda gezonden in zake H. Herbertsz.,
was kerkvisitator enz Van Wieringen naar Montfoort vertrokken - het Kerkel. Handb.
1908 Bijl. 149
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geeft op: naar Zoelen; maar Kerkel. Handb. 1903, Bijl. 166 en 1910, Bijl. 160 noemen
hem noch te Zoelen noch te Montfoort - is hij in 1596 van zijn dienst ‘gepriveert’ om
onzuivere gevoelens, die in door hem uitgegeven geschriften gevonden werden.
Op bevel der overheid is hij te Woerden opgelicht, geboeid en op de Voorpoort te
's Gravenhage gevangen gezet. Hij had (zoo blijkt uit zijne brieven) ‘conspiratie’ in
de religie gemaakt met een zekeren Caspar Ulenbergius, naar de gissing van H a n i a
den pastoor van St. Cunibert, die door H.C. R o g g e , Caspar Coolhaes II, 104
genoemd wordt. Het Hof had aan de gedeputeerden der zuidhollandsche Synode
‘seeckere schriften Adami Billichii’ ter hand gesteld om die door te lezen. Dezen
brachten rapport uit op de Synode van Aug. 1596. Er waren, zeiden zij, verscheidene
lasteringen in tegen de leer, de gereformeerde Kerk en de predikanten. In vereeniging
met de gedeputeerden van Noord-Holland hadden zij hem op de Voorpoort
aangesproken, waarop hij alles herriep. Alles werd, behoorlijk genotuleerd, aan de
Synode voorgelezen, Zoo was hij gezuiverd van de verdenking, dat hij een
‘voorstander van de leer des Pausdoms’ was; na acht maanden werd hij uit Holland,
Zeeland en Utrecht gebannen en ‘inhabil tot eenige diensten verclaert’. In Aug. 1596
was hij in Gelderland en wilde te Ingen predikant worden. De gemeente te Tiel had
naar hem geïnformeerd; men zond een afschrift van het over hem uitgesproken
vonnis. Eenige maanden achtereen was hij nu te Arnhem, waar de predikanten Joh.
Fontanus en Herm. Phrygius, zijn voorspraak werden en vertrouwen in hem stelden.
Ook had hij eene latijnsche geloofsbelijdenis gemaakt, later gevolgd door eene
schuldbekentenis voor de eerstvolgende Synode. De Synoden hadden in de volgende
jaren veel moeite met hem, bijv. in 1606 toen hij ‘tegen expres bevel’ naar Kuilenburg
verhuisde, maar na eenig weifelen ontving hij toch zijne ‘eerlijke attestatie.’
Over zijn gedrag hebben de geldersche Synoden echter van nu af niets dan lof.
Er was zelfs een ‘veelvoudich versoeck zyner ghenaeden des graeven van
Cuylenborch ende ooc der ghemeynte aldaer’ gekomen om hem als predikant te
mogen hebben. Nog is over hem bekend, dat Fontanus hem voor Nijmegen had
bestemd in 1598 en dat ook Rhenen hem als predikant had begeerd.
H e n r i c u s , die in 1607 predikant te Schoonrewoerd en Malzen was, is
waarschijnlijk een zoon van hem. Rogge t.a.p. verhaalt, dat men hem financiëel
hielp bij zijne studiën.
Zie: J. H a n i a , Wernerus Helmichius, (Utr. 1895) 222-229 en de daar aangehaalde
bronnen: H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I, 101 v.; Theol. Tijdschrift 1906, 408 v.;
Kerkel. Handboek 1903, Bijl., 138, 139, 166; 1907, Bijl., 119; 1908, Bijl., 159; 1910,
Bijl., 160; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I-IV, register; Archief v. Kerkgesch.
1844, 54; F.S. K n i p s c h e e r , Inv. en waard. der Geref. belijdenisschr. in Ned.
voor 1618 (Leiden 1907) 117; Navorscher XXIII (1873) 489-494; XXVII (1877) 217,
269; XXVIII (1878) 48, 203, 568.
Knipscheer

[Bilsen, Joannes van]
BILSEN (Joannes v a n ), dominicaan, gest. 31 Dec. 1728. Gesproten uit een adellijke
bossche familie, trad te Mechelen in de Dominicanen-orde, kwam in 1686 te 's
Hertogenbosch ter bediening van het bedehuis van Sint-Jacob aan het
Hinthamereind, ontving in 1690 de parochiale volmachten en werd in 1704 deken
van den Bosch en het district Orthen. In zijne geestelijke bediening werd hij
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dikwijls belemmerd door de strenge toepassing der plakkaten en de tegenwerking
der Jansenisten.
Hij schreef: Den religieusen staet verdedight tegens sommige qualyckspreeckende
van deese tijden enz. (Leuven 1692); Praedicatorii Ordinis Fides et Religio vindicata
(Coloniae 1712).
Zie: G.A. M e i j e r , de Predikheeren te 's Hertogenbosch (Nijmegen 1897) 138.
G.A. Meijer

[Bilsen, Norbertus van]
BILSEN (Norbertus v a n ), dominicaan, gest. 20 Jan. 1739, broeder van den vorige.
Te Mechelen ontving hij het ordekleed, doctoreerde in 1704 te Leuven, was
verscheidene malen prior te Mechelen, bouwde daar de kloosterkerk en hield er
een theologischen cursus. In 1723 en 1735 werd hij tot provinciaal der nederduitsche
provincie gekozen en was ook prefect der hollandsche missie.
Zie: G.A. M e i j e r , de Predikheeren te 's Hertogenbosch (Nijmegen 1897) 185.
G.A. Meijer

[Bilt, Mr. François Nicolaas van der]
BILT (Mr. François Nicolaas v a n d e r ), ged. te Goes 20 Maart 1786, overl. op zijn
buitenplaats ‘Brueselis’ te Kapelle 22 Aug. 1862, zoon van B o u d e w i j n
V e r s é l e w e l v.d.B., raad en schepen van Goes, en M a r i a D i g n a K e e t l a e r .
Hij studeerde te Utrecht (23 Sept. 1805 ingeschreven), en promoveerde 22 Dec.
1810 te Leiden op theses. Door eene benoeming tot maire van 's Heer
Hendrikskinderen wist hij aan eene indeeling bij de Gardes d'Honneur te ontkomen,
werd in 1814 griffier bij de rechtbank van eersten aanleg te Goes, later rechter, en
na het aftreden van zijn neef Mr. C. van Erlach la Motthe (1822), president dier
rechtbank. Van 1815-1850 was hij voor Goes lid der prov Staten van Zeeland, en
van 1816-51 lid van den raad zijner geboortestad. Hij is gehuwd geweest (Utrecht
24 April 1813) met G e e r t r u i d a J o h a n n a v a n H o o r n , geb. te Vlissingen
12 Oct. 1791, overl. te Goes 29 Juli 1823, dr. van Mr. N i c o l a a s J o h a n v a n
H o o r n e n I s a b e l l a G e e r t r u i d a V e r s c h o o r . Uit hun huwelijk sproten vijf
kinderen.
Zie: Nederland's Patriciaat II (1911).
van Epen

[Bischoff, Benjamin]
BISCHOFF (Benjamin), geb. te 's Grav. 22 Sept. 1787, overl. te Tjiandjoer (Preanger
Reg. Java) 7 Juli 1829, zoon van B e n j a m i n B i s c h o f f (sergeant bij het ned.
leger) en J o h a n n a C a t h a r i n a d u M o u l i j n , trad in 1801 als cadet in den
mil. dienst, vertrok het volgend jaar met het 9e bat. Jagers naar de Kaap de Goede
Hoop, werd in 1805 2e luit. der inf., keerde na het verlies dier kolonie in 1806 naar
Nederl. terug, werd in 1807 benoemd tot 1en luit. adj. bij den staf van Daendels,
kwam in 1808 op Java aan, werd in Mei 1808 benoemd tot kapt. adj. bij het reg.
dragonders, in 1809 tot luit. kol. daarbij. Nam deel aan de tochten van Daendels
naar Bantam, waar hij gewond werd, in 1811 aan den strijd met de Engelschen, en
werd na de overgave van Java als krijgsgevangene naar Engeland gevoerd. In het
laatst van 1813 in Ned. teruggekeerd, werd hij in 1814 eerst tot maj., daarna tot luit.
kol. der inf. benoemd, met bestemming naar Indië. Hij nam deel aan den veldtocht
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in België in 1815, en vertrok daarop naar Java, vanwaar hij met troepen naar
Makassar gezonden werd om het gezag op Celebes van de Engelschen over te
nemen. In 1817 volgde zijne bevordering tot kolonel. In 1819 huwde hij te Batavia,
met jkvr. C a t h a r i n a E l i z a b e t h M a r g a r e t h a v a n H e e m s k e r k v a n
B e e s t (uit dit huwelijk sproten een zoon, in 1854 als 1e luit. der genie te Palembang
overleden, en twee dochters). In 1819 en 1821 was Bischoff kommandant der
landmacht bij de expeditiën naar Palemhang; in 1824 werd hij be-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

355
noemd tot gouverneur en mil. komm. te Makassar; hij nam deel aan de exp. tegen
Boni onder generaal van Geen. Wegens ziekte (spruw) werd hij in 1827
gepensionneerd, en keerde hij naar Nederland terug, nadat hij het aanbod van den
komm. gen. du Bus om als komm. van het Ind. leger op te treden, had afgewezen.
Op aandrang van du Bus werd hij zoodra hij eenigszins hersteld was, door den
Koning in activiteit hersteld en tot gen.-maj., komm. van het leger benoemd; hij
vertrok in het laatst van 1828 weder naar Java, kwam in Mei 1829 daar aan, doch
zijn kwaal openbaarde zich opnieuw en sleepte hem, nog geen 42 jaar oud, ten
grave.
Bischoff werd door zijne tijdgenooten zeer gunstig beoordeeld.
Zie: E.S. d e K l e r c k , de Java-oorlog V, 1 vlg.; uitvoerige levensschets in Hand.
en Geschr. Ind. Gen. II (1855) 239.
Kielstra

[Blaauw, Henri Thierry de]
BLAAUW (Henri Thierry d e ), geb. te 's Gravenhage 21 Juli 1818, gest. te Leiden
10 Mei 1858, een buitengewoon talentvol man, wiens gaven niet tot volle ontplooiing
gekomen zijn, een geestig humorist, die tegelijk door diepe melancholie is
heengegaan. Hij was de zoon van den haagschen onderwijzer D i r k d e
B l a a u w e n en van H e n d r i n a v a n d e r W i s , werd in 1835 student te Leiden,
waar hij de aandacht trok van de hoogleeraren door zijn voortreffelijk verstand, zijn
schitterend vernuft, zijn ijzeren vlijt, maar niet minder van de studenten, die zijne
oorspronkelijke persoonlijkheid opmerkten, vooraan bij het feest en vooraan bij den
arbeid, geestig, opgewekt, onbesproken en rein van zeden. Zoo hebben J.
Kneppelhout en Gerrit de Clercq hem leeren achten en liefhebben, en professorer
en studenten beiden voorspelden hem een schitterende toekomst. Maar een sterk
en trotsch gevoel van onafhankelijkheid, dat hem hooghartig alle geldelijke hulp
deed afwijzen, dreef hem tot het repetitorschap voor mathesis, propaedeutisch- en
candidaats-theologie, soms tot in den nacht, tot groote schade zijner eigen studiën.
Kneppelhout e.a. wilden, dat hij tot de letteren zou overgaan, maar hij weifelde, en,
al wikkend en wegend, werd hij proponent en in 1845 predikant te Gapinge. Hij was
het niet ten halve, goed catecheet, vriend van wat arm en ellendig was, maar, naar
zijne eigen woorden, ‘een sukkel in het preeken maken,’ d.w.z. altijd weer
verbeterend, uitschrappend, verscheurend, opnieuw beginnend, nooit voldaan en
door memoriseeren afgemat, terwijl hij toch de menschen niet vermocht te boeien.
Na twee jaren van dit harde, voor zich zelven niets eischende leven - in 8 maanden,
schrijft hij aan de Clercq, is hij maar viermaal een paar uren te Middelburg geweest
bij den haarsnijder - ging hij naar Hoorn, vandaar in 1852 naar Leiden. Dit is ook
het jaar van zijn huwelijk met mejuffrouw M.A. T a k van Middelburg, uit welk huwelijk
twee kinderen geboren werden. Gesloopt door zwaren, pastoralen arbeid in dat
Leiden, ‘waar zooveel ellende heerscht’, gegriefd door het slechte kerkbezoek,
bedrogen in zijne verwachtingen van de wetenschap te zullen dienen, werd hij door
zwaarmoedigheid beslopen en liet zich henendrijven ‘met den tijdstroom naar den
oceaan, aan welks overzijde (hij), Goddank, de groenende beemden der insulae
fortunatae liggen (zag).’ Aan het bed van een typhuslijder werd hij besmet en
overleed 10 Mei 1858. ‘Hij, die soms geen veertig toehoorders in de kerk telde, had
vele honderden bedroefden en beweldadigden om zijn graf’. Het is de Blaauw, aan
wiens studentenpen wij het stuk Convocatie danken in K l i k s p a a n s
Studentenleven zoo vol van meesterlijke trekjes, zulk voortreffelijk en geestig proza
- toch later
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door geen letterkundige producten gevolgd. Zorgen en droefenissen - schrijft hij
aan de Clercq - en (voegen wij er bij) voortdurende onvoldaanheid met eigen werk
deden hem de pers schuwen, tot schade onzer letterkunde. En - tragische
bijzonderheid - dezelfde preeken, die noch de hoorders noch hijzelf telden, blijken,
volgens bevoegden, rijk aan gedachten en keurig van taal geweest te zijn. Zijn
portret is door W.C. Chimaer van Oudendorp op steen geteekend
Zie: J. K n e p p e l h o u t in Levensber. Letterk. 1858, 149-161; J o h s .
D y s e r i n c k , Het studentenleven in de literatuur (1908) 71-84, met berichten uit
de mondelinge overlevering, met een fraai uitgevoerd portret van de Bl. tegenover
blz. 31 en met de herinnering, dat een belangrijke brief van Cobet aan de Blaauw
werd afgedrukt in Mnemosyne van 1907; A.J. L u y t , Klikspaans studentenschetsen
(Diss. Leiden 1910) 52.
Knappert

[Blanckaert, Franciscus Theodorus baron van]
BLANCKAERT (Franciscus Theodorus baron v a n ), gekozen tot proost van het
kapittel van O.L. Vrouwe te Maastricht 23 Januari 1652, zoon van F r a n c i s c u s
I s i d o r u s en M a r i a d e C o r t e n b a c h geb. te Guyghoven, en ged. 20 Aug.
1618 en overl. 4 Mei 1659. Hij was tevens aartsdiaken van Famène en kanunnik
van het kathedraal kapittel van Luik sinds 1640.
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Inv. van 't kapittel van O.L. Vr. te Maastricht (Maastr.
1870) I, 379; J. d e T h e u x d e M o n t j a r d i n , Le chapitre de St. Lambert à Liége
III (1871) 287
Flament

[Blanken, Arie]
BLANKEN (Arie) Jansz., geb. te Haastrecht 11 Juli 1766, overl. te Gouda 3 Mei
1824, was de zoon van J a n T e u n i s s e B l a n k e n en N i e s j e d e n B l i e k
(geb. 11 Dec. 1735, overl., 92 jaar oud, te Haastrecht 21 Maart 1828; zij liet 109
afstammelingen na), en de broeder van Jan Blanken (zie kol. 357), en evenals hij
zeer bekwaam in zijn vak, maar minder geniaal. Hij trad in het laatst van 1779 in
dienst bij de militaire genie, eerst in subalternen rang, en voerde later verscheidene
jaren de directie over de vestingwerken der utrechtsche waterlinie van Nieuwersluis
tot Muiden. Hij was vóór de omwenteling van 1795 den overste der genie Dalhoff
behulpzaam bij het in staat van verdediging brengen van Amsterdam. Na dat jaar
werd hij onder de bevelen van C. Brunings gesteld, en nam hij aandeel in de
droogmaking en herstelling van de groote zeesluis te Muiden. Na 1800 was hij
directeur der geoctroyeerde vervening in de Krimpenerwaard, en werd in 1802 door
het Bataafsch genootschap te Rotterdam met goud bekroond voor een beschrijving
van dit waterschap.
In de zoogenaamde 2e organisatie van den waterstaat vinden wij hem nog niet
als inspecteur begrepen, doch daarentegen blijkt het, dat hij 21 Jan. 1803 landmeter
in rijks dienst was (J.W. W e l c k e r , De Noorder- Lekdijk bovendams en de
doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg, 177). De 3e organisatie van Oct.
1803 is in het daarvan op het Rijksarchief aanwezige register (W e l c k e r l.l. 10,
noot 1) niet volledig medegedeeld. Hij was met Conrad en Kros van 1804 tot 1807
werkzaam aan den bouw der sluizen te Katwijk, en kan daarom moeilijk ook met
een gewonen dienst belast geweest zijn.
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Bij de 5e organisatie werd hij bij koninklijk besluit van 21 Jan. 1807 ter standplaats
Gouda benoemd tot inspecteur in het 9e district, zijnde in hoofdzaak Zuid-Holland
benoorden de Lek en de Nieuwe Maas. Hij werd bovendien, toen zijn broeder
inspecteur-generaal was geworden, bij koninklijk besluit van 30 Maart 1808 tijdelijk
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met diens vorigen dienst, in hoofdzaak bestaande uit de zuidhollandsche eilanden,
belast. Hij bekwam twee districten onder zijn beheer, waaronder Goeree, en maakte
aan de wijze van werken in daggelden een einde door het invoeren van
aanbestedingen, waardoor de kosten der werken aldaar veel verminderden.
Bij de 6e organisatie, onder Napoleon I, werd hij 20 Febr. 1811 tot hoofdingenieur
van het departement Bouches de la Meuse, ongeveer overeenkomende met
Zuid-Holland, benoemd, terwijl hij bij ministeriëele beschikking van 12 Maart 1811
in de 1e klasse gerangschikt werd. Hij heeft in dezen tijd belangrijke ontwerpen
gemaakt, als tot droogmaking van het Haarlemmermeer, tot afsluiting van den
Hollandschen IJsel, werken, die allen later zijn uitgevoerd, en tot verversching van
het grachtwater van 's Gravenhage. Hij legde in dien tijd ook het gedeelte
Vianen-Gorinchem van den straatweg Amsterdam-Parijs aan; het hem toegeschreven
plan om Amsterdam uit de Lek te voorzien van zoet water is in 1808 gemaakt door
A.F. Goudriaan, maar Blanken heeft hem daarbij geholpen. In 1803 werd hij lid van
het Bataafsch Genootschap en van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem. Dat hij een wetenschappelijk man was, werd ook
erkend door zijne benoeming tot lid van het comité-central van den waterstaat in
Jan. 1809. Hij werd in 1809 correspondent van het Hollandsch Instituut, en, toen
dit lichaam in 1816 door Willem I tot Koninklijk Nederlandsch Instituut vervormd
werd, in hetzelfde jaar lid daarvan. Hij zond 24 Aug. 1816 een door hem met C.
Brunings gemaakt plan voor droogmaking van den Zuidplas in; het werd begroot
op 2.1 millioen doch is eerst veel later uitgevoerd. Bij de 7e organisatie van den
waterstaat werd Blanken met ingang van 1 Jan. 1817 hoofdingenieur 1e klasse in
Zuid-Holland. Hem werd bij kon. besluit van 3 Juli 1817 de titel verleend van
inspecteur-honorair. Een brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland van
4 April 1818, tot dankbetuiging voor hetgeen hij voor de bemaling van dat
hoogheemraadschap nabij Kortenoord gedaan had, getuigt van zijn ijver en kunde.
Blanken schijnt voor sommige zijner ambtenaren, o.a. Overduyn en Kros, maar ook
in het algemeen moeilijk geweest te zijn. Hij lag op het laatst van zijn leven met de
stad Gouda, die nagenoeg tegen zijn woning aan een sluis bouwde, in proces.
Blanken huwde in 1787 M a r g a r e t h a v a n L a k e r v e l d , geboren in 1758,
die 19 Maart 1823 te Gouda overleed. Waarschijnlijk was dit overlijden mede oorzaak,
dat hij op nog niet hoogen leeftijd kort daarna eervol ontslag verzocht, hetwelk hem
met ingang van 1 Aug. 1823 verleend werd. Hij bleef te Gouda woonachtig, waar
hij nog geen jaar later overleed.
Ramaer

[Blanken, Jan]
BLANKEN (Jan) Jansz., geb. te Bergambacht 15 Nov. 1755, overl. te Vianen 17
Juli 1838, was de zoon van J a n T e u n i s s e B l a n k e n , timmerman en
molenmaker, en N i e s j e d e n B l i e k . Hij werd in 1775 eerste ordinaris opzichter
van de hollandsche eilanden Voorne, Goeree en Overflakkee, waar hij bij den
stormvloed van Febr. 1776 (en denkelijk ook reeds bij den veel zwaarderen van
Nov. 1775) goede diensten bewees. Hij gaf hier reeds blijk van die energie, die hem
zijn geheele leven gekenschetst heeft. Tijdens den vierden engelschen oorlog
(1780-84) droeg hij bij tot het in orde maken der vestingen den Briel en Hellevoetsluis
en tot den aanleg van een aantal batterijen langs de geheele hollandsche kust. Hij
ontving voor deze diensten eene gratificatie van
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ƒ 400. In 1785, bij de geschillen met keizer Jozef II als heer der zuidelijke
Nederlanden, werd hem het verkennen van de Schelde opgedragen, en in den
daarop volgenden winter werd hij belast met het in staat van verdediging brengen
van de grens met de genoemde landen. Tot belooning van zijne diensten werd hij
in 1785 tot luitenant der artillerie ter standplaats Hellevoetsluis benoemd. Tijdens
de onlusten van 1787 redde hij uit de handen van het gepeupel drie patriotten, die
hij uit Hellevoetsluis naar Abbenbroek deed voeren. In 1792 behaalde hij twee prijzen
met antwoorden op prijsvragen van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen en van het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke
wijsbegeerte. In 1793 was hij, terwijl Dumouriez Willemstad belegerde, in zijne
betrekking werkzaam aan de noordzijde van het Hollandsch Diep tot het opstellen
van batterijen. Tot kapitein der artillerie benoemd in 1794, werd hij belast met het
organiseeren van de artillerie hij de ‘landzaten’, een korps, dat toen voor de
verdediging gevormd werd. In Oct. 1794 richtte hij versterkingen langs den Lekdijk
bij Vreeswijk en meer noordelijk tot aan den Ouden Rijn op. Maar hij was niet in de
gelegenheid ze te verdedigen, daar Pichegru in Jan. 1795 met zijne kanonnen de
bevroren Lek overstak, zoodat de provincie Utrecht met hem capituleerde, alvorens
een schot gelost was. Blanken trok met zijne troepen op Woerden terug en werd
met het bevel over Oudewater belast, In dienst der Bataafsche Republiek
overgegaan, werd hij in Maart 1795 benoemd tot lid der door het bestuur dier
Republiek ingestelde commissie van superintendentie over de zeedijken, onder
presidium van den beroemden Christiaan Brunings. Het gevolg van deze benoeming
was, dat zijne bemoeiingen zich nu meer tot den waterstaat gingen bepalen, waarvoor
hij blijkens zijne bekroonde prijsantwoorden steeds veel voorkeur had gevoeld. In
1796 beantwoordde hij eene prijsvraag van het Bataafsch Genootschap over de
mogelijkheid (die door velen ontkend werd) om in onzen slappen bodem droge
dokken aan te leggen. In 1797 kreeg hij de opdracht om eene reis naar Frankrijk te
doen tot onderzoek der havens aldaar met hunne militaire verdediging. Hem werd
in 1798 de aanleg eener groote zeesluis met droogdok te Hellevoetsluis opgedragen.
Ook werd in dezen tijd een verbeterde stoompomp door hem uitgevonden en hier
toegepast (Algem. Konst- en Letterbode 6 Aug. 1802).
Bij de 2e organisatie van den waterstaat (hier en elders is bij de nummering dezer
organisatiën F i j n j e , Levensbeschrijving van F.W. Conrad, in Not. K. Inst. v. Ing.
1869-70 gevolgd), bij besluit van het Uitvoerend Bewind van 16 Juli 1800, werd hij
commissaris-inspecteur, en werd hij als zoodanig belast met den dienst in het
gedeelte van het departement Schelde en Maas benoorden Krammer en Grevelingen.
In ditzelfde jaar deed hij eene reis naar eenige steden in Noord-Duitschland tot het
bestudeeren van waterbouwkundige werken.
Het was bij gelegenheid van den watersnood in het voorjaar van 1803, dat Blanken
een plan tot het doorsteken van den Zuider Lekdijk, dat in de diepste geheimhouding
voorbereid moest worden, ingang wist te doen vinden. Dit plan is in sterke
bewoordingen door J.W. W e l c k e r (De Noorder-Lekdijk bovendams en de
doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813, 's Grav. 1880) als
onbekookt gebrandmerkt, en in dit werk wordt ook omtrent Blanken's
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karakter veel, dat minder gunstig is, medegedeeld. Erkend moet worden, dat het
plan verkeerd was, in het bijzonder omdat eene zijdelingsche afleiding niet met
zekerheid ten gevolge heeft, dat de aan de overzijde der rivier gelegen dijk van
doorbraak gered wordt. Weliswaar zou thans eene inundatie voor de streek, die
Blanken kunstmatig wilde onder water zetten (zijnde het westelijk deel der Betuwe),
betrekkelijk weinig schade berokkenen, daar hierdoor geene dorpen, zelfs geene
boerderijen overstroomden, terwijl die streek toenmaals ten gevolge van doorbraken
in de Betuwe meer bovenwaarts toch dikwijls overstroomde. In allerlei rapporten
van Blanken leest men, dat tegenover de 200.000 morgentalen, die door zijne
maatregelen van den ondergang gered zouden worden, slechts 10.000 of 11.000
staan, die dientengevolge zouden ondergaan. Het is waar, dat er bij doorsteking
nabij Kuilenburg geen enkele woning en geen enkel stuk vee te loor zoude gaan,
en de overstrooming hier alleen eenigen last aan de inwoners zoude geven, en
verder nog het voordeel van eenig slib op sommige landen; bijna alle woningen in
Gelderland beneden de lijn Beuzichem-Neerijnen waren toen, en zijn zelfs thans
gebouwd langs de Lek-, de Linge- en de Waaldijken. Maar daarbij zou vergeten
worden, dat toen de toestand voor Zuid-Holland geheel anders was dan thans. Dit
is het beste te zien bij vergelijking van den ouden en den nieuwen Zuider-Lingedijk.
De eerste is zeer laag, bijna eene kade, en verdedigde toch in het begin der 19e
eeuw Zuid-Holland tegen Geldersch inundatiewater, en het complex dijken tusschen
Everdingen en Gorinchem brak dan ook zeer dikwijls door. En dit was bij het
kunstmatig onderzetten van de beneden-Betuwe niet uitgesloten.
Wat het karakter van Blanken betreft, wij willen gaarne aannemen, dat hij hooge
heeren wel naar den mond sprak, en dit aan de boersche opvoeding in zijn jeugd
toeschrijven. Maar hij was op den leeftijd van 30 jaren reeds artillerie-officier, en
dus zal van de beschrijving, al bevat zij een grond van waarheid, wel iets afgedongen
moeten worden. Intusschen, Welcker zegt terecht, dat Blanken maar al te zeer
geneigd is, in zijn rapporten zoowel als in zijn uitgegeven geschriften, zichzelf te
verheffen.
Een eigenaardig inzicht in Blanken's karakter krijgt men uit een brief van H.F.
Fynje (Not. K. Inst. v. Ing. 1893-4, blz. 127). Bij een proefmaling in 1821, met een
door Blanken uitgevonden vereenvoudigd stelsel watermolen, in de Bommelerwaard,
wees deze er de belanghebbenden op, hoeveel sneller zijn molen draaide dan een
korenmolen in de nabijheid. Fynje merkte toen op, dat de korenmolen veel meer
arbeid moest doen dan de andere, daar deze het water slechts 1 decimeter hoog
opbracht. Blanken was over deze opmerking zeer verstoord, maar erkende later
hare juistheid, en noodigde Fynje zelfs uit om, ten einde zijn modellen van
polderbemalings-werktuigen te bestudeeren, eenige dagen op zijn buitenplaats
Vijverlust door te brengen, maar er wordt niet vermeld, of hij aan de
belanghebbenden ook zijn ongelijk erkende.
Na den watersnood van 1803 verkreeg hij tot loon van zijn daarbij bewezen
diensten den titel van luitenant-kolonel. Toen binnen een jaar na den vrede van
Amiens de oorlog met Engeland opnieuw was uitgebarsten, werd Blanken met twee
niet-deskundigen (Six en Jacobson) als gevolmachtigd commissaris naar Parijs
gezonden om den eersten consul in te lichten over de ver-
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dedigingsmiddelen der Bataafsche Republiek aan zee, in het bijzonder over de
haven van den Helder.
Bij de 3e organisatie van den waterstaat werd hij bij besluit van het Staatsbewind
van 14 Oct. 1803 tot inspecteur van den waterstaat (gelijk staande met hetgeen
later hoofdingenieur heette) benoemd, terwijl hem toen het 1e district als dienst
werd aangewezen, bestaande uit het zuiderkwartier van Holland. In 1804 werd hem
een geheime missie opgedragen, weder in verband met de militaire verdediging,
ditmaal in Zeeland. Bij de 5e organisatie van den waterstaat door koning Lodewijk
werd Blanken bij besluit van 21 Jan. 1807 gecontinueerd als een der 9 inspecteurs.
Na den dood van den inspecteur-generaal F.W. Conrad, op 6 Febr. 1808, werden
in diens plaats twee inspecteurs-generaal benoemd bij koninklijk besluit van 21
Maart 1808. Blanken was een hunner, en is dit tot zijn pensionneering gebleven;
men noemde hem van dien tijd af, en als zoodanig is hij ook bij het nageslacht
bekend: ‘Generaal Blanken’.
Op 21 Jan. 1809 richtte koning Lodewijk het comité central van den waterstaat
op. Zonderling was het, dat Blanken niet onder de leden, die bij zijn besluit van 22
d.a.v. benoemd werden, genoemd wordt. Dit had wel geen gevolg, want art. 20 van
het besluit van oprichting bepaalde, dat, als het mocht voorkomen, dat een der
inspecteurs-generaal niet tot lid benoemd was, deze toch van rechtswege zitting in
het comité zou hebben; maar waar Blanken ontegenzeggelijk op waterstaatsgebied
de bekwaamste was, was deze niet-benoeming toch merkwaardig.
Naar aanleiding van den watersnood van 1809, een der verschrikkelijkste, die de
Betuwe geteisterd hebben, werd een uitvinding van Blanken, die der waaierdeuren,
welke hij in 1808 openbaar gemaakt had, toegepast en wel het eerst aan de
Korenbrugsluis te Gorinchem. Naar aanleiding dezer uitvinding heeft zijn ambtgenoot
Goudriaan hem beschuldigd, een door hem (G.) reeds jaren te voren gemaakt
dergelijk ontwerp te hebben gebruikt. Een zeer hevige polemiek tusschen hen is
hierop gevolgd.
Bij het hoogwater in Jan. 1809 had Blanken, die toen een veel hoogere positie
bekleedde dan in 1803, koning Lodewijk weten te belezen om hem bij zijn
lievelingsdenkbeeld, de doorsteking van den zuider Lekdijk, de vrije hand te laten,
terwijl het plan diep geheim gehouden werd, zoo zelfs, dat het later bijna geheel
vergeten was, totdat Welcker het weder in al zijn verkeerdheid tentoonstelde. Alleen
doordat zich in den bovenmond van het Pannerdensch kanaal een zware ijsdam
zette en ongeveer al het bovenwater de Waal afging, terwijl er in de Waaldijken
verscheidene doorbraken vielen, door welken samenloop van omstandigheden de
noorder Lekdijk geen gevaar liep, was een doorsteking niet meer noodig en bleef
achterwege.
Bij de beoordeeling van Blanken's plannen moet men in acht nemen, hoe vele
anderen nog veel dwazer plannen koesterden. Zoo had koning Lodewijk zelf het
denkbeeld om de geheele Betuwe voor het winterwater open te zetten en den bodem
der dorpen en alleenstaande huizen op te hoogen (L o u i s B o n a p a r t e , Documens
historiques et réflections sur le gouvernement de la Hollande (Paris 1820) III, 53).
Bij de inlijving bij Frankrijk bleef hij in zijn betrekking, hij werd bij decreet van 3
Febr. 1811 definitief benoemd tot inspecteur-général des ponts et chaussées. Hem
werd met Goudriaan de 16e inspection opgedragen, die werd verdeeld in twee
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sous-inspections. Tot Blanken's sous-inspection werden gebracht de departementen
Zuider-zée, Bouches de la Meuse en IJssel Supérieur (dus Noord-Holland, Utrecht,
Zuid-Holland en Gelderland benoorden de Waal). Napoleon die hem reeds kende,
had in Blanken groot vertrouwen. Dit bleek ook daaruit, dat hij en Goudriaan met
één franschman, Ducros (sedert 1812 Liard), de eenige met een dienstkring belaste
inspecteurs-généraux waren, die zitting hadden in den uit 12 leden bestaanden
conseil-général des ponts et chaussées; de overige leden hadden geen bepaalden
dienstkring, en woonden allen te Parijs. Hij vergezelde den Keizer tijdens diens
inspectie van de werken aan het Nieuwediep, van de sluizen van Katwijk, verder
naar 's Gravenhage en naar Nijmegen. Op 1 Aug. 1812 kwam het eerste fransche
linieschip aan den kaaimuur te Helder liggen.
Spoedig na onze bevrijding van het fransche juk werden aan Blanken's inspectie
de provinciën Zeeland, waartoe het onder Napoleon tot Oost-Vlaanderen behoorende
Staats-Vlaanderen gebracht werd, en Noord-Brabant toegevoegd.
Natuurlijk werd de uitvoering der door Napoleon bevolen werken aan den Helder
geschorst, in de eerste plaats wegens het beleg, dat die vesting, die de admiraal
Ver-Huëll voor Napoleon bewaarde, onderging tot April 1814, vervolgens omdat de
Nederlanders deze schepping van den dwingeland met schele oogen aanzagen.
Toen de Souvereine Vorst in Oct. 1814 de werken met Blanken bezag, werd hij
onmiddellijk medegesleept in de overtuiging van hun nut en gaf hij bevel tot
voortzetting daarvan. Daaronder behoorde ook de aanleg van een droogdok aan
het Nieuwediep, waarvoor een put tot een diepte van 9.40 M. onder hoogwater
noodig was. Niettegenstaande tal van moeilijkheden heeft Blanken den bouw van
dit dok met hulp der ingenieurs J. Glimmerveen en M. Merens en den
aspirantingenieur F.W. Conrad van 1816 tot 1820 tot stand gebracht; later waren
er echter veel herstellingen aan noodig, gevolg daarvan, dat de werken waren
opgemetseld in cement van Cazius, die wel verhardt in den droge, maar onder den
invloed van water langzamerhand zacht wordt.
In 1815 werden in Zuid-Holland op voorstel van Blanken waaiersluizen aangelegd
in het belang der militaire verdediging, ten einde spoedig de noodige inundatiën te
kunnen stellen.
Hij werd met den generaal-majoor M.J. de Man in 1816 belast om in overleg met
pruisische gemachtigden de grenzen van dat koninkrijk vast te stellen.
Bij de 7e organisatie van den waterstaat werd Blanken met ingang van 1 Jan.
1817 tegelijk inspecteur voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en
inspecteur-generaal voor die provinciën en de 5 oostelijke provinciën van de
noordelijke Nederlanden. Met genoemden datum waren bovendien Noord-Brabant,
Limburg en Luik tot zijne afdeeling als inspecteur en inspecteur-generaal gebracht,
deze provinciën gaf hij evenwel met 1 Sept. 1817 aan Goudriaan over.
Voor genoemde organisatie werd Blanken evenals zijn ambtgenoot Goudriaan
door de regeering over de te benoemen ingenieurs uit de noordelijke provinciën
geraadpleegd. Hij stelde een aantal opzichters (conducteurs) voor ingenieur 2e
klasse voor en dezen zijn ook bijna allen benoemd. Het pleit voor hem, dat hij geen
enkelen zijner neven (er waren er 4, die in vasten dienst als zoodanig waren) voor
ingenieur heeft voorgedragen. Zijn zoon en de zoon zijns broeders waren onder het
keizerrijk reeds ingenieur.
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In 1816 werd onder zijn orders tot het bedijken van het Koegras bezuiden den Helder
en van het Buitenveld ten oosten van die stad overgegaan. Deze bedijking, die het
volgende jaar gereed kwam, stond in verband met het (voor dien tijd zeer groote)
werk, dat geheel door Blanken is voorbereid en onder zijn orders is uitgevoerd, het
Groot Noordhollandsch Kanaal. Koning Willem I vestigde in 1818 de aandacht van
de deskundigen er op, dat door een kanaal in de richting, waar later het
Noordzeekanaal aangelegd is, de belangen van Amsterdam veel beter behartigd
zouden worden. Blanken beweerde echter, dat dit te kostbaar zoude worden en
waarschijnlijk was zulks bij de gebrekkige middelen, die toen ter beschikking stonden,
ook wel de waarheid. Voor het Noordhollandsch Kanaal konden toch groote
gedeelten van bestaande ringvaarten en kanalen, hoewel de meeste met eenige
verbreeding en verdieping, gebruikt worden.
In 1818 en 1819 werd het reeds door Blanken in 1810 geopperde denkbeeld tot
aanleg van een kanaal uit de Linge bij Gorinchem naar Steenenhoek, ter ontlasting
van de Linge en daardoor van de Betuwe bij hoog water, uitgevoerd.
In 1819 stelde hij voor, waaiersluizen aan te leggen op een aantal plaatsen tot
afleiding van het hooge opperwater, in het bijzonder bij ijsgang; en om de killen der
Biesbosch tot ééne krachtige rivier te vereenigen en tegelijk de beneden-Merwede
af te sluiten. Het werd door Goudriaan fel bestreden, en deze had de kooplieden
uit Rotterdam en Dordrecht in den arm genomen, en hun beduid, dat zij achter eene
sluis kwamen te liggen bij de vaart naar Duitschland, iets waar zij natuurlijk groot
bezwaar tegen hadden. Toch nam de 1e riviercommissie van 1821 Blanken's
denkbeeld over, doch de 2e (van 1828) stelde voor, met den aanleg dier rivier (later
Nieuwe Merwede genaamd) de Beneden-Merwede te behouden, en zoo is geschied.
Bij den watersnood van 1820, welke dien van 1809 evenaarde, wist Blanken
weder een koninklijk besluit (dat van 20 Jan. 1820 La. O) te provoceeren, ten gevolge
waarvan de zuider Lekdijk in sommige gevallen mocht worden afgegraven. Gelukkig
is het ook ditmaal niet geschied.
Blanken, die tijdens de fransche overheersching als inspecteur-generaal te
Amsterdam gewoond had, verhuisde in 1817, ten behoeve van de werken van het
Noordhollandsch Kanaal en van het droogdok aan het Nieuwediep, naar den Helder.
Sedert 1 Juni 1822 hadden de inspecteurs-generaal geen vaste standplaatsen,
maar hadden zich te begeven waar de minister dit wenschte. Blanken, wien na het
overlijden van zijn schoonvader, den steenfabrikant A. van Lakerveld, op 3 Nov.
1816 de buitenplaats Vijverlust aan den dijk even bewesten Vianen toebedeeld was,
zette zich daar neder, en heeft er zijn verdere leven gesleten, hoewel steeds ‘par
voie et par chemin’.
Hij werd door koning Willem I in 1823 tot staatsraad in buitengewonen dienst
benoemd
Hij heeft eenige volgende jaren veel ergernis gehad door de tegenwerking van
Goudriaan, die tevens administrateur aan het departement van Binnenlandsche
Zaken werd, en daardoor ook op kwestiën van personeel een overwegenden invloed
had.
Hoewel hij zich nog in eene uitstekende gezondheid mocht verheugen, achtte hij
het blijkbaar minder gewenscht, dat hij van Vijverlust uit als een der twee chefs van
den Waterstaat fungeerde, en hij verzocht in het laatst van 1826
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eervol ontslag, hetwelk hem op 26 Nov. van dat jaar tegen 1 Jan. 1827 verleend
werd. Misschien kwam daar wel bij, dat hij bij het naderen van den winter opzag
tegen de riviercorrespondentie met al haren nasleep. Dit was dan goed gezien, want
het voorjaar van 1827 bracht een der ergste watersnooden uit de 19e eeuw. Toch
was hij, vooral na het overlijden van Goudriaan in 1829, de adviseur der regeering
in alle moeilijke gevallen, en bleef hij steeds verbazend werkzaam. Ook bleven hem
een ingenieur en een opzichter toegevoegd. Tal van memoriën uit den tijd na zijne
pensionneering zijn nog verschenen.
Zonder twijfel was Blanken een der grootste mannen van zijne eeuw, maar hij
had vele eigenaardigheden en leverde een bewijs, hoe een groot man in sommige
opzichten klein kan zijn. Teekenend is het door W e l c k e r (blz. 121, noot 2)
medegedeelde over de uitkomsten eener peiling in het IJ, die hem niet bevielen, en
die hij onder opmerking, ‘dat de natuur zoo niet werkt’, liet veranderen. Een zijner
ingenieurs, Badon Ghijben, die weigerde voor een door hem te geven diner mooie
menus te teekenen, werd door hem naar Spijkerboor verbannen en bleef daar vrij
langen tijd! Toch had hij, zooals Welcker herhaaldelijk doet uitkomen, een goed
hart. Zijne werkkracht was reusachtig evenals zijne activiteit in gevaarvolle tijden.
Hij kwam overal, en wist dan allen te bezielen tot het groote doel, het verdedigen
van den vaderlandschen bodem tegen den waterwolf. Jammer, dat hij toch het ware
inzicht niet had in hetgeen de rivieren behoefden. Al is zijn (trouwens door Conrad
Sr. het eerst geopperd) voorstel tot den aanleg eener Nieuwe Merwede met
afdamming der Beneden-Merwede uitstekend (intusschen is hetgeen is uitgevoerd,
nl. de vorming der rivier zonder die afdamming, nog beter, ja zelfs het eenig
mogelijke) de ware verbetering van den toestand, ten gevolge waarvan men thans
zelfs bij het hoogste opperwater achter den Noorder Lekdijk veilig slapen kan, was
niet te zoeken in de door Blanken en zijne tijdgenooten voorgestelde middelen van
verbetering, welke uitsluitend palliatieven waren, maar het was slechts de rationeele
verbetering van de rivieren zelve, die ons kon afhelpen van de dijkhooge ijsdammen
in de rivieren en daardoor van de dijkbreuken. De werken, aan welke het thans
weder langzamerhand verdwijnende geslacht van waterstaatsingenieurs zijne
krachten besteed heeft, zijn daarvan het gevolg geweest, en het feit, dat de
dijkbreuken tot het verleden behooren, is aan het goed inzicht van lateren te danken
en geenszins aan Blanken, die over deze onderwerpen, niettegenstaande zijne
genialiteit op andere gebieden, verkeerde begrippen had.
Blanken werd in 1794 lid van het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke
wijsbegeerte, in 1808 lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en
in hetzelfde jaar lid van het Hollandsch (later Koninklijk Nederlandsch) Instituut.
Blanken huwde in 1777 M a r i a v a n L a k e r v e l d , geboren in 1753, die hem 3
kinderen schonk en 6 Febr. 1822 op Vijverlust bij Vianen overleed. Zijn door J.A.
Daiwaille geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Ramaer

[Blanken, Jan Anthonius]
BLANKEN (Jan Anthonius), geb. te Hellevoetsluis 10 Juni 1790, overl. te Utrecht
22 Juni 1837, was de zoon van den voorg. en Maria van Lakerveld, en werd in 1804
cadet der artillerie. Hij werd 8 Mrt. 1807 tot landmeter bij het kadaster benoemd en
wij zien hem 20 Feb. 1811 opgenomen onder de ‘ingénieurs des ponts et chaussées’,
en
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12 Mrt. 1811 in de 2e klasse gerangschikt, terwijl hij werkzaam gesteld werd onder
zijn vader bij de groote werken, die toen op last van keizer Napoleon aan het Nieuwe
Diep in uitvoering waren. Hij werd 25 Mei 1812 gedetacheerd bij de marine, hetgeen
geen verandering in zijn werkkring bracht, terwijl hij ook toen onder zijn vader bleef
dienen.
In 1814 keerde hij bij den waterstaat terug. Hij werd met 1 Jan. 1817, bij de 7e
organisatie van den waterstaat, tot ingenieur 1e klasse benoemd, en met ingang
van 15 Apr. 1817 naar Utrecht verplaatst, waar hij als arrondissementsingenieur
voor de geheele provincie van dien naam, onder den hoofdingenieur Mentz te
Amsterdam, dienst deed. Met 1 Juli 1822 werd hem de waarneming van het
hoofd-ingenieurschap in Utrecht opgedragen, met 1 Oct. 1825 werd hij hoofdingenieur
effectief aldaar, en deze betrekking bleef hij tot zijn dood (waarin hij zijn vader
voorging) waarnemen. Hij stond als drankzuchtig bekend.
Blanken huwde omstreeks 1811 te Haastrecht F r a n c i n a M a r i a D u p p e r ,
geb. 1791, die 12 Jan. 1875 te Utrecht overleed.
Ramaer

[Blanken, Johan Wilhelm]
BLANKEN (Johan Wilhelm), 27 Juni 1806 geb. te Emden in Oost-Friesland, overl.
te Bloemendaal 25 Juni 1880, zoon van Willem Blanken en Wilhelmina Neuhauss
uit Verden in Oost-Friesland (kol. 366). Hij trad 21 Mei 1820 op ruim dertienjarigen
leeftijd in dienst als cadet bij de artillerieen genie-school te Delft, welke hij op 18
Juli 1824 verliet als tweede luitenant hij het toenmalige 2e bataljon veld-artillerie.
Bij bevordering tot eersten luitenant (5 Jan. 1830) werd hij overgeplaatst bij het 4e
bataljon, na opheffing daarvan bij het 1e bataljon veld-artillerie (8 Maart 1831), onder
bevel van den luitenant-kolonel du Bois, die hem aanstelde tot zijn adjudant (31 Mei
1831).
Gedurende den Tiendaagschen Veldtocht diende hij bij de 3e divisie infanterie,
zijnde tijdelijk toegevoegd aan den divisie-commandant, den luitenant-generaal A.F.
Meijer, op wiens voordracht aan den kolonel F.C. List, commandant der artillerie te
velde, de luitenant-adjudant Blanken bij K.B. van 12 Oct. 1831 werd begiftigd met
het ridderkruis 4e klasse der Militaire Willemsorde. Op 2 Mei 1842 volgde zijn
bevordering tot kapitein bij het 2e regiment artillerie, daarna 2e regiment
vesting-artillerie (1 Mei 1848), waarbij hij 21 Oct. 1856 optrad als majoor; het
volgende jaar keerde hij terug naar de veld-artillerie (12 Mei 1857). Sedert 19 Januari
1852 was de Oost-Frieslander als Nederlander aangemerkt. In den rang van
luitenant-kolonel (19 Febr. 1859) commandeerde hij van 13 Aug. 1860 tot 19 Jan.
1861 het 2e regiment vestingartillerie en voerde tot 31 Jan. 1862 de directie der
artillerie stapel- en constructie magazijnen, in welke functie hij den rang van kolonel
verwierf (19 Febr. 1861).
Bij samenstelling van zijn (tweede) ministerie, bood Thorbecke aan kolonel Blanken
de portefeuflle van oorlog aan, die hij op 1 Febr. 1862 overnam van jhr. E.A.O. de
Casembroot. Bij het overlijden van den min. v. marine ridder W.J.C. Huyssen van
Kattendijke op 6 Febr. 1866, trad Blanken, sinds 19 Febr. 1863 tot generaalmajoor,
twee jaren later tot luitenant-generaal bevorderd, ad interim voor dit departement
op.
Bij groote verschillen en strijd over de invoering der indische wetboeken en
wijzigingen in het koloniaal beheer, duurde gedurende het tweede ministerie
Thorbecke de jammerlijk trage uitvoering voort van het reeds in Aug. 1840 volgens
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ontwerp van den prins van Oranje en prins Frederik aangenomen stelsel van
geconcentreerde verdediging, d.i. de Nieuwe Hollandsche Waterlinie en de stelling
van Amsterdam, te zamen vormende de ‘vesting Holland’. Dit ontwerp was tot zekere
hoogte het gevolg van het verblijf der nederlandsche troepen tijdens den status quo
van 1833 tot 1839 in Noord-Brabant, toen de prins-veldmaarschalk bij herhaalde
bedreiging door overmacht het gemis van een geconcentreerde stelling levendig
had gevoeld.
Gedurende zijne nauwlijks tienjarige regeering liet koning Willem II, daarna koning
Willem III, langzaam voortwerken aan de voltooiing van de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie, op kleine schaal, ook aan de werken om Amsterdam, ten einde in verband
met het droogmaken van het Haarlemmermeer in de verdediging van de hoofdstad
te voorzien. Overeenkomstig het ontwerp van 1840 waren de slechts tot tijdelijk
behoud ingerichte ‘buitenfrontieren en strategische punten’ de geldersche IJsel, de
Grebbestelling, de Maaslinie, loopende van Pannerden over Nijmegen en Grave
naar 's Hertogenbosch, de Zuiderwaterlinie, de forten te Westervoort en te
Pannerden, de geretrancheerde kampen van Nijmegen en Vught nabij 's
Hertogenbosch, voorts enkele vestingen in Noord-Brabant en Limburg, bestemd
om bij een eventueele nederlaag den terugtocht van het veldleger naar het ‘binnen
frontier’, d.i. de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, te verzekeren.
Middelerwijl viel tot 1860, bij verwezenlijking van slechts een klein deel der
ontwerpen van 1840, van concentratie der landsverdediging weinig te bespeuren.
Evenmin leidde de instelling in April 1850 van het comité van defensie tot krachtigen
voortgang. De buiten de vesting Holland noodig geachte werken bleven onuitgevoerd
en de door Stieltjes, Knoop en anderen veelvuldig gewraakte schadelijke vestingen,
zijnde voorwaarts gelegen permanente verdedigingswerken, die zonder eenig nut
tal van bezettingstroepen tot verdediging bonden, werden behouden. Dit duurde
voort totdat de woorden, op nieuwjaarsdag van 1859 door Napoleon III tot den
oostenrijkschen gezant gericht, den indruk gaven, alsof het keizerrijk van den vrede
het geweld van het eerste fransche keizerrijk zou doen herleven. Dit gevaar deed
de regeering voor korten tijd ont waken uit hare rust met betrekking tot de
landsverdediging. Na overweging door de ministers van oorlog, de
luitenant-generaals C.F. van Meurs en jhr. E.A.O. de Casembroot, stelde het K.B.
van 7 Maart 1860 de regeling vast der passieve weermiddelen, bij behoud van
nagenoeg alle schadelijke vestingen, eer een stap achteruit dan vóórwaarts. Als
tegenstelling besloot België in hetzelfde jaar tot inrichting der verschanste stelling
van Antwerpen, dus een uiterste concentratie der verdediging, naar de denkbeelden
van den beroemden luitenant-generaal de Brialmont.
Het tweede ministerie Thorbecke en het eerste Geertsema, waarin Blanken op 9
Febr. 1866 overging, vielen samen met den Duitsch-Deenschen oorlog van 1864,
twee jaren later gevolgd door den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog, welke
aantoonden dat de krachten van het nederlandsche leger geenszins toereikend
zouden blijken voor een aan de grenzen aanvangende verdediging. Bovendien
bracht de omwenteling in den bouw der duitsche en der belgische vestingen,
eveneens in het zeewezen, het vestingstelsel nogmaals in een toestand, die
allerwege voorziening eischte.
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Eenige maanden na zijn benoeming tot adjudant des konings in buitengewonen
dienst, werd de luitenant-generaal Blanken eervol ontheven van de betrekking van
minister van oorlog en de waarneming van het marine-departement (1 Juni 1866).
Op 8 Dec. d.a.v. gepensionneerd zijnde, genoot hij nog tal van jaren van zijn rust.
Hij overleed 25 Juni 1880 te Bloemendaal en is 29 d.a.v. te Haarlem begraven.
Onder andere herinneringen van blijvende waarde op wetenschappelijk gebied
aan generaal Blanken, behoort de door hem vervaardigde, in 1857 te Groningen
bij J. Oomkens uitgegeven kaart van de provincie Groningen op de schaal van
1:150.000. Aangezien in voormeld jaar de bladen der stafkaart betreffende de
provincie Groningen op 1:50.000 nog niet verschenen waren - dit geschiedde pas
in 1864 -, voorzag de arbeid van den toenmaligen majoor Blanken in eene wezenlijke
behoefte. Behalve de topographische voorstelling bevatte de kaart tal van
bijzonderheden aangaande de land- en waterwegen, ophelderingen betreffende het
hydrographische gedeelte enz.
Johan Wilhelm Blanken was 29 Nov. 1838 te Deventer gehuwd met A n n a
P a u l i n a Y s s e l d e S c h e p p e r , aldaar geboren 21 April 1817, die hem 20
September 1839 een dochter schonk, W i l h e l m i n a H e n r i ë t t e , gehuwd geweest
met jhr. A. S m i s s a e r t .
Na overlijden zijner echtgenoote, 31 Jan. 1842 te Nijmegen, hertrouwde de kapitein
Blanken 7 Mei 1847 met A n t o n i a C a t h a r i n a S c h i m m e l p e n n i n c k , uit
welk huwelijk vier kinderen, G e r a r d , geb. 1 April 1848, thans gepensionneerd
majoor der infanterie, gehuwd met E m m e r e n t i a G r o b b e e ; M a c h t e l d
A l e i d a , geb. 21 Mei 1850, gehuwd geweest met J o h a n A. M a t t h e s ; A n t o n i a
C a t h a r i n a A n n a P a u l i n a , geb. 23 October 1853, gehuwd geweest met den
luit.-gen. komm. van het N.-I. leger A.R.W. G e y v a n P i t t i u s ; en W i l l e m geb.
28 Nov. 1855, overl. op 30 Nov. 1883 te Port-Said, zijnde tweede-luitenant bij het
N.-I. leger.
de Bas

[Blanken, Willem]
BLANKEN (Willem) Jansz., zoon van J a n B l a n k e n en N i e s j e d e n B l i e k ,
geb. te Haastrecht 26 Febr. 1769, overl. te Amsterdam 4 Nov. 1831, was als opziener
in dienst van het hoogheemraadschap Delfland, en kwam in 1814 in rijks dienst als
luitenant der genie. Opgeklommen tot kapitein eerstaanwezend ingenieur te Delfzijl,
trok hij in Oct. 1830 mede uit, werd gevangen genomen en eerst in Sept. 1831
uitgewisseld; aan de uitgestane ontberingen bezweek hij. Hij was gehuwd met
Wilhelmina Neuhauss.
Ramaer

[Blanken, Jan van Lakerveld]
BLANKEN (Jan v a n L a k e r v e l d ), geb. te Muiden 31 Juli 1793, overl. te Gouda
12 Mrt. 1885, was de zoon van A. Blanken Jz. en Margaretha van Lakerveld (kol.
356). Hij werd in 1809, na afgelegd examen, landmeter bij den waterstaat, en werd
onder de orders van zijn vader gesteld. Hij deed als zoodanig o.a. opmetingen en
peilingen voor een ontwerp tot droogmaking van het Haarlemmermeer. Bij keizerlijk
decreet van Nov. 1811 werd hij benoemd tot élève des ponts et chaussées en in
1813 tot extraordinair ingenieur. Hij werd tegelijk arrondissements-ingenieur in
Zuid-Holland benoorden de Maas en Lek, ter standplaats Gouda, en werd bij de 7e
organisatie van den waterstaat met ingang van 1 Jan. 1817 ingenieur der 1e klasse.
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ingenieur te 's Gravenhage geplaatst werd. Hij bleef te Gouda woonachtig. Reeds
met ingang van 1 Apr. 1834 verkreeg hij eervol ontslag. Hij was tot op hoogen
ouderdom een hartstochtelijk jager.
Bij koninklijk besluit van 15 Mrt. 1844 werd hem pensioen verleend. Ook na zijn
ontslag bleef hij te Gouda woonachtig. Hij is nog jarenlang (van Sept. 1837 tot Mei
1872) hoogheemraad van Schieland en lid van den raad der gemeente Gouda
geweest.
Hij huwde 30 Juni 1813 C.M. H o n d o r f f B l o c k , die 7 Sept. 1843 overleed. Hij
had bij haar 6 kinderen, waarvan eene dochter mr. v a n H o e y S c h i l t h o u w e r ,
een andere W.C. W e r n i n k huwde. Een zoon, luitenant der artillerie, overleed
Nov. 1845 op jeugdigen leeftijd.
Ramaer

[Blankenheim, Frederik van]
BLANKENHEIM (Frederik v a n ), geb. ± 1355 uit een adellijk geslacht, dat afkomstig
was uit den Eifel en bij Harpen zijn stamslot had, gest. 9 Oct. 1423 op het kasteel
ter Horst, na 30 jaar bisschop van Utrecht te zijn geweest. Als jongere zoon werd
hij vroeg bestemd voor den geestelijken stand; 10 jaar oud, verkreeg hij een
kanonikaat ten Dom, en reeds in 1375 het rijke bisdom van Straatsburg. Aan de
hoogeschool te Parijs had hij te voren in de rechten gestudeerd, een graad behaald
en was er ook als leeraar opgetreden; zijn rechtskennis wordt door tijdgenooten
geroemd. Te Straatsburg ondervond de heerschzuchtige kerkvoogd, door zijn
gedurigen strijd met de vrijheidlievende stad en het domkapittel, groote moeilijkheden,
zoodat hij in 1389 dong naar het openstaande aartsbisdom van Trier, en het volgende
jaar naar dat van Mainz, doch vruchteloos. Zijn vrijwel onhoudbaar geworden positie
deed hem uitzien naar het bisdom Utrecht, waar hij op aanbeveling van zijn neef,
hertog Willem van Gelre, 23 Apr. 1393 door de meerderheid der vijf kapittels
gepostuleerd, op aandrang van koning Wenzel 7 Juli door paus Bonifacius IX
bevestigd en 11 Nov. plechtig ingehaald werd.
Als landsheer toonde hij zich te Utrecht een krachtig en wijs bestuurder. Hoewel
aanvankelijk gedrukt door zware schulden, wist hij deze langzamerhand te delgen,
vooral door het heffen van buitengewone beden, waartoe hij zich van meet af de
vrijheid bedongen had en meer dan eens door den Paus gemachtigd werd.
Grootendeels slaagde zijn onwrikbaar plan om de wereldlijke macht van het Sticht
te herstellen. Nadat hij in 1395 Koevorden met geweld van wapenen herwonnen
had, werd hij door de weerspannige Drenten als landsheer gehuldigd, en Drente
met het Oversticht hereenigd. In 1405 zag hij zijn langbetwiste souvereiniteit erkend
door Stad en Lande van Groningen; nog uitdrukkelijker in 1419, toen Groningen
hare plaats weer innam onder de zes hoofdsteden van het Sticht. In 1406 werd hij
meester van het slot Nyenhuis, met Almeloo, in 1407 van Kuinre en Vollenhove.
Aan den arkelschen krijg nam hij volop deel, als trouwe bondgenoot van hertog
Albrecht en Willem VI, zoodat in 1405 de sloten Hagestein en Everstein werden
gesloopt, waardoor in het Sticht een einde kwam aan de knevelarijen der trotsche
Arkels. De krijg werd in 1409 hervat, nu ook tegen Gelre, en in 1412 besloten met
den eervollen vrede van Wijk bij Duurstede. Zijn nauwe aansluiting bij de hollandsche
politiek verzekerde aan Utrechts handel en nijverheid een ruim afzetgebied in het
welvarende Holland, doch vond bij de aanhangers der Kabeljauwschen soms
hardnekkigen tegenstand. Doorgaans bleef Frederik in goede verstandhouding met
zijne
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kapittels, en meestal kon hij rekenen op de medewerking zijner onderdanen, wanneer
hij tegenover den aanmatigenden adel en de onrustige poorters streefde naar
bevestiging en uitbreiding van zijn vorstelijk gezag. De laatste jaren zijner regeering
waren niet zoo voorspoedig. In 1420 geraakte hij in strijd met Holland, waar Jan
van Beieren zich aan het hoofd der Kabeljauwschen had geplaatst, en met hertog
Reinout IV van Gelre. Zelfs werd Utrecht 19 Febr. 1420 door koning Sigismund met
den rijksban getroffen. Aan den guerillaoorlog, die het Nedersticht hevig teisterde,
kwam zonder een beslissenden veldslag een einde door den vrede van Culemborg
(27 Juli 1422). Door Frederiks standvastig beleid werd de dubbele aanval gelukkig
afgeslagen en leed zijne kerk nog geen verlies van grondgebied, al hingen er
onheilspellende wolken aan de lucht. Van eenzijdigheid ten gunste der hoeksche
partij, die zich spoedig na zijn dood zou wreken, is de voortvarende bisschop niet
vrij te pleiten. Over 't algemeen toonde hij zich meer een strijdbaar vorst dan een
behendig staatsman. Wat zijn inwendig bestuur aangaat, is vooral te prijzen, dat hij
de regeling der rechtspraak in het Oversticht krachtig ter hand nam, te Goor een
vrijstoel of veemgericht instelde en in 1412 het merkwaardige eerste landrecht van
Drente tot stand bracht.
Als bisschop onderscheidde Frederik zich eveneens, moge ook in hem de
wereldlijke vorst hebben overheerscht. Aanvankelijk koesterde hij nog eerzuchtige
plannen op een voornameren bisschopsstoel. Zoo liet hij zich in 1396 door koning
Wenzel opnieuw bij den paus aanbevelen voor het aartsbisdom Mainz. In Maart
1399 werd hij, op verzoek van het triersche domkapittel, benoemd tot coadjutor van
den ziekelijken aartsbisschop van Trier, met recht van opvolging, en tegelijkertijd
deed hij, in Rome vertoevende, aan de pauselijke schatkist een voorschot van
12,000 goudgulden, onder voorwaarde, dat hij op de kerkelijke inkomsten van zijn
bisdom deze som mocht verhalen. Maar wijl de zetel van Trier eerst in 1418
openkwam, bleef Frederik te Utrecht. De bisschoppelijke bediening oefende hij
grootendeels uit door zijne wijbisschoppen, Mathias, bisschop van Biduane,
Bartholomeus van Dordrecht, b. van Sarepte, en Hubertus Schenck, b. van Yppuse,
de geestelijke rechtsmacht door zijn vicaris-generaal Willem van Renen, de
rechtspraak door zijn officiaal. Tijdens het westersche schisma hield hij zich
doorgaans trouw aan den paus van Rome; maar in 1409 zond hij een
vertegenwoordiger naar het Concilie van Pisa, waar paus Johannes XXIII verkozen
werd, die tot 1415 in ons land vrij algemeen werd erkend. Toen sloot Frederik zich
aan bij het Concilie van Constanz, waar in 1417 de pauskeuze van Martinus V
volgde. Hoewel soms slap, was zijn hierarchische houding altijd zeer rechtzinnig.
Deze rechtzinnigheid streefte hij ook ernstig na in het geestelijk bestuur van zijn
bisdom, waar hij ijverde voor de kerkelijke tucht, tweemaal in 't jaar geregeld de
Synode bijeenriep, kloosters hervormde en, zoo noodig, geen strenge maatregelen
ontzag tegen de geeselaars en andere ketters. Van 14 nieuwe parochiekerken weet
men, dat zij onder zijn bestuur zijn opgericht; evenzoo van 4 kapittelkerken, 4
dominicanen- en 3 karthuizerkloosters. Bijzonder snel vermenigvuldigden zich de
Tertiarissen van Sint Franciscus. Maar bovenal genoten 's bisschops gunst de
beoefenaars der ‘moderne devotie’. In de eerste jaren van Frederik kwamen 5
nieuwe fraterhuizen op, en vormde zich de beroemde Congregatie van
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Windesheim, die hij ondanks verdachtmaking goedkeurde en met tal van voorrechten
begiftigde. Hij wordt dan ook geroemd als de ‘vriend der devoten,’ wier penvoerders
den tijd van Frederik prezen als ‘de gouden eeuw’. Zonder eenige overdrijving mag
hij worden gerekend onder de besten der utrechtsche bisschoppen, wier 52e hij
geweest is. Het stoffelijk overschot van Frederik III werd bijgezet aan den zuidkant
van het domkoor te Utrecht en kreeg een prachtige tombe, waarvan het grafschrift
nog is bewaard.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming II: I (Utrecht
1866) 169-175; L. S c h m e d d i n g , De regeering van Frederik van Blankenheim,
bisschop van Utrecht (diss. Leiden 1899); B r o m , Archivalia in Italië, belangrijk voor
de geschiedenis van Nederland (den Haag 1908-1909); P e t i t , Repertorium 53.
Brom

[Bleecker, Adriaen de]
BLEECKER (Adriaen d e ), B l e i c k e r of B l e i c h e r , geb. te Gent, werd 13 Mrt.
1571 ingeschreven aan de universiteit van Heidelberg. Lang bleef hij daar niet, want
blijkens een brief van 26 Apr. 1573, was hij toen reeds ruim anderhalf jaar predikant
bij de vlaamsche kruiskerk te Antwerpen. Eer het een maand verder was, moest hij
echter die stad verlaten, wijl het onderschept worden van een attestatie, die zijn
naam droeg, langer verblijf daar onmogelijk maakte. Het oorspronkelijk plan dat hij
toen een der andere Kerken van de brabantsche classis zou gaan dienen, is wel
niet uitgevoerd. Hij zal dadelijk naar Tricht gegaan zijn (vermoedelijk Maastricht)
(cf. Werken Marnix Vereen. S. II, D. II, 59 met E. S i m o n s u . A., Synodalbuch
(Neuwied 1909), 124) om in de kerk daar, die ook Hasselt omvatte, voortaan
werkzaam te zijn. Tegen Oct. 1573 brachten hem de belangen van een daar te
Hasselt gevangen gemeentelid naar Spiers op reis, en op zijn doortocht door
Frankenthal wist Gaspar van der Heyden hem te bewegen, zeker ook omdat hij in
zijn eigenlijke gemeente ‘qualyck middel ... om te blijven’ had, een tijdlang aan de
nederlandsche vluchtelingenkerk daar zijn krachten te wijden; echter niet voor vast.
6 Mei 1574 wordt zijn naam het eerst in de Frankenthaler raadsprotocollen genoemd.
Drie jaar later, in 1577, vertrok hij weer. Naar aanleiding van een brief van den
Keurvorst, nam hij 1 Aug. zijn afscheid, na te zijn voorzien van 60 gld. reisgeld. Hij
hervatte toen zijn taak weer in de kerk van Maastricht en Hasselt. 9 Aug. 1578 wordt
zijn naam nog vermeld. Na dien vond ik hem niet meer. Niet onwaarschijnlijk heeft
de inneming van Maastricht (29 Juni 1579) door Parma en het toen aangerichte
bloedbad Bleecker verdreven - de gemeente ontweek naar Aken - of den dood doen
vinden.
Zie: v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche Vluchtelingenkerken ('s Gravenh. 1908)
244, 246, waar naar verschillende plaatsen verwezen wordt; J. d e W a l ,
o

Nederlanders, studenten te Heidelberg (1886) 63 n . 841; H e s s e l s , Ecclesiae
o
Londino-Batavae Archivum (Cantabr. 1887-1897) III n . 176, 245; G r o e n , Archives,
1e Série, IV, 77 v.v.; Raadsprotocollen (Stadtarchiv Frankenthal, hs.) op 6 Mei 1574,
14 Mrt., 23 Sept. 1575, 12 Juli, 1 Aug. 1577.
van Schelven

[Bles, David Joseph]
BLES (David Joseph), zoon van J o s e p h D a v i d B. en S a r a W o l f f , geb. 19
Sept. 1821 te 's Gravenhage, aldaar gest. 3 Sept. 1899. Hij volgde van 1834 tot
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1837 de lessen aan de haagsche academie en kwam daarna tot 1841 onder leiding
van C. Kruseman. Toen ging hij naar Parijs, waar hij in het Louvre studeerde, terwijl
Robert-Fleury
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eenig toezicht op zijn werk hield. Van dien tijd ongeveer dateert zijn eerst bekende
schilderij, een spinnend vrouwtje. In 1843 was Bles in den Haag terug. Hij begon
met te schilderen in den geest van zijn tijd, genrestukjes als het ‘Savooische meisje’,
een ‘Hongaarsche muizenvalverkooper’; ook wel historische onderwerpen, als:
‘Rubens en de jonge Teniers’, ‘Paulus Potter op zijn namiddagwandeling in studie’.
Maar weldra ving hij aan met ‘Gezelschap Muziekliefhebbers’ (1844), het eerste
van een reeks van werken of salonstukjes, waarmee hij tusschen de moderne
hollandsche schilders een eigenaardige plaats mocht innemen. Zijn anecdotische
tafereeltjes bedoelen een scherts op toestanden of gebeurtelijkheden uit de
burgerlijke samenleving. Hij putte ook menigmaal zijn stof uit de werken van van
Alphen, Cats, en Boileau. Op een bal, als er toen door de haagsche schilders
meermalen gegeven werden, ontdekte hij, dat het pikante karakter van het
18e-eeuwsche kostuum zich uitnemend zou voegen aan den aard van zijn luimig
uitgedachte compositie. Sindsdien koos hij voor zijn figuren de kleedij uit den
pruikentijd. Intusschen behandelde hij soms onderwerpen van ernstigen inhoud of
strekking, als ‘de Ledige Stoel’ (1869). Tot zijn meest bekende werken behooren:
‘Wie trout omtrent zijn oude jaeren’, 1846 (aangekocht door koning Willem II), ‘het
Troostbare weeuwtje’ (1858), ‘de mooie Minne’ (1859), ‘Overwinnend Holland’ (sted.
museum Amsterdam), ‘de Huisvrienden’ (1877). De werken van Bles zijn over 't
algemeen met veel zorg uitvoerig geschilderd, maar zijn teekeningen en aquarellen
hebben toch meer bekoring om de luchtige en sierlijke behandeling. Hij heeft ook
portretten geschilderd en meermalen zijn snaaksche tooneeltjes op steen geteekend.
Den algemeenen bijval, dien Bles eens genoot, zag hij op hoogen leeftijd
aanmerkelijk verminderen. Hij huwde te Manchester 6 Juli 1853 E s t h e r B l e s .
Schilderijen van hem zijn in de museums te Amsterdam, Rotterdam, 's
Gravenhage. Zijn geschilderd zelfportret is in de Uffizi te Florence. Voor Eigen Haard
1880, 94, is het door M. Weber in hout gesneden.
Zie: C. V o s m a e r , Onze hedendaagsche schilders afl. I; J o h . G r a m , Onze
schilders in Pulchri 17; G.H. M a r i u s , Holl. Schilderk. in de 19e eeuw 167; Mr. A.E.
B l e s , Sketches and Studies of David Bles.
Steenhoff

[Bleuland, Jan]
BLEULAND (Jan), 20 Juli 1756 geb. te Gouda, overl. te Utrecht 8 Nov. 1838. Vóór
den aanvang zijner medische studiën te Leiden (6 Sept. 1774) genoot hij gedurende
2 jaar theoretisch en practisch onderwijs bij een apotheker te Amsterdam.
Na verdediging van eene dissertatie de Difficili aut impedita alimentorum
depulsione promoveerde hij te Leiden, 21 Juni 1780. Dadelijk daarop vestigde hij
zich te Gouda en werd daar weldra benoemd tot polyater. Ondertusschen
vervaardigde hij een groot aantal ontleedkundige praeparaten en legde den grondslag
tot een belangrijk kabinet, welks wedergade zeldzaam aangetroffen werd, en gaf
ook reeds in die jaren (1784-1789) verschillende anatomische verhandelingen uit,
waarvan die over den oorsprong der lymphevaten blijken gaf van zijne groote
kunstvaardigheid in het maken van opgespoten praeparaten.
In 1791 werd hij benoemd tot hoogleeraar te Harderwijk om les te geven in de
ontleed- en natuurkunde van den mensch en tevens in de heel- en verloskunde. Hij
aanvaardde deze betrekking met het houden eener Orotio qua memoria H.D.
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Gaubii cum omnibus, tum praesertim Medicinae studiosis commendatur. 11 Juli
1794 legde hij het rectoraat neer en hield daarbij eene rede de Anatomiae subtilioris
pretio recte statuendo.
Kort daarop verliet hij Harderwijk en aanvaardde 20 Nov. 1795 het professoraat
te Utrecht, waar hij benoemd was tot professor Anatomes et Physiologiae tam
humanae quam comparatae, item Artis obstetriciae, en ook lessen in het hollandsch
moest geven over ontleed- en verloskunde aan de beoefenaars der heelkunst en
aan de vroedvrouwen. Bij deze gelegenheid hield hij eene rede de Fabrica et
functionibus corporis humani ex animantium brutorum examine prudenter illustrandis.
26 Maart 1800 trad hij af als rector en hield toen eene rede de Vi exempli et
sympathiae imitatricis. In dien tijd gaf hij ook lessen in de osteologie en chirurgie,
terwijl in 1804 zijn arbeid verlicht werd en Dr. Ph. Fr. Heyligers, benoemd tot lector
in de heel- en verloskunde, het onderwijs in deze vakken van hem overnam. In 1809
werd hij benoemd tot consuleerend chirurgijn van koning Lodewijk. Gedurende de
jaren 1811 tot 15, toen de hoogeschool van Utrecht op last van den franschen Keizer
verlaagd was tot den graad eener sécondaire school, deed hij al zijn best om het
onderricht hoog te houden. Op 26 Mrt. 1817 weer als rector aftredende, boeide hij
zijn gehoor door eene rede de Vitae fructu, quo animalibus praestant homines, e
corporis etiam conformatione conspicuo. In 1826 kreeg hij zijn emeritaat, maar
daarna bleef hij nog ijverig werkzaam aan zijn kabinet, dat ten dienste der
hoogeschool aangekocht was. Eene beschrijving van deze verzameling (2000 stuks
bevattende), die door koning Willem I aan de utrechtsche hoogeschool geschonken
werd, gaf hij uit onder den titel Descriptio musei anatomici, quod Regis munificentia
Academiae Rheno-Trajectinae concessit (1826).
Bovendien besteedde hij veel tijd aan het doen afbeelden en beschrijven van
belangrijke voorwerpen uit dit museum en verschillende dezer werkjes gaf hij te
zamen uit onder den titel Otium academicum, continens descriptionem speciminum
nonnullarum partium corporis humani et animalium, subtilioris anatomiae ope, in
physiologorum usum, praeparatorum, aliarumque, quibus morborum organicorum
natura illustratur (1828).
Ter eere hiervan ontving hij op 18 Dec. 1835, bij gelegenheid van zijn 40-jarig
professoraat de bewijzen van hoogachting en dankbaarheid der studenten.
o
Zie: over hem Alg. Konst- en Letterbode 1838 n . 52 (16 Nov.); B.J. K o u w e r
e n H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der Klinieken voor Heel- en Verloskunde
der Rijks-Universiteit te Utrecht, met eene beschrijving der nieuwe inrichting (Kampen
1908), waarin ook een portret en bibliographie van Bleuland voorkomen. Zijn portret
is o.a. door W.J. Paling op steen geteekend; van dit zelfde portret bestaat ook een
anonieme kopergravure.
Simon Thomas

[Bleyker, Cornelis de]
BLEYKER (Cornelis d e ), tweede zoon van Jan Cornelisz. die volgt, geb. 1736,
overl. 11 Mei 1816 te Alkmaar, werd in 1758 leeraar te Kolhorn en Barsingerhorn.
Beroepen naar Twisk (1763) en Ouddorp Z.H. (1766) wees hij af. 20 April 1766
huwde hij A a l t j e V e r t e l d e r . In Juni 1770 deed hij zijn intrede te Twisk, alwaar
hij na een werkzaamheid van ruim 25 jaar in 1796 door een beroerte getroffen werd
en zijn emeritaat verkreeg.
Literatuur bij Michiel de B.
Vos
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[Bleyker, Jacob de]
BLEYKER (Jacob d e ), derde zoon van Jan Cornelisz. die volgt, geb. ongeveer
1750, overl. 23 April 1790 te Oudesluis. In 1780 was hij leeraar te Langedijk en
Koedijk, sinds 1781 te Oudesluis. 2 Juli 1780 huwde hij G u u r t j e M e s s e l a a r
uit Alkmaar.
Literatuur bij Michiel de B.
Vos

[Bleyker, Jan Cornelisz. de]
BLEYKER (Jan Cornelisz. d e ), geb. te Zierikzee Nov. 1707, overl. te Alkmaar 10
Mei 1783. Van 1728 tot 38 woonde hij te Sommelsdijk en was hier waarschijnlijk
reeds leeraar der doopsgezinden. In deze gemeente was reeds in 1693 een J a c o b
d e B l e e k e r leeraar geweest, wiens zoon A r e n J a c o b s z . d e n B l e i k e r
diaken was (1714-1745), en in Oct. 1749 overleed, evenals C o r n e l i s d e n
B l e i k e r (1718-1733), terwijl in 1747 I s a k B l e y k e r als lid voorkomt. In 1738
werd Jan als leeraar te Aalsmeer beroepen, waar hij 7 Dec. tot den dienst werd
gewijd door Tymen van Hilten van Uithoorn. In Dec. 1747 deed hij zijn intrede te
Alkmaar, alwaar hij hertrouwde met J a c o m y n t j e v a n d e r M a a n , wed. D i r k
K o k (overl. 1 Oct. 1765), bij wie één zoon Jacob. Hij was vermaard als kleinschrijver
en als papierknipper. J.P. Horstok schilderde zijn portret, in de alkmaarsche
kerkekamer aanwezig. Drie zoons en en een kleinzoon, alle hier genoemd, werden
insgelijks doopsgezind leeraar.
Literatuur bij Michiel de B.
Vos

[Bleyker, Jan Michielzsoon de]
BLEYKER (Jan Michielzsoon d e ), gedoopt te Amsterdam 25 Febr. 1787, overl. te
Rotterdam in 1832. Hij ontving zijn opleiding bij ds. J.A. Hoekstra te Utrecht en werd
in Juni 1792 leeraar te Emden, Aug. 1793 den Helder, Mei 1798 Ouddorp (Z.-H.),
1808 Aalsmeer, 1810 Huizinge, Nov. 1814 Ouddorp. In Juli 1826 als emeritus
vertrokken naar Rotterdam, woonde hij in bij zijn eenigen zoon M i c h i e l (uit zijn
huwelijk met C a t h a r i n a v a n M a a r s e v e e n van Utrecht). Deze was aldaar
boekhandelaar en sinds 1831 diaken bij de doopsgezinden, en vertrok in 1838 naar
Warmond als rentenier, waar hij kinderloos overleed (geb. 7 Maart 1793 te Emden,
overl. 1875).
Literatuur bij Michiel de B.
Vos

[Bleyker, Michiel de]
BLEYKER (Michiel d e ), oudste zoon van Jan Cornelisz., geb. 1734, gedoopt 20
Nov. 1755 te Alkmaar, overl. 29 Aug. 1788 te Amsterdam. Hij studeerde onder prof.
P. Smidt aan het zonsche seminarie en werd in Dec. 1756 leeraar te Twisk. In 1759
huwde hij T r y n t j e G e r r i t s d . H a r t o g (11 Apr. 1756 gedoopt te Purmerend).
Van Oct. 1763 tot Mei 1781 stond hij te Westzaandam, vervolgens in de zonsche
gemeente te Amsterdam. Hij schreef: Verhandeling wegens den aanleg, aart en 't
regt der waterl. Doopsg. Societeit in N.-Holland (Amst. 1766); Aanmerkingen op de
aanteekeningen van C. Vethman (Amst. 1766); Immanuel beschouwd in vier
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kerkredenen (Amst. 1788); Drietal van kerkleerredenen (Purmerend 1781); Achttal
leerredenen (Utr. 1791).
Zie: C.W. B r u i n v i s , de Familie de Bleyker in Doopsg. Bijdr. 1889, 84-89 alwaar
nog enkele andere namen genoemd worden; K. V o s , Doopsg. te Ouddorp en te
Middelharnis in Doopsg. Bijdr. 1907, 152-169 en 1908, 106-115; d e z e l f d e , Gesch.
Doopsg. Gem. Rotterdam (Rott. 1907) 48.
Vos

[Bloemaert, Abraham (1)]
BLOEMAERT (Abraham) (1), zoon van den beeldhouwer Cornelis Bloemaert (kol.
374), is tegen Kerstmis 1564 te Dordrecht geb. en overl. te Utrecht 27 Jan. 1651;
hij trok met zijn vader naar 's Hertogenbosch en naar Utrecht, waar hij in de leer
kwam, o.a. bij Gerrit Splinter en bij Joos de Beer. In 1580 maakte hij een reis naar
Frankrijk, was te
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Parijs korten tijd werkzaam bij Jean Bassot en 2½ jaar bij zekeren Herry. Na ook
nog eenigen tijd bij Hieronymus Francken vertoefd te hebben, kwam hij omstreeks
1583 weer in zijn vaderland terug en vestigde zich aanvankelijk te Utrecht. Later
volgde hij zijn vader naar Amsterdam, waar hij 31 Oct. 1591 het poorterrecht verwierf
en hem de kerk van het Clarissenconvent als atelier ter beschikking gesteld werd.
Hij huwde er 2 Mei 1592 J u d i t h S c h o n e n b u r g h , doch verhuisde kort daarna
weer naar Utrecht. Toch bleef hij nog in voortdurende relatie met Amsterdam.
Omstreeks 1600 huwde hij er ten tweeden male met G e e r t r u y d d e R o y , en in
1603 teekende hij er voor het Looiers- en Schoenmakersgild het glasraam, dat dit
gild aan de Zuiderkerk ten geschenke gaf. Te Utrecht verwierf hij zich inmiddels een
voorname plaats, als mensch en als kunstenaar evenzeer geacht. Rubens en de
koningin van Bohemen vereerden hem met een bezoek. Van het in 1611 mede door
zijne bemoeiingen opgerichte St. Lucasgild werd hij in 1618 deken. Hij overleed 27
Jan. 1651 en werd in de St. Catharinakerk begraven.
Zijn zeer talrijke schilderijen en teekeningen, waarvan in bijna alle musea en
kabinetten exemplaren aangetroffen worden, nemen een merkwaardige plaats in
de nederlandsche kunstgeschiedenis in. Hij heeft zijn opleiding genoten van
italianiseerende meesters, maar daar hij zelf nooit in Italië geweest was, is een te
sterke italiaansche invloed hem bespaard. In tegenstelling met andere kunstenaars
van zijn tijd vertegenwoordigt hij een idealistisch-nationale richting in de
nederlandsche kunst. Hij heeft daarbij een zeer grooten invloed geoefend, ook op
kunstenaars, die lang na hem geleefd hebben, en wel door de tallooze prenten, die
naar zijn schilderijen en teekeningen gesneden zijn. De bundels, die zijn zoon
Frederick bepaaldelijk ten bate van het teekenonderwijs heeft gegraveerd, hebben
zelfs nog tot in de 19de eeuw nieuwe uitgaven beleefd. Tot zijn leerlingen behoorden
vele bekende schilders, o.a. Corn. van Poelenburgh, Jacob Gerritsz. Cuyp, Gerard
van Honthorst, Andries en Jan Both, Jan van Bylert, Nicolaes Knupfer en Jan Baptist
Weenix. Hij was de vader van den schilder H e n d r i c k , den graveur C o r n e l i s ,
den schilder Adriaen en den graveur Frederick Bloemaert. In de Uffizi te Florence
is zijn door hemzelf geschilderd portret; een door Paulus Moreelse geschilderd is
door Jac. Matham, en een door zijn zoon Hendrick geteekend door H. Snyers
gegraveerd.
Zie: v a n M a n d e r , Schilderboeck (1604) 297, 298; S a n d r a r t , Teutsche
Akademie II, 291; S. M u l l e r F z n . , Utrechtsche Archieven passim; W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexikon in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler in voce.
Moes

[Bloemaert, Abraham (2)]
BLOEMAERT (Abraham) (2), schilder, werd 27 Mei 1693 te Amsterdam begraven.
Vermoedelijk was deze overigens geheel onbekende kunstenaar een kleinzoon van
den vorige, en een zoon van diens zoon, den amsterdamschen wijnkooper H u g o
Bloemaert.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Bloemaert, Adriaen]
BLOEMAERT (Adriaen), de derde zoon uit het tweede huwelijk van Abraham Bl.
(1), is na 1609 te Utrecht geb., en aldaar 8 Jan. 1666 begraven. Na onderricht van
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zijn vader genoten te hebben, bezocht hij Italië en op zijn terugreis was hij voor de
Benediktijnen te Salzburg werkzaam. Van zijn werk zijn slechts een paar kleine
landschapjes bekend, o.a. in de musea te Rotterdam en Utrecht.
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Zie: Catalogus Museum Kunstliefde te Utrecht; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Bloemaert, Cornelis]
BLOEMAERT (Cornelis), bouwmeester en beeldhouwer, was volgens v a n
M a n d e r te Dordrecht geboren, van waar hij ‘niet willende seeckeren eedt doen’
naar Gorinchem ging. Bloemaert vertrok in 1566 naar 's Hertogenbosch, en woonde
in 1576 te Utrecht. In 1591 vertoefde hij als ingenieur in dienst der stad te
Amsterdam. Van zijne werken is niets met zekerheid bekend. Bloemaert is de
leermeester geweest van den vermaarden bouwmeester en beeldhouwer Hendrik
de Keyser. Zijn sterfjaar bleef onbekend.
Weissman

[Bloemaert, Frederick]
BLOEMAERT (Frederick), de jongste zoon van Abraham (1), is na 1610 te Utrecht
geboren en was de leerling van zijn vader. Hij werd een zeer vruchtbaar plaatsnijder
die bijna uitsluitend naar teekeningen en schilderijen van zijn vader gewerkt heeft.
Vooral door de Fondamenten der Teecken- Konst aardigh geinventeert door
A b r a h a m B l o e m a e r t , waarin een zeer groot aantal teekenvoorbeelden
vereenigd zijn, en die nog tot in de 19e eeuw zijn uitgegeven, heeft zijn werk een
grooten invloed op jonge kunstenaars uitgeoefend. Tot zijn beste prenten behooren
de tien bladen met nederlandsche heiligen. Hij was in 1626 overman van het gild
te Utrecht, en leefde nog in 1669.
Zie: K r a m m in voce.
Moes

[Bloemaert, Samuel]
BLOEMAERT (Samuel), was van 1608-10 opperhoofd te Soekadana en sloot als
zoodanig in 1609 op bevel van de bewindhebbers der O.I. Comp. tractaten met alle
vorsten op Borneo. Deze last was een uitvloeisel van de maatregelen genomen in
verband met den op handen zijnden wapenstilstand met Spanje. B., wien ook
opgedragen was wegens den diamanthandel met den vorst van Bandjermasin te
contracteeren, heeft aan dien last niet voldaan, omdat de Chinezen daar dien handel
bedorven hadden.
Zie: L.C.D. v a n D i j k , Neerland's vroegste betrekkingen met Borneo (Amsterdam
1862) 1e hoofdst.; Begin en Voortg. der O.I. Comp. II, 100 (voyagie adm. P.W.
Verhoeven); V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.-I. III, 2e stuk, Borneo; P.J. V e t h ,
Borneo's Westerafdeeling, inleiding (1854).
Mulert

[Blomhoff, Jan Cock]
BLOMHOFF (Jan C o c k ), zoon van J o h a n n e s B l o m h o f f en D o r o t h e a
C o c k , geb. te Amsterdam 5 Aug. 1779, overl. 13 Oct. 1853 te Amersfoort. Hij trad
als cadet in krijgsdienst en woonde o.a. den veldtocht van 1794 bij. In 1798 week
hij met zijn ouders uit naar Duitschland, nam in het volgende jaar dienst bij het
regiment jagers te Osnabrück onder de bevelen van den erfprins van Oranje Nassau
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en vertrok vervolgens met dat regiment naar Engeland. Na den vrede van Amiens
keerde Bl. naar Nederland terug. Om zich aan den handel te wijden, vertrok hij naar
Bremen en van daar in 1805 naar Java. Tijdens het bestuur van Daendels trad hij
weder in krijgsdienst en werd door dezen benoemd tot ‘eersten luitenant adjoint bij
den staf’. In 1809, op 30-jarigen leeftijd, werd Bl. benoemd tot pakhuismeester van
de nederlandsche factorij te Desima in Japan, waar de bekende H. Doeff sedert
1804 opperhoofd was van den nederlandschen handel. In 1812 kwam een door
Raffles van Java uitgezonden commissie de factorij opeischen, doch Bl. en Doeff
weigerden halsstarrig het engelsche gezag te erkennen, zoodat de nederlandsche
vlag aldaar gehandhaafd bleef. Bl. vertrok daarop met de commissarissen naar
Batavia, werd door Raffles gevangen genomen en als krijgsge-
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vangene naar Engeland opgezonden. In 1815 werd hij in vrijheid gesteld en nu tot
opperhoofd te Desima benoemd, doch de terugkeer van Napoleon belette hem zijne
bestemming te volgen, waarna hij belast werd met de betrekking van administrateur
en boekhouder der militaire voedingsmagazijnen te Dordrecht. In 1816 vertrok hij
naar Indië en het volgende jaar naar Desima om Doeff als opperhoofd te vervangen.
Op uitstekende wijze behartigde hij aldaar de nederlandsche belangen en verliet
op het einde van 1823 Japan. In 1824 vertrok hij naar Nederland en bleef vervolgens
o

tot zijn dood ambteloos burger. Hij was gehuwd 1 . 18 April 1815, met T i t i a
o

B e r g s m a , geb. 13 Febr. 1786 te 's Gravenhage, overl. 2 April 1821; 2 . 27 April
1827 met M a r i a A d r i a n a v a n B r e u g e l , geb. te Hulst 17 Mei 1791, overl.
te Amersfoort 13 Jan. 1875.
Zie: U.G. L a u t s in Alg. Konst- en Letterbode 1835, II, 375, overgenomen in
Handel. en Geschriften Ind. Genootschap IV (1857) 286.
Muller

[Blonden, Hubert Guillaume]
BLONDEN (Hubert Guillaume), geb. te Gronsfeld 16 Sept. 1816 en overl. te Luik
15 Dec. 1881. Hij was in 1848 schepen (wethouder) der stad Limburg, provinciaal
raadsheer (lid der Provinciale Staten) der provincie Luik van 1854 tot 1870. 7 Juli
1844 werd hij bevorderd tot ‘conducteur’ (opzichter) der tweede klasse, na in 1835
verbonden te zijn geweest aan het bureau van aanleg der belgische spoorwegen;
28 April 1857 werd hij aangesteld tot ingenieur- directeur te Luik.
Blonden gaf een klein maar belangrijk werk uit, waarin hij ook het aandeel
beschreef, door hem in de vergrooting van Luik genomen: Notice sur l'origine de
Liége, ses agrandissements et ses transformations, principalement depuis 1830
(Liége 1880). In zijn zitting van 18 Dec. 1881 besloot de luiksche gemeenteraad,
een straat naar hem te noemen (Avenue Blonden).
Zie: J. H a b e t s in Publ. Limbourg XVIII (1881) 423-427 (grootendeels ontleend
aan de lijkrede van V e r d i n ).
Flament

[Blijdenstein, Albert Jan]
BLIJDENSTEIN (Albert Jan), geb. te Enschede 15 Mrt. 1829, aldaar overl. 28 Febr.
1896, zoon van B e n j a m i n W i l l e m en C a t h a r i n a t e n C a t e fabrikant en
lid der firma Blijdenstein en Co. (opgericht te enschede in 1801). Lid v.d. Provinc.
St. v. Overijssel 1866-1878, lid v.d. 1e Kamer der St.Gener. 1878-1895. Als voorzitter
v.d. ensch. Kamer v. Koophandel van 1879 tot 1895 was hij krachtig voorstander
van de handhaving van het particulier initiatief en van den vrijhandel. Hij was een
der kundigste houtkenners en boschbouwers en een der eersten, die de ontginning
van heide tot boschgrond op groote schaal ter hand nam. Hij was medeoprichter
der Nederlandsche Heidemaatschappij in 1888 en haar voorzitter van 1889-96. Hij
huwde te Enschede 8 Aug. 1853, G e e r t r u i d v a n H e e k , geb. 1 Dec. 1832.
ter Kuile

[Blijenstein, Johannes]
BLIJENSTEIN (Johannes) of B l e y e n s t e i n , gest. 1604 te Burum, aan de pest.
Na een tijdlang te hebben gewoond in het door Gerke Harkema gestichte
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Gerkesklooster, diende hij eerst als roomsch katholiek priester in de parochies
Burum bij Dokkum, en Hallum. In laatstgenoemde plaats koos hij tegen 1578 de
zijde der reformatie. Zoodra dat gebeurd was, schijnt hij naar zijn oorspronkelijke
woonplaats Burum te zijn teruggekeerd en daar en te Munnikerzijl te hebben gestaan
als eerste predikant. Niet onwaarschijnlijk is hij er, althans formeel, tot zijn dood aan
verbonden gebleven, hoewel hij het dikwijls
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heeft verlaten om voor korter of langer tijd zijn hulp aan andere kerken te gaan
verleenen, zoo o.a. in 1581, 1588 en 1591 aan Bozum, in 1581 en in de 90er jaren
aan Hallum, en in 't jaar 1590 aan Oosterzee en Echten. In de classis Dokkum was
hij zeer gezien. Vreemd is het, dat hij in 1596 niet predikant maar ouderling wordt
genoemd in een opgaaf van afgevaardigden ter Synode. Zijn traktement werd hem
uitbetaald vanwege het geestelijk kantoor van Baarderadeel.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); R o m e i n ,
Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuward. 1886) 112, 355, 496, Aanhangsel
‘Hallum’ 5; v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen (Leeuward. 1892) 12, 44,
63; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta VI, 18, 33, 56, 65, 71, 85; Nieuw Kerkelijk
Handboek 1888, 168.
van Schelven

[Bocardus, Johannes]
BOCARDUS (Johannes) of B o k k a r d , geb. in 1578, gest. 22 Juni 1645, predikant
achtereenvolgens te Kage (1608), Dordrecht (1609), Hendrik-Ido-Ambacht (1620),
Dubbeldam (1630). Hij heeft de hoogeschool te Leiden bezocht. Er is daar 1 Mei
1599, 15 April 1603 en 23 Oct. 1607 een Joannes Bocardus, Gandensis of
Gandavensis ingeschreven. Naar den leeftijd kan dat alle 3 malen dezelfde zijn.
Misschien is hij de J o h . B o c h a r d u s , die in 1606 te St.
Andrews in Schotland heeft gestudeerd. De Acta van R e i t s m a e n v a n V e e n
doen bericht van zijn examen als proponent voor Kage. G. B r a n d t roemt hem om
zijne bescheidenheid en gematigdheid. Hij is eenige malen tot kerkvisitator benoemd,
zelfs in 1620 nadat hij eenige bezwaren had geopperd tegen de onderteekening
der canones van Dordrecht, die hij ten slotte toch schijnt gedaan te hebben. In 1618
had hij gepredikt, dat men de resolutiën der overheden niet mocht gehoorzamen
zonder te onderzoeken of ze in strijd waren met Gods Woord. Hij behoort tot
degenen, die geschikt geacht werden om de Bijbelvertaling ter hand te nemen, doch
werd als verdacht van remonstrantsche gevoelens teruggedrongen.
De gemeente te Kage maakte groote bezwaren, hem naar Dordrecht te laten
gaan, maar de magistraat wist haar met eene som ‘tot opbouw van haere kercke’
tevreden te stellen. Hij had een zwak en ziekelijk gestel, zoodat de predikdienst
hem te Dordrecht zwaar viel. Hij bood zijn geheele traktement aan om een helper
te benoemen, maar de kerkeraad liet hem niet onduidelijk bemerken dat men
ontevreden over hem was, omdat ‘hij veel gematigder dan zijne ambtgenooten van
de Arminianen sprak’. Onder deze omstandigheden kwam hij te
Hendrik-Ido-Ambacht, waar hij door Hermes Celosse, den vader van Hermannus
Celosse, een grijsaard van hoogen ouderdom, werd bevestigd. Hij bleef te Dordrecht
wonen. Na twee jaren verzocht en verkreeg hij ontslag, omdat het reizen hem moeilijk
viel, hielp eenigen tijd Aegidius Becius te Zwijndrecht, doch keerde weldra naar
H.-I.-Ambacht terug. Zijne verhuizing naar Dubbeldam geschiedde na hevige twisten
tusschen classis en kerkeraad. Een zijner zonen, A n d r i e s B o c c a r d , trouwde
met M a c h t e l d , dochter van W o u t e r v a n K r a y e n s t e i n .
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht (Dordr. 1841) 291-297, 533 v.; G.
B r a n d t , Hist. der Ref. III, 201, 932 v.v.; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert II, 89,
aant. 1; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta III, 466; Archief v. Kerkgesch. 1834, 117;
1835, 274; Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 112 v., 123, 126; Stud. en Bijdr. Hist.
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Theol. IV (1880) 415; P.J. W i j m i n g a , Festus Hommius (Leid. 1899) register.
Knipscheer

[Boecop, Henricus thoe of van]
BOECOP (Henricus t h o e of v a n ), geb. ± 1600, overl. 1 Juni 1651, begraven te
Kampen 10 Aug. 1651. Hij was een zoon van A r n t t e B. en diens eerste vrouw,
A n n a v a n V o r d e n . Hij diende onder koning Gustaaf Adolf en later onder den
hertog van Weimar, onderscheidde zich bijzonder in den slag bij Lützen en was
daarna kolonel en commandant van een zweedsch kurassierregiment. Hij was
gehuwd met N i c o l a C r u s e v a n H a e r s o l t e , overl. 1681.
Uit familie-berichten.
Eysten

[Boecop, Cornelis Gerardus Iman baron van]
BOECOP (Cornelis Gerardus Iman baron v a n ) geb. te Breda 7 Jan. 1781, overl.
op den huize Langenhorst bij Delden 22 Febr. 1841. Hij was een zoon van den
volgende en Geertruida Schwendler. Hij trad in 1795 als cadet in dienst bij de 6de
halve brigade en werd nog in hetzelfde jaar tot 2den luitenant bevorderd. In dien
rang nam hij deel aan den veldtocht van 1799 in Noord-Holland en werd op 19 Sept.
in den slag bij Bergen gewond. Op 3 Nov. 1803 tot 1sten luitenant bevorderd, werd
hij op 1 Juli 1805 overgeplaatst bij de Garde, was in 1806 tegenwoordig bij de
blokkade van Hameln, en in 1809 tijdens de landing der Engelschen in Zeeland bij
het leger te velde onder den maarschalk Dumonceau. Op 5 Sept. 1809 tot kapitein
bevorderd werd hij in 1810, bij de inlijving, overgeplaatst bij het 4de regiment
tirailleurs der jonge Garde en op 26 Mei 1813 tot luitenant-kolonel bij dat korps
bevorderd. Met de Garde maakte hij de veldtochten mede van 1811 in Spanje, van
1812 in Rusland, van 1813 in Duitschland en van 1814 in Frankrijk. Op 10 Juli 1812
werd hij bevorderd tot ridder van het Legioen van Eer. Op 18 Oct. 1814 werd hij in
zijn vorigen rang bij de infanterie ingedeeld en op 8 Oct. 1815 tot kolonelcommandant
van de 12de afdeeling infanterie bevorderd. Op 20 Oct. 1825 tot generaal-majoor
en provinciaal-commandant van Noord-Holland aangesteld, werd hij op 16 Aug.
1829 in dezelfde functie naar Luik verplaatst en tevens met het bevel over de 1ste
brigade van de 4de divisie infanterie belast. Vier dagen nadat (op 24 Aug. 1830) te
Brussel het oproer uitbrak, zag hij zich gedwongen met de bezetting in de citadel
van Luik terug te trekken. Door tegenstand der bezetting, die voor een groot deel
uit Belgen bestond, en gebrek aan proviand werd hij genoodzaakt een capitulatie
te sluiten (6 Oct.) en trok met 900 getrouwe officieren en minderen naar Maastricht.
Hier bewees hij, onder de bevelen van den generaal Dibbetz, vele goede diensten.
Zoo had hij o.m. in 1831 het bevel over de colonne, die België binnenrukte. Hij werd
op 1 Juni 1837 toegelaten tot de Ridderschap van Noord-Brabant. Op 30 Nov. 1822
werd hij erkend te behooren tot den nederl, adel en op 18 Juli 1824 zijn titel van
baron erkend.
v.B. was sedert 11 Oct. 1830 ridder van de Mil. Willemsorde 3de klasse. Op 4
April 1839 werd hij gepensionneerd. Hij was ongehuwd.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 568, 573, 581-584, 588, 591, 600,
603, 630, 631, 634-639 en bijl. 4; v a n d e r K e m p , De Belgische Omwenteling
in Luik en Limburg.
Eysten
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[Boecop, Hendrik Justus Michel van]
BOECOP (Hendrik Justus Michel v a n ), gedoopt te Namen 19 Nov. 1744, overl. te
Breda 12 Nov. 1812, zoon van W e r n e r F r a n c i s c u s , luitenant in het regiment
van Weilburg, en M a r i a J a c o b a R i c c a r d d e S t . H i l a i r e . v.B. was tijdens
het beleg van Breda in 1793
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majoor-ingenieur te Breda en een bekend vestingbouwkundige; evenals de kolonel
Schouster stemde hij in den raad van defensie op 24 Febr. aanvankelijk tegen de
overgave dier plaats; in Juni 1793 werd hij toch door den krijgsraad schuldig
verklaard. Hij huwde 9 Maart 1778 te Breda met G e e r t r u i d a S c h w e n d l e r ,
geb. 1742.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land, III, 14; aangevuld uit familieberichten.
Eysten

[Boecop, Lodewijk Theodorus Johannes baron van]
BOECOP (Lodewijk Theodorus Johannes baron v a n ), geb. te Huissen 3 Febr.
1750, overl. te Breda 2 Juli 1830. v.B. trad in 1768 in dienst bij het regiment Grenier
Wallon en klom daarbij op tot kapitein. Door de ontbinding van dat korps was hij
verplicht in vreemden krijgsdienst te gaan; een aanbieding van het russische
gouvernement wees hij af en werd in 1787 in zijn rang bij het bataafsche legioen
geplaatst. In het jaar 1795 was hij hoofd-officier bij den staf van het leger van den
generaal Pichegru en nam deel aan de operatiën van dat leger. Na de omwenteling
hier te lande in 1795 verliet hij den franschen dienst om dien te verwisselen voor
den hollandschen en werd in 1795 tot generaal bevorderd. Met de generaals
Guericke en van Zuylen van Nyevelt werd hij belast met de samenstelling van het
bataafsche leger. Daarna kreeg hij het bevel over de 2e brigade te Utrecht en maakte
daarmee deel uit, eerst van de divisie Daendels, in 1796 van de divisie Dumonceau.
In 1797 scheepte hij zich in om deel te nemen aan de - niet uitgevoerde - expeditie
tegen Ierland. Tijdens de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland was
hij chef v. den gen. staf v. het bataafsche leger en het was vooral v.B., die bij het
Uitvoerend Bewind aandrong op een meer krachtdadig optreden. In 1803 werd hij
tot luitenant-generaal bevorderd en op 2 Jan. 1807 belastte koning Lodewijk hem
met de oprichting en organisatie van het zeeuwsche legioen. Daarna werd hij
benoemd tot lid van de Hooge Militaire Vierschaar en gepensionneerd in 1810. v.B.
is achtereenvolgens gehuwd geweest 20 Mei 1788 te Geertruidenberg met
E l i s a b e t h B e r n é , ged. aldaar 20 Mei 1762, overl. te Utrecht 25 Dec. 1799 en
haar zuster L o u i s e B e r n é , overl. te 's Gravenhage 25 Sept. 1802.
Zie: Vaderl. Hist. ter vervolge op W a g e n a a r XXXVI 122; XL, 295; XLV, 201;
B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land. III, 213; v a n S y p e s t e y n , Gesch. van het
Regim. Hussaren, 19 en 12; K o o l e m a n s B e i j n e n , De Landing in NoordHolland in 1799, passim.
Eysten

[Boecop, Louis Theodore Jean Alexandre baron van]
BOECOP (Louis Theodore Jean Alexandre baron v a n ), geb. te Yperen 16 Febr.
1821, overl. 15 Maart 1890 te Groningen. Zoon van den volgende. 6 Juli 1846 tot
2en luitenant der infanterie benoemd, diende hij o.a. als kapitein bij het regiment
Grenadiers en Jagers; hij werd als kolonel gepensionneerd 26 Dec. 1880 wegens
zijn benoeming tot militie-commissaris in Groningen. Tot aan zijn dood was hij
o

commandant der stedelijke schutterij aldaar. Hij huwde 1 . op 30 Juni 1847 te Breda
met C a r o l i n e H e r m i n e A r n t z , geb. aldaar 24 Maart 1819, overl. te
o

Amsterdam 18 Dec. 1877; 2 . op 6 Jan. 1881 te Amsterdam met E l i s a b e t h
A n t o i n e t t e G e e r t r u i d a B a n c h a r e l , geb. aldaar 27 Mei 1838, overl. te 's
Gravenhage 24 Maart 1909.
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Uit familieberichten.
Eysten

[Boecop, Ludovicus Theodorus Franciscus Wernardus baron van]
BOECOP (Ludovicus Theodorus Franciscus Wernardus baron v a n ), geb. te
Geertruidenberg 16 April 1795, overl. op den huize Rijnlust bij Utrecht 27 Febr.
1866. Hij was een zoon van L.T.J. (kol. 378) uit diens eerste huwelijk, en werd
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op het bekende St. Cyr bij Parijs opgeleid; reeds in 1811 werd hij tot 2en luitenant
benoemd en in hetzelfde jaar tot 1en luitenant bevorderd. 6 April 1815 kapitein
geworden maakte hij verschillende veldtochten mede. Bij de oprichting van de Kon.
Mil. Academie in 1828 werd hij aan die inrichting geplaatst en gaf onderricht in de
taktiek. Hij was de bewerker van het toen bekende duitsche standaardwerk over de
taktiek van v o n D e c k e r . Bij de tijdelijke opheffing der Academie (1830) werd hij
belast met het bevel over de compagnie vrijwillige leidsche jagers. Op 16 Sept. 1832
werd hij tot majoor, op 27 Mrt. 1841 tot luit. kolonel en op 30 April 1848 tot kolonel
bevorderd. Hij was ridder van de Militaire Willemsorde, en sedert 1854, als
generaal-majoor, lid van het Hoog Militair Gerechtshof. Hij huwde te Warmond op
11 Mei 1820 met C o r n e l i a P a u l i n a v a n S t e e n h a r d t , ged. te Nijmegen
8 Juli 1793, overl. te Oosterbeek 17 Sept. 1868.
Uit familieberichten en B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 531.
Eysten

[Boedeker, jonker Balthasar]
BOEDEKER (jonker Balthasar), heer van het Veenhuis, geb. te Deventer 1540 en
aldaar overl. 11 Febr. 1617, eenige zoon van jonker M a r t e n B o e d e k e r ,
burgemeester van Deventer (zie over hem Reg. Charters en Bescheiden Archief
o

Kampen III, n . 1907) en jonkvrouw A n n a v a n T w i c k e l o . Als krijgsman zwierf
hij in zijn jonge jaren in Duitschland, Frankrijk en Italië rond en bezocht de
afrikaansche kusten. In Oct. 1571 nam hij deel aan den slag bij Lepanto; later in
1583 vinden wij hem als officier te paard in het nederlandsche regiment onder
Homburg, dat deel nam aan den keulschen oorlog. Dit schijnt zijn laatste krijgsbedrijf
geweest te zijn. 27 Maart 1584 maakte hij met zijn moeder voor schepenen van
Deventer een testament, waarbij zij het grootste gedeelte hunner goederen aan de
stad Deventer vermaakten met het doel een fonds te vormen tot oprichting van een
universiteit aldaar; het deventer athenaeum heeft hieraan zijn ontstaan te danken.
Boedeker huwde te Deventer 6 Sept. 1594 jonkvr. J o h a n n a t e n G r o e t e n h u e s ,
dochter van jonker J o o s t en van M e c h t e l d M a r t e n s . Zij stierf 25 Oct. 1630,
81 jaar oud. Zij zijn te Deventer in de Lebuinuskerk begraven onder een grafzerk,
waarop hun wapens, benevens hun beider 4 kwartieren, gebeiteld zijn. De portretten
van hem, zijn vrouw en zijn ouders bevinden zich in het Kabinet van zeldzaamheden
te Deventer.
Zie: Versl. en meded. Ver. tot Beoef. van Overijsselsch Regt en Gesch. 22e stuk
(1901) 34 vgl.; R e v i u s , Daventria illustr. 497-500, 684; Overijss. Almanak 1840,
210.
Kronenburg

[Boelen, Pieter Reinhard]
BOELEN (Pieter Reinhard), geb. 29 Aug. 1786 te Amsterdam, overl. 8 Nov. 1863
te Leiden. Hij was een zoon van J o h a n n e s en P e t r o n e l l a G e e r t r u i d a
S p l i e t h o f f . Op 26 Dec. 1800 trad hij in dienst der Bataafsche Republiek als cadet
en werd op 26 Oct. 1804 tot 2en luitenant benoemd. In dezen rang maakte hij deel
uit van de troepen, die onder de bevelen van den generaal Dumonceau op 7 Aug.
1805 ter reede van Texel waren ingescheept tot het doen eener landing in Engeland;
de troepen werden 2 Sept. d.a.v. weer ontscheept en ingedeeld bij het korps Marmont
voor den veldtocht in Oostenrijk. In Maart 1806 keerde men in het vaderland terug.
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B. woonde nu in 1806, 1807 en 1808 de veldtochten der hollandsche troepen in
Pruisen en Zweedsch-Pommeren bij. Op het eind van Dec. 1808 werd hij ingedeeld
bij een detachement van 400 man, dat
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bestemd was om de hollandsche brigade van Chassé, die, te St. Dénis zijnde, in
Spanje dienst zou doen, te versterken. Tot 1813 deed B. voortdurend dienst te velde
en woonde vele veldslagen en gevechten in Spanje bij. Vooral bij Talavera de la
Reina onderscheidde hij zich (28 Juni 1809) en werd gekwetst; voorts streed hij bij
Aranjuez (12 Aug.), Toledo (5 Aug.), Almonacid (11 Aug.). Op 6 Sept. werd hij
bevorderd tot ien luitenant bij het 2e reg. infanterie en nam op 19 Nov. 1809
werkdadig deel aan den slag bij Ocan̅a. Op 20 April 1810 werd hij weder gekwetst,
door een sabelhouw thans. Bij de inlijving ging B. in franschen dienst over; hij kwam
in garnizoen in een fortje bij Puento Lapiche en nam later deel aan het gevecht bij
Pan Corbo (6 Aug. 1812), waar hij nogmaals gekwetst werd. Hij kwam later in
garnizoen te Tarbes (Landes) en werd 16 Oct. 1813 tot kapitein bevorderd en wel
bij het 55e regiment van linie, garnizoen Duinkerken. Daar men hem, na den omkeer,
niet uit franschen dienst wilde ontslaan, ontsnapte hij, 18 Maart 1814, uit Duinkerken
en werd in zijn rang in nederlandschen dienst overgeplaatst. B. nam nog een kort
aandeel (Aug.-Nov. 1815) aan den veldtocht in Frankrijk. Op 16 Aug. 1829 werd hij
bevorderd tot majoor bij de 12e afdeeling, garnizoen te Arlon; bij het uitbreken van
den opstand werd hem gelast met zijn bataljon naar Bouillon te marcheeren. Het
bataljon verliep geheel en de enkele Noord-Nederlanders werden van 1-9 October
in krijgsgevangenschap te Luik gehouden. Later werd hij commandant van een
nieuw-geformeerd marsch-bataljon, dat bestemd was voor fort Bath en omstreken;
het plan was het uitvoeren eener expeditie bij den Doel, n.l. het doorsteken van een
dijk. Op 25 Dec. 1832 werd het bataillon ingescheept. Bij de landing werd B. ernstig
gekwetst en moest naar boord teruggebracht worden. Op nonactiviteit gesteld, werd
hij op 3 Aug. 1834 in activiteit hersteld en in 1840 bevorderd tot luitenantkolonel.
Op 8 April 1841 werd hij benoemd tot plaatselijk commandant te Bergen-op-Zoom,
en verkreeg op 3 Nov. 1843 den rang van kolonel, om op 17 Oct. 1851 op pensioen
gesteld te worden. B. was sedert 1849 ridder van de M. Willemsorde 4e kl. Hij was
13 Juli 1825 op den huize Oostenburg te Oosterwolde gehuwd met C h r i s t i n a
J a c o b a G a s i n j e t , geb. aldaar 10 April 1801, overl. te Leiden 31 Mei 1866. Uit
dit huwelijk sproten zeven kinderen. B.'s portret en dat zijner vrouw berusten bij den
heer J.J. Boelen te 's Gravenhage.
Zie: Militaire Spectator 1863, 764.
Eysten

[Boer, Francijntje de]
BOER (Francijntje d e ), een dichteres voor kinderen, 18 Oct. 1784 te Harlingen geb.
en 7 Mrt. 1852 te Heerenveen gest. Haar vader, M a r t e n , was muzikant en schrijver
op 's lands werf te Harlingen, haar moeder C a t h . C r a m e r , en Francijntje de op
één na oudste van 13 kinderen. Zoo kon er van haar opvoeding geen bijzonder
werk worden gemaakt; vroeg van school genomen, moest zij al spoedig als naaien dienstmeisje zooveel mogelijk in haar eigen en anderer onderhoud helpen
voorzien. Toch ontwikkelde zij zich, ofschoon haar leven lang in dienstbaren stand
gebleven, tot een beminde, gevoelvolle dichteres, wier kindergedichten gaarne
gelezen werden. Zij schreef Dichtproeven (1815); Nieuwe dichtproeven (1821);
Gedichtjes voor kinderen (1822, 7e dr. 1860); Gedichtjes voor behoeftige kinderen
(1823) en Laat ons leven tot elkanders nut en genoegen (1850).
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1815, I, 356 en 357; B l a u p o t t e n C a t e , Gesch.
der Doopsgez. in Friesland 239; Friesche Volksalmanak 1864, 152.
Zuidema
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[Boer, Jhr. Hybo Everdes de]
BOER (Jhr. Hybo Everdes d e ), geb. 10 Febr. 1776 te Emden (?) (Oost-Friesland),
overl. 30 Jan. 1838 te Breda. Hij was een zoon van E v e r t H y b e n en V o s k e
J a n s s e n s D u i f en nam later den naam d e B o e r aan. Op 15 Juni 1795 trad
hij als soldaat in dienst bij het 4e bat. hollandsche jagers, maakte in 1796 den tocht
naar den Rijn mede en in 1799 de expeditie naar Noord-Holland; in den slag van
Castricum (6 Oct.) werd hij, na zich dapper gehouden te hebben, zwaar gewond.
In 1800 maakte hij als sergeant den winter-veldtocht naar de Main mede en werd,
mede om zijn hoogst heldhaftig gedrag, op 17 Aug. 1802 bevorderd tot 2en luitenant
en vertrok in hetzelfde jaar met een detachement naar Suriname; in 1803 ging hij
met een afdeeling naar Berbice om de oproerlingen aldaar te tuchtigen, doch werd
met de zijnen door de Engelschen krijgsgevangen gemaakt. Het transportschip, dat
hem naar Engeland zou overbrengen, leed op de portugeesche kust schipbreuk en
de B. werd ernstig gewond. Na zijn ontslag en herstel maakte hij de veldtochten in
Hannover en Pommeren mede (1806 en 1807) en in 1809 die in Spanje onder
Chassé; in den slag bij Messa d'Ibor (17 Maart) onderscheidde hij zich zeer en werd
daarna ordonnans-officier van Chassé; tevens trad hij als burger-ambtenaar aldaar
op. Op 9 Aug. 1812 werd de B. bevorderd tot 1en luitenant, op 9 Oct. tot kapitein,
in welken rang hij den veldtocht van 1814 in Frankrijk meemaakte waarna hij ontslag
uit den franschen dienst vroeg; op 14 Febr. 1815 werd hij aangesteld tot
kapitein-adjudant van generaal Chassé. Bij Waterloo gewond, ontving hij daarna
de M.W. Orde 4e klasse. Op 16 Oct. 1817 volgde zijn bevordering tot majoor. Als
adjudant van Chassé maakte hij het beleg van de Citadel mede en werd met de
geheele bezetting krijgsgevangen gemaakt. Op 23 Nov. 1830 werd hij bevorderd
tot luit.-kolonel bij den generalen staf en op 2 Febr. 1833 in den nederl. adelstand
verheven. Na zijn terugkeer uit de krijgsgevangenschap kwam hij als adjudant van
den gouverneur van Breda (Chassé) aldaar in garnizoen. In Febr. 1834 volgde zijn
bevordering tot kolonel bij den generalen staf. Zijn gezondheid was in de laatste
jaren steeds slechter geworden en in 1838 overleed hij. Hij was op 14 Mei 1817 te
Mechelen gehuwd met R o s e M a r i e H e l o i s e d e B r o y e r , geb. aldaar 6
Oct. 1793, overl. te 's Gravenhage 21 Juni 1869. Uit dit huwelijk sproten twee
dochters. H.B. Waanders heeft zijn portret naar de natuur op steen geteekend.
Zie: Mil. Spectator 1838, 208.
Eysten

[Boers, Carolus]
BOERS (Carolus), geb. te Voorschoten 6 Juni 1746, gest. te Leiden 20 Mei 1814.
Zijne ouders waren de baljuw A d r i a a n B o e r s en S a r a D o r o t h e a
M u s k e t i e r , die hem, te Breda en te Dordrecht, het onderwijs lieten volgen van
den bekenden Henricus Hoogeveen, Van hem leerde de jonge Boers zoo goed
latijn, dat hij de academische lessen goed vermocht te volgen. Hij studeerde te
Utrecht onder Wesseling, Rau, Saxe, te Groningen onder Schroeder en Chevallier,
om in 1768 te promoveeren tot doctor in de theologie op een proefschrift, waarin hij
zich verzette tegen E. H a r w o o d 's A new Introduction to the study and knowledge
of the N.T. (1767) en A liberal translation of the N.T. with select notes (1768). Hij
droeg het proefschrift - men zie den titel hieronder bij 's mans werken - op aan prins
Willem V met eene sober gehouden opdracht, ofschoon hij zeer oranjegezind was.
Sinds stond hij te Rozendaal 1769, Waddingsveen 1770, Muiden 1775, Amersfoort
1776, Haarlem 1777, vanwaar hij als hoogleeraar naar Leiden ver-
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vertrok. Hij inaugureerde 21 Juni 1779. Tegelijk werd hij regent van het Statencollege
en ook het houden van enkele preekbeurten werd hem opgedragen. Maar het jaar
1795 zag ook hem als slachtoffer der partijschap. 21 Februari werd Boers met A.
Kluit en F.W. Pestel, oranjegezind als hij, afgezet, 14 Maart d.a.v. ontsloegen de
Provisioneele Representanten des volks van Holland hem als regent, terwijl de
leidsche vroedschap, de maat volmetend, hem het prediken verbood. Echter werd
hij 6 Februari 1802 aan zijnen arbeid teruggeven tot het jaar zijns doods. Hij had
een langdurig ziekbed. Gulhartig, warm vriend, rijk en weldadig, de oude en moderne
talen voortreffelijk meester, geleerd en goed docent, heeft Boers met eere zijn ambt
vervuld. Hij was een uiterst ordelijk man, zoodat hij nooit met zoeken naar zijne
boeken den tijd verspilde.
Boers was gehuwd eerst met L u c i a A m e s h o f f , 1769-1801, die hem zes
kinderen schonk, van wie hem slechts één overleefde, daarna, in 1803, met
P e t r o n e l l a L o u i s e B r u g m a n s , de dochter van den groninger hoogleeraar.
Hij schreef:
Dissertatio inauguralis exhibens specimen Observationum ad nuperam N.T.
versionem Brittannicam conscriptam ab E. Harwood (1768); Verklaring overde
gelijkenis van den verloren zoon (Utr. 1777); Oratio de difficultatibus quae disciplinae
theologicae professionem premunt et de potissimis, quae illarum mitigationi
inserviant, levamentis (Leiden 1779); Leerredenen over Jacobs droom en worsteling
(Leiden 1797) en over Hebr. XII, 25-29 (Leiden 1798); Oratio de religione praeclaro
sanitatis praesidio (1784 bij de nederlegging van het rectoraat); Handboek voor
jonge predikanten (Leiden 1807); ‘zedig en vroom spreekt Boers (in dit boek) tot
het nog levend geslacht’. P. de Mare heeft zijn portret gegraveerd naar een schilderij
van van der Puyl.
Zie: J.W. t e W a t e r in Hand. Letterk. 1814, 12-23; M. S i e g e n b e e k , Gesch.
Leidsche Hoogesch. II, T. en B. 224; Alg. Konst- en Letterb. 1799, I, 75; C. S e p p ,
3

Proeve eener pragm. gesch. d. theolog. (1869) 125; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Prot. Vad. i.v.
Knappert

[Boey, Mr. Cornelis (1)]
BOEY (Mr. Cornelis) (1), B o i u s , geb. te Zierikzee 11 Jan. 1611, overl. te 's Gravenh.
2 Febr. 1665. Hij studeerde te Franeker en Leiden (ingeschreven 22 Mei 1628) waar
hij tot doctor in de beide rechten werd bevorderd. Hij vestigde zich vervolgens als
practizeerend advocaat in den Haag en werd in 1651 door den invloed zijner
zeeuwsche vrienden advocaat-fiscaal en procureur-generaal over Holland, Zeeland
en Friesland; in 1653 werd hij door Lodewijk XIV in den adelstand verheven. Hij was
in den Haag bevriend met een breeden kring juristen en letterkundigen: Cats,
Huygens, de Brune, Graswinckel, van de Velde, Westerbaen mogen daaronder
worden genoemd. Maar vooral was Boey nauw bevriend met Simon van Beaumont
en Johan van Beverwijck, die beide zeer met hem waren ingenomen. Door Beverwijck
kwam hij ook in betrekking tot de dordsche kringen; hij huwde te Dordrecht 16 Nov.
1638 A n n a B r a n d w i j k v a n B l o k l a n d , dochter van burgemeester P i e t e r
B.v.B. welk huwelijk door tal van dichters werd bezongen. Boey zelf was in zijn
dagen een dichter van groote reputatie, wiens lof door Huygens, Barlaeus en anderen
luide werd gezongen; vooral den laatste volgde hij na, waarom Gronovius hem ook
den aap van Barlaeus noemde. In den leidschen kring werd hij dan ook meer bespot
dan geprezen. Heinsius c.s. hebben in hun Saturnalia ook Boey gehoond als een
zeer minderwaar-
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dig dichter. In Leiden heeft men goed gezien; de bundels latijnsche verzen van Boey
zijn weinig waard wat vorm en inhoud betreft. De eerste is de Urbium Zelandiae
comitatum constituentium et reliquarum Encomia (Hagae Com. 1637), waarin voor
de geschiedenis der zeeuwsche steden zeer weinig is te vinden. In 1641 bezorgde
hij de uitgave der nagelaten gedichten van zijn vriend van der Straten, P e t r i
S t r a t e n i Venus Zelanda et alia ejus Poëmata (Hag. Com. 1641), waaraan hij zelf
zijn Amores Blondae toevoegde. Met Barlaeus en Lydius gaf hij de Faces Augustae
o

o

uit (Dordraci 1643; herdr. 1656, 4 . en 12 ), een bewerking van eenige gedeelten
uit den Trouringh van C a t s ; twee jaren daarna verscheen zijn Theanthropologia
(Lugd. Bat. 1645), een bundel elegieën aan Jezus. Bovendien heeft hij vóór en in
tal van bundels en boeken latijnsche verzen geschreven. Daarnaast wordt zijn
nederlandsche poëzie, ook door Heinsius, geprezen. In 1644 gaf hij een vertaling
van de Imitatio van T h o m a s a K e m p i s , die de oudere geheel verdrong
(Navolginge Christi etc., 's Grav. 1644; herh. herdrukt). Zeer geliefd was ook zijn
Gerymde uitbreydinghe op yder beede van 't Vader onse in 't byzonder ('s Grav.
1645; herh. herdrukt), maar vooral zijn Psalmen Davids, volgende de nieuwe
oversetting des Bibels (Rott. 1648; herdr. Leiden Joh. Elsevier, 1659). Van groote
dichterlijke waarde zijn deze gedichten evenmin als zijn kleinere, die overal verspreid
zijn.
Zie: S c h o t e l in Zeeland. Jaarboekje 1854, 94 vlg.; B a u m a n n , Johan van
Beverwijck in leven en werken geschetst (Dordr. 1910) passim; T i e l e , Bibliographie
o

van Land- en Volkenkunde, n . 1761; N i j h o f f , Bibliographie van
Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen 11, in voce.
Brugmans

[Boeij, Mr. Cornelis (2)]
BOEIJ (Mr. Cornelis) (2), ged. te 's Gravenhage 26 April 1686, overl. 12 Maart 1759
aldaar. Zijn ouders waren W i l l e m B o e y en A n n a M a r i a v a n d e r H o e v e n
en zijn grootvader Cornelis Boey (1), die vooral door zijn latijnsche gedichten'bekend
is (zie hiervoor). Hij werd 15 April 1704 te Leiden ingeschreven als student in de
rechten (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud.), promoveerde en werd 2
Jan. 1711 te Rotterdam als poorter geëed. In 1713 vinden wij hem dan daar reeds
in de regeering. In 1714, 15, 18 en 19 was hij vroedschapslid, van 1720-1736 is hij
pensionaris der stad geweest; daarna, 1736, werd hij tot secretaris der Staten van
Holland en West-Friesland benoemd en bleef tot zijn dood in dit ambt werkzaam.
Hij huwde 13 Mei 1711 te Rotterdam met A n g e l i c a v a n S c h o o n h o v e n .
Zie: J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl., waar zijn geboortejaar en de naam van
zijn vader onjuist worden opgegeven, evenals de duur van zijn secretarisschap bij
de Staten; Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Bogaerdt, Willem]
BOGAERDT (Willem) B o g a e r d (e), of v a n d e B o g a e r d e , B o g a (e)r d t ,
B o g a i r t , werd te Londen diaken in 1550, ouderling in 1571. Uit de kerkeboeken
van de nederl. Kerk in Austin friars aldaar blijkt dat hij 13 Nov. 1571 huwde met
G o e l t g e n v a n R i e m e r , geb. te Antwerpen; vermoedelijk is hij dezelfde als
Guillaume Bogarde, die aldaar 22 Mei 1578 huwde met S u z a n n a d e G r o o t e
van Vlissingen. Sinds 24 Aug. 1586 was hij ouderling te Middelburg en als zoodanig
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afgevaardgde van de classis Walcheren op de zeeuwsche synode te Middelburg
in 1591; in Nov. 1594 werd hij diaken te Middelburg. Hij was ‘broeder ende
oversiender’ van A l e x a n d e r , die op 24 Febr. 1570 te Londen
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attestatie kreeg van de genoemde Kerk om te trouwen met E l y s a b e t h
C o p p e n h o l e , geb. te Kortrijk en waarschijnlijk 28 Oct. 1574 voor de tweede maal
huwde met L u c i a C o r n e l i s s e n van Antwerpen. Ook deze heet van Gent
afkomstig.
Zie: N a g t g l a s , De kerkeraad der Herv. Gem. te Middelburg (1860) 70 149;
Werken Marnix-Vereeniging serie I, dl. I, 3 v.v., 12, 63, 85, 93, 212, 297, 307, 314,
316; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 15; H e s s e l s , Eccl. Lond.-Batavae
Archivum II, 440; III passim (zie register in dl. IV), waar ook brieven van hem
afgedrukt zijn.
Knipscheer

[Bogaert, Johannes]
BOGAERT (Johannes), ook: B o g a r d u s , B o o g a e r t , B o g a r t en B o g a r d t
gespeld, geb. ± 1556 te 's Gravenhage, was sedert 1584 predikant te Haarlem,
stierf volgens V e e r i s e n d e P a u w , Vernieuwt Kerk. Alphabeth (1750) 26 en
S. A m p s i n g , Beschr. ende lof van Haerl., (Haerl. 1628) 14 Dec. 1614, volgens
Kerkel. Handb. 1908, Bijl. 116, in 1612.
Het eerste dat van hem is mede te deelen vinden wij in H.Q. J a n s s e n Kerkherv.
in Vlaand., I, 130 v.v.; II, 186 v., 191, 273-280; vgl. 242-245. Waarschijnlijk is hij 23
Sept. 1579 te Leiden als student ingeschreven. R o g g e in Arch. Kerkgesch. 1898,
66, vermoedt dat zijne ouders, bij de komst van Alva met hem uitgeweken, zich te
Brugge hebben neergezet. In 1582 of Dec. 1581 werd hij tot predikant te Brugge
aangenomen en eerst ‘geleent tot de openinge van Oudenburch’. Hij kon 2 Juni
1584 verklaren dat hij ‘gheleden ontrent twee jaren ende een halff hem tot Brugge
begeven heeft als predicant ende tselve ampt aldaer bedyent tot 25 Mei’. Een half
uur ‘eer de publicatie geschiede van het accort angerecht tusschen die van Brugge
ende den Coninck van Spaengien’ was hij naar Holland vertrokken. Onbewimpeld
had hij zijn afkeer over dien vrede uitgesproken; nu moest hij vluchten. In Holland
gekomen werd hij evenals de andere brugsche predikanten op 2 Juni 1584 in verhoor
genomen door Adriaan van der Myle, president van het Hof van Holland, en Govert
Brasser, raad van den Prins. Uit de verschillende verhooren, door J a n s s e n uit
het Gem. Archief te Middelburg medegedeeld, blijkt dat de reden tot wantrouwen
tegen sommige predikanten te Brugge gegrond was. Men moest weten, wie met
den vijand geheuld had. Bogaerdt werd vrij van schuld bevonden. Aanstonds werd
hij te Haarlem beroepen. Uit de Acta van R e i t s m a e n v a n V e e n blijkt dat hij
de particuliere Synoden bijwoonde van 1587, 1591, 1592, 1596, 1598, 1599 en
1603-1607, twee als scriba, die van 1603 en 1605 als praeses. Hij was meermalen
gedeputeerde der Synode, verrekende de gelden, die door de Staten voor de
Synoden werden uitbetaald, werd ‘tot meerdere correspondentie’ afgevaardigd naar
de Synoden van Zuid-Holland, Gelderland en Groningen aangewezen tot correctie
van een bijbelvertaling (1603) enz. Van beteekenis was hetgeen hij deed tegen
Taco Sybrantsz. te Medemblik, die met veronachtzaming der kerkelijke gebruiken
en synodale voorschriften aldaar predikant was geworden, ook tegen Joh. Ampsing
te Haarlem, eveneens tegen C. Coolhaes te Leiden en Adolphus Venator te Alkmaar.
Hij was tegenwoordig bij de conferentie tusschen Arminius en Gomarus te 's
Gravenhage voor de Staten van Holland. Hij en Gomarus ‘waren echter besloten,
zich bitter weinig over het resultaat van die conferentie te bekommeren’
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Ofschoon hij niet op den voorgrond trad, was zijn standpunt niet twijfelachtig. R o g g e
noemt Bogaert een van de ‘groote opruiers .... wier rechtzinnigheid boven alle
verdenking verheven was’. Eindelijk nam hij deel aan de ‘Haagsche Conferentie’,
die op 11 Maart 1611 geopend werd en eerst 20 Mei eindigde, en aan die te Delft
op 27 en 28 Febr. 1613. Op de laatste zeide hij ronduit, dat de rechtzinnigen geene
tolerantie wilden. Zijn door Fr. Hals geschilderd portret is door J. van de Velde
gegraveerd.
Bogaert schreef: Schriftuerlijke Fondamenten tegen de zonderlingste Argumenten,
daer door de Pausel. Leeraers ende Jesuwyten (onder den tijtel der oude Apostelijke
lere) verscheyde dwalingen ende verkeerde opinien der Pauselijke Kerken pogen
te verdedigen. Over den een en twintigsten Psalm (Haarl. 1603); Het Nieuwe
Testament met verscheyden seer schoone ende nieuwe cort-sinnige marginale
uijtlegginghen .... door een out Dienaer des Godd. Woordts (Haerl. 1615).
Zie: Arch. v. Kerkgesch. 1844, 298; J.I.v. D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl.
o

Anonymen en Pseudon. (1870) n . 4375; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, III,
IV, VI, registers; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I, 257, 273, 376-378; II, 9, 74-84,
183-187; C. S e p p , Drie Evangeliedienaren (Leid. 1879) 60 v.v.; J. T r i g l a n d ,
Kerkelijcke Gesch. (Leid. 1650) 273, 823; J.H. M a r o n i e r , Jacobus Arminius (Amst.
1905) 218; F.S. K n i p s c h e e r , Inv. en waard. der Geref. belijdenisschr. in Ned.
vóór 1618 (Leiden 1907) 125.
Knipscheer

[Bogaert, Pieter Willemsz.]
BOGAERT (Pieter Willemsz.), B o o m g a e r t of alleen P i e t e r W i l l e m s z . , in
1572 naar Emden gevlucht, bracht met D i r k C o r t e n b o s c h , onder de
doopsgezinden 1060 gulden voor den prins bijeen, toen deze met zijn leger bij
Roermond lag. Hij was wellicht reeds maker van paskaarten en zeker een der
hoofden der amsterdamsche doopsgezinden, toen hij daar in 1586 met Robbert
Robbertsz. sprak over diens denkbeelden over de kerkelijke feestregeling. Met
dezen en anderen is hij echter in 1589 uitgebannen en werd weldra voor Robberts
een ‘vriendt, die hun tot vyantschap keerde’, toen deze wederom schreef over de
echtmijding, in 1591 gevolgd door een nieuwen ban, zoodat toen de partij
‘Robbert-Robberts-volk’ onder de doopsgezinden ontstond. B l a u p o t t e n C a t e
wijst er op, hoe hieruit blijkt, dat de boekencensuur vóór 1600 niet alleen bij de
gereformeerden, maar ook bij de doopsgezinden bestond. B. schreef, onder de
zinspreuk: ‘P r o e v e W i l t B e h o u w e n ,’ eene zinspeling op 1 Thess. 5:21 en
tevens op de aanvangletters van zijn naam: Een Munster ende Wttocht alsoo
genaempt over Robbert Robberts boeksken (z. pl. 1592) door v a n D o o r n i n c k ,
o

Bibl. van Ned. anonymen en pseudon. (1870) n . 5511, verkeerd geciteerd als: Een
monsterende Wttocht enz.), waarin Bogaert o.a. op blz. 18 aan Robbert Robberts
verwijt ‘dat hij zijne geschriften tot den druk bestelde, hoewel tegen het verstand
der gemeente, en aleer hij ze aan zijne dienaars en broederen te beproeven gegeven
had. Een ander geschrift van Robbert Robberts tegen hem is: Slach met het sweert
des Gheests op het achterste deel van Peter Willemsz. Bogaertsz. boeck (z. pl.
1595); van Bogaert wordt een hs: Een gans duytlick ende bescheyden antwoort
ende wederlegginge wt cracht der heiliger scrift grontlich vervaet over een boecxken
geintituleerd; Een seer grondich antwoort, vermeld in Catalogus bibl. doopsgez.
gem. Amst. II.
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B. stond 1606 te Monnikendam en was tegen den herdoop, de echtmijding en den
ban.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Dpsgez. in Holl. (Amst. 1847) I, 83-87,
151 v., 259, 381-384; d e z e l f d e , Gesch. der Dpsgez. in Friesl. (Leeuw. 1839) 123
v. en ald. aant. 12; S. M u l l e r in Jaarboekje voor de Dpsgez. Gem. 1840, 108; J.G.
d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris der Archiefstukken ber. bij de Dpsgez. te Amst.
o

o

o

(Amst. 1883) I, 75 (n . 421, 422), 86 v. (n . 480, 481), 93 (n . 517), 119 v.v.; H.
M o d e d , Grondich bericht van de eerste beghinselen der Wederdoopsche Seckten
(Middelb. 1603) 172; B u r g e r , Amsterd. boekdrukkers (Amst. 1908). III, 62-99:
Biblioth. Reform. Neerl. VII (1911) 67, 527.
Knipscheer

[Bogardus, Everhardus]
BOGARDUS (Everhardus), B o g a e r t , geb. te Woerden in 1607, zoon van W i l l e m
B., overl. 27 Sept. 1647; te Leiden 17 Juli 1627 als student in de letteren
ingeschreven. Hij staakte zijne studiën en werd 9 Sept. 1630 door den kerkeraad
van Amsterdam als ziekentrooster naar Guinea gezonden. Met goede testimonia
keerde hij in 1632 terug, en verzocht 7 Juni 1632 aan de classis van Amsterdam
om peremptoir-examen te mogen afleggen, ten einde te worden toegelaten tot den
predikdienst. Hij hield 14 Juni 1632 voor de classis een voorstel over Gal. 5:16,
werd tot het predikwerk toegelaten en 15 Juli 1632 naar Nieuw-Nederland
afgevaardigd. Waarschijnlijk ging hij tegelijk met den nieuwbenoemden
directeur-generaal Wouter van Twiller, omstr. 27 Juli 1632, op ‘de Soutbergh’ naar
Nieuw-Amsterdam, waar hij dan Apr. 1633 is aangekomen. Bogardus hield
godsdienstoefening in een houten kerk, die bij zijne komst in N.-Nederland werd
gebouwd op een stuk grond bij de Oost-Rivier. Wij weten dit uit eene nog aanwezige
lijst van gebouwen, welke door van Twiller zijn opgericht. Daarop komt ook voor:
‘de kerck met een huys ende stal achteraen’. Tot den dir.-gen. van Twiller stond
Bogardus in vijandige verhouding; heftige tooneelen werden afgespeeld. De predikant
schold den directeur voor ‘een duyvelskint, een guyt in sijn huyt, dat sijn bocken
beter sijn als hy’. Hij beloofde hem eens ‘des naervolgenden Sondaechs op de stoel
soo aen boort te clampen dat beyde u ende sijn berckhouten souden craken’. Ook
met Lubbertus van Dincklagen, den schoutfiscaal van N. Nederland, stond Bogardus
op gespannen voet. In 1636 naar het vaderland terug gekeerd, bracht van Dincklagen
ernstige beschuldigingen tegen Bogardus bij den kerkeraad van Amsterdam in.
Onder andere deelde hij mede, dat hij door het drijven van Bogardus genoodzaakt
was geweest twaalf dagen in het open veld te vertoeven, waar hij zich met gras had
moeten voeden. Bovendien had Bogardus hem geëxcommuniceerd; hij verzocht
dus aan den kerkeraad van Amsterdam hem en zijne partij te willen hooren. De
kerkeraad verwees hem naar de classis van Amsterdam, waar hij 7 Apr. 1636 en
19 Mrt. 1640 een aanklacht van slecht bestuur der kerk en ongeregelden
levenswandel tegen ‘Everhardus Wilhelmi Bogaert’ indiende. De ‘deputati ad res
Indicas’ besloten zijne aanklacht te behandelen, als Bogardus ook zelf in Nederland
zou zijn teruggekeerd, maar beloofden hem in 1642 ‘de vergaderinghe van de
Negenthiene te begroeten’, om haar te verzoeken, dat de ban, over hem door
Bogardus uitgesproken, geen invloed zou hebben op de uitbetaling van zijn salaris.
De kerkeraad van Nieuw-Amsterdam verdedigde Bogardus en zond in 1641 aan
de classis van Amsterdam een extract uitzijn notulenboek, benevens ‘twee loffelycke
ge-
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tuichnissen van haeren predicant: een geschreven van den kerckenraedt ende een
ander van den directeur aldaer’. Deze directeur was Willem Kieft, die in 1638 van
Twiller's plaats had ingenomen en deze waardigheid tot 1647 heeft bekleed. Na
eenige correspondentie tusschen den kerkeraad van Nieuw-Amsterdam en de
classis van Amsterdam werd 1644 het besluit genomen, dat men de procedure
zoude opschorten, totdat Bogardus zelf zou zijn teruggekeerd.
Bogardus huwde in 1638 met A n n e k e n J a n s , dochter van T r i j n J o n a s ,
de vroedvrouw van Nieuw-Nederland. Anneken Jans was de weduwe van R o e l o f
J a n s e n v a n M a s t e r l a n d , een van de eerste kolonisten, die in 1630 door
Kiliaen van Rensselaer waren overgezonden. Uit haar eerste huwelijk had zij vijf
kinderen: S a r a , T r i j n t j e n , S i j t j e n , J a n en A n n e t j e n , aan wie zij, na het
huwelijk met Bogardus, als erfdeel van haren eersten man, de som van ‘dusent
Carolus guldens’ vermaakte. Een stuk land, groot 62 morgen, dat van Masterland
in 1636 van Wouter van Twiller had gekregen, kwam nu door dit huwelijk aan
Bogardus, naar wien het ‘dominé's bouwerij’ werd genoemd. Deze ‘bouwerij’ ging
15 Nov. 1705 door erflating over aan Trinity Church, welke daardoor een der rijkste
kerken van Noord-Amerika is geworden. Het huwelijk van Bogardus met Anneken
Jans werd met vier kinderen gezegend: W i l l e m , C o r n e l i s , J o n a s en P e t r u s .
Bij gelegenheid van het huwelijk van een stiefdochter van Bogardus, wist Kieft
‘nae den vierden of vijffden dronck’ een groote som bijeen te krijgen voor den bouw
eener nieuwe kerk, daar de oude, door van Twiller gebouwd, zeer in verval geraakte.
Hij liet de bruiloftsgasten teekenen en ‘met een licht hooffd, teyckende ryckelick
wech, de een tegen de ander; en hoewel het eenige wel beroude, doen de sinnen
weder thuysquamen sy moesten evenwel betalen, daer viel niet tegen’. De
aannemers John en Richard Ogden zouden voor den bouw 2500 gld. ontvangen.
o

Boven de nieuwe kerk liet Kieft dit dubbelzinnige opschrift plaatsen: ‘A . Di. 1642.
W. Kieft, dir.-gen. heeft de gemeente desen tempel doen bouwen’. In deze nieuwe
kerk heeft Bogardus ook tegen Kieft ‘vele scheltwoorden uytgespreyt’. Kieft zond
hem 2 Jan. 1646, namens den raad een brief, inhoudende een reeks van
beschuldigingen. Bogardus wordt beschuldigd zijn eigen vrouw en hare zuster te
hebben belasterd, als hij ‘by goet geselschap ende verheucht’ was; ‘menschelycke
passie op de stoel der waerheyt’ gemengd te hebben; het sacrament des H.
Avondmaals wel te hebben uitgereikt maar zelf niet te hebben gebruikt; op 25 Sept.
1639 na des morgens het H. Avondmaal gevierd te hebben, des avonds bij Jacob
van Curler, in beschonken toestand, den directeur en Jochem Pietersz. te hebben
uitgescholden; met de boeven in Nieuw-Nederland te hebben samengespannen,
o.a. met zekeren Marijn Adriaensen, die in de kamer van den dir.-gen. was gekomen
om hem te dooden. Deze persoon was ‘in ysers geset’, naar Nederland
teruggezonden, waarover Bogardus ‘wonderlijck fulmineerde, selffs de stoel met
passie besmette’; menigmaal - dag en datum worden genoemd - dronken op den
kansel te zijn gekomen, diakenen en dir.-gen. te hebben uitgescholden; ja in eene
predicatie een schandelijke taal als de volgende te hebben gesproken: ‘dat in Africa
door de groote hette dieverse dieren haer met d'en anderen vermengen ende
daerdoor veel monsters genereren, maer hier daer het een getemperde climaet is,
(en weet ghij niet,
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seght ghij,) waer dese monsters van menschen vandaen comen’. Kieft en zijn raad
hebben dan ook besloten tegen hem te procedeeren, aangezien men in een land
‘daer men gewoon is de justitie te maintineeren’ zulke woorden en daden niet kon
gedoogen. Deze missive werd aan Bogardus gezonden; hij antwoordde hierop in
eenen brief, die ‘onnut ende redeloos’ wordt genoemd. Geprikkeld door eene
dergelijke behandeling schreven dir.-gen. en raad van Nieuw-Nederland hem
nogmaals, dat hij nu ‘pertinentelijck antwoort sal geven door affirmatie ofte negatie,
op pene van tegens hem te procedeeren als rebel ende contumacx aen de justitie’.
Bogardus zond weder een ontwijkend antwoord; sommige feiten bekende hij, van
andere vroeg hij nader bewijs, bovendien te kennen gevend dat dir.-gen. en raad
geen recht hadden in deze zaak handelend op te treden. Hoewel zij hun recht
handhaafden, besloten Kieft en zijn raad een voorstel van bemiddeling te doen en
de zaak in handen van onpartijdige rechters als D. Johannes Megapolensis, pred.
van Rensselaerswijck, D. Doughty, den engelschen predikant en nog 2 à 3 burgers
te geven. Bogardus wenschte nu toch uit deze netelige positie verlost te worden.
Hij verzocht daarom aan de classis van Amsterdam een anderen predikant in zijne
plaats aan te stellen. De classis gaf aan dit verzoek gehoor, doch Ketelius en van
der Poel, die hiertoe waren aangezocht, verkozen niet naar Nieuw-Nederland te
vertrekken.
In den herfst van 1647 stapten de aartsvijanden Kieft en Bogardus aan boord van
‘de Princesse’ om naar het vaderland terug te keeren, ten einde hun geschil daar
te laten oplossen. Dit schip bereikte Nederland niet, maar is 27 Sept. 1647 ‘int
verkeerde canael (God betert) verongeluckt’. Een en tachtig menschen, waaronder
Kieft en Bogardus, kwamen in de golven om.
Indien slechts een klein gedeelte van de beschuldigingen, tegen Everhardus
Bogardus ingebracht, waar is - zelf heeft hij sommige erkend en geen enkele beslist
tegengesproken, met feiten gestaafd als zij waren -, en laat veel in deze geschillen
op rekening van het onverzettelijk karakter van Kieft zijn te schrijven, dan zal toch
eene onpartijdige beschouwing van Bogardus' persoon hem moeten kenmerken,
als een koppig, haatdragend en jaloersch man, die den Nieuw-Nederlandschen
kansel ‘met passie heeft besmet’, en meer tot schade dan tot zegen van de gemeente
in Nieuw-Amsterdam is geweest.
De hoofdbronnen voor deze biographie zijn: Protoc. v.d. Kerkeraad v. Amsterdam
VI, fol. 327 (15 Juli 1632); VII, fol. 123 (8 Nov. 1635); zie: A. E e k h o f , Bastiaen
Jansz. Krol ('s Grav. 1910) XIV, XXV, XXXI; Acta Classis Amstelod IV, fol. 71 (7 Apr.
1636); IV, fol. 193-194 (19 Mrt. 1640); IV, fol. 201 (7 Mei 1640); XX, fol. 64 (19 Nov.
1641); XX, fol. 71 (1 Apr. 1642); IV, fol. 252 (7 Apr. 1642); XXXIX, fol. 103-104 (22
Apr. 1642; IV, fol. 253-254 (5 Mei 1642); IV, fol. 304 (4 Apr. 1644); XX, fol. 157 (28
Juli 1646); XXVI, fol. 1 (8 Apr. 1648); XX, fol. 200 (29 Juni 1648); XX, fol. 208 (26
Oct. 1648); V, 107-108 (7 Dec. 1648); E.T. C o r w i n , Ecclesiastical Records (Albany
1901) I, 87, 88, 126, 127, 150, 151, 129, 142, 148, 149, 152, 181, 211, 229, 232,
234-236, 237-239, 243, 244, 246. Voorts: Brieven en documenten in ‘Sage Library’
te New-Brunswick (N.J.), en in ‘New-York State Library’ te Albany (N.Y.).
Vgl. ook: E.B. O'C a l l a g h a n , History of New-Netherland (New-York 1855); J.R.
B r o d h e a d , History of the State of New-York (New-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

389
York 1853); A.J.F. v a n L a e r , Van Rensselaer Bowier Manuscripts (Albany 1908);
B r o d h e a d , Documents relative to the Colonial History of the State of New-York
(Albany 1856) XIV, 12, 16, 59, 69-73, 82-87; I, 206, 299, 345, 417 en passim; J.F.
J a m e s o n , Narratives of New- Netherland (New-York 1909) 212, 213, 259, 325,
326, 361; E.T. C o r w i n , A Manual of the Reformed Church in America (New-York
1902) 330-332; Mrs. S c h u y l e r v a n R e n s s e l a e r , History of the city of
New-York (New-York 1909) I.
Eekhof

[Bogerman, Johannes (1)]
BOGERMAN (Johannes) (1), de vader, ook B o g a e r d t m a n geheeten, werd in
1564 pastoor te Kollum in Friesland. Evenals vele zijner ambtgenooten in die dagen
was hij ‘luthersch priester’. Wellicht is hij de zoon van Reyner (kol. 394). Zijn vicaris
was te Kollum Gerardus Huisingius. In 1567 moesten beiden naar Oost-Friesland
vluchten. R e i t s m a zegt dat het bericht onjuist is, dat Bogerman voor zijn vertrek
naar O.-Friesland nog in Steenwijk zou geweest zijn. Bogerman werd in zijn nieuwe
vaderland in 1574 predikant te Jennelt, in 1576 te Uplewert, waar in dat jaar uit zijn
huwelijk met P o p c k zijn zoon en naamgenoot werd geboren.
Te Kollum werden na het vertrek van Bogerman achtereenvolgens twee andere
pastoors aangesteld, die hun geloof trouw bleven. De laatste verliet, toen de tijden
veranderden en Bogerman terugkeerde (1580), Kollum en stierf in het volgende
jaar te Groningen, waarna B. de eerste hervormde predikant werd, ingezegend ‘met
revocatie der pawstlike religie’. Na het verraad van Rennenberg moest hij vluchten.
Met verlies van zijne bezittingen begaf hij zich naar Bolsward, waar hij 1 Oct. 1580
beroepen werd en 6 Nov. zijn intrede deed. Twaalf jaren heeft hij hier gestaan. In
1583 tot 1588 heeft hij de meeste provinciale Synoden bijgewoond, waar hij zeer
gezien was; in 1583 was hij daar voorzitter, in 1588 assessor. Bovendien werd hij
tot verschillende verrichtingen van meer of minder beteekenis door de Synoden
geroepen. In 1583 heeft hij bewerkt, dat aan Gellius Snecanus een jaargeld werd
toegekend door de Staten, omdat deze oud werd en opdat hij te beter zou kunnen
studeeren. Op kosten der Staten werd in 1584 een bundel studiën van Snecanus
uitgegeven, waarvan deze aan Bogerman een exemplaar ten geschenke gaf (Zie:
A.J. v a n 't H o o f t , De theologie van H. Bullinger (Amst. 1888), 165, 166 aant. 1).
R u t g e r s gewaagt herhaaldelijk van een ex. van Acta der Synoden, die het
eigendom waren van Bogerman (Acta 344 vv., 453, 540 v., 611). In opdracht van
de Synode van 1587 heeft hij met anderen een ‘gemeen apologia’ opgesteld, dat
zou worden toegezonden aan den koning van Engeland. Gedurende zijn verblijf te
Kampen (1592) en te Steenwijk (1593-1596) was hij ook een ijverig lid der Synodes
van 1593, 1595 en 1596. Op de laatste echter, die 22-25 Juni gehouden werd, was
hij eerst niet verschenen, omdat hij op 't punt stond te verhuizen met het oog op de
opvoeding zijner kinderen. Hij ‘waende sich schuldich, syn vaderland voor andere
te dienen’. Hij werd berispt, en zijne gemeente Steenwijk eveneens ‘van weghen
de onordentlycke verlatinghe syns diensts’. Hij had er nl. de kerkelijke besturen niet
in gekend. De gelegenheid om te studeeren vond hij voor zijne kinderen in
Appingedam, waar hij tot 1598 predikant was, de Synoden van 1597 en 1598
bijwoonde en nog veel te doen had tot ‘oprichting der kerken’ evenals vroeger
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in Friesland en Overijsel, o.a. mede eene ‘armenordening’ heeft opgesteld. Op de
laatste Synode blijkt dat B. een beroep naar Hasselt (April 1598) had ontvangen.
De secretaris van de gemeente Hasselt, Sybrandus Sickema was er voor
overgekomen om de bezwaren, die er tegen zijne overkomst bestonden, door zijn
invloed uit den weg te ruimen. Dit gelukte met moeite. Zoo vinden wij B. terug in de
Synoden van Overijsel van 1600-1603, waar hij in 1601 president, in de beide
volgende jaren assessor was. Dat hij in 1607, zooals R e i t s m a opgeeft, gestorven
zou zijn is niet zeker; in elk geval was zijn opvolger Otto Gysius reeds in 1606 als
predikant te Steenwijk op de Synode van dat jaar. B. was voor het beginsel van de
vertegenwoordiging der ouderlingen in de classicale vergaderingen.
Zie: H. E d e m a v a n d e r T u u k , Johannes Bogerman (Gron. 1868) 1-14, 299
en de daar genoemde werken: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, VI en VII,
registers; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 263 v., 331,
493 v.; R e i t s m a , Oostergo (Leeuw. 1888) 196, 210, 255, 267; H.H. B r u c h e r u s ,
Gesch. Herv. Gron. (Gron. 1821), 302 vv.; H. S c h o k k i n g , Leertucht in de Ger.
Kerkv. Ned. (Amst. 1902) 39; Stud. en Bijdr. Hist. Theol. III (1876) 43; Kerkel. Handb.
1911, Bijl., 143, 162.
Knipscheer

[Bogerman, Johannes (2)]
BOGERMAN (Johannes) (2), zoon van den voorg., geb. in 1576 te Uplewert in
Oostfriesland. Hij was 23 Mei 1592 ingeschreven als student te Franeker (waar hij
op 's lands kosten studeerde), nadat hij te Bolsward de latijnsche school had bezocht.
Zijn eerste studie verscheen reeds in 1594: Gratulatio de liberatione patriae ac
restituta pace, ad ... D.D. Ord. Frisiae Delegatos, waarschijnlijk geschreven na de
reductie van Groningen, een boekje met dankbetuigingen en stemmige vermaningen
gericht tot de Staten van Friesland. Als hun gunsteling bezocht hij in 1595 tot 1599
de hoogescholen te Heidelberg, Genève, Zürich, Lausanne, Oxford en Cambridge,
waar hij overal in aanraking kwam met mannen van naam. Op 23-jarigen leeftijd
trad hij 23 Sept. 1599 op als predikant te Sneek. Na met zijn ambtgenoot Gosuinus
van Geldorp de doopsgezinden te hebben bestreden, vertaalden zij ook te zamen
B e z a 's boekje over het straffen der ketters, dat verscheen onder den titel: Een
schoon Tractaet des Godtgheleerden T h e o d o r i B e z a e van de straffe welcke
de wereldtlijcke Overicheydt over de hetters behoort te oeffenen, teghen Martini
Bellii samenraepsel, ende de secte der nieuwe Academisten, overgheset inde
Nederduytsche sprake door de Dienaers des G. woorts binnen Sneeck. Met een
voorrede vervatende mede int eerste een verhael van 't gene sich tusschen de
Magistraet met de Dienaers des Woords der Stede voorschreven ende
Wederdoopers aldaer heeft toegedraghen (Fran. 1601). Dit boek lokte eenige
tegenschriften uit: Een Christalynen Bril voor den E. Magistraat der Stadt Sneek in
Vrieslandt; Waer door sy aenschouwen moghen het schoone voornemen haerder
Predicanten, soo sy de hooghe Overheyt nae haer wil mochten ghebruycken (1602)
en: Spieghel Ecclesiastes Va VII; ... (1603), aanwezig op de Provinciale Friesche
Bibliotheek. De Acta der Synode van Juni 1603 te Enkhuizen vermelden, dat hij
‘met wettelijke attestatie van Sneeck tot eenen dienaer binnen Einckhuisen’ was
aangenomen. Toch had deze beroeping moeite gekost: de friesche Staten wilden
hun alumnus niet loslaten. Daaraan is het wellicht toe te schrijven (deze mededeeling
van V e e r i s e n d e P a u w zal wel
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juist zijn, al verwarren zij overigens den vader met den zoon), dat hij 21 Juni 1602
te Enkhuizen werd beroepen, maar eerst 12 Jan. 1603 bevestigd (vergel. T.A.
R o m e i n , a.w. 332). Nauwelijks was Bogerman een jaar te Enkhuizen geweest,
of Leeuwarden beriep hem. Wederom tegenstand van Enkhuizen en
onderhandelingen die langer dan een half jaar duurden. In Maart 1604 heeft hij voor
het eerst in zijn nieuwe standplaats het trouwboek onderteekend. Toen hij in Friesland
terugkwam, vereerden de Staten hem aanzienlijke sommen. Hij vond de kerk in
deze provincie wel is waar ‘beweldadigd’ door niet minder dan 180 leeraren, maar
vreesde toch groote schade zoowel van de atheïsten en libertijnen als van de
Jezuïeten. Tegen de laatsten schreef hij: Spieghel der Jesuyten ofte Catechismus
van der Jesuyten secte ende leere (Leeuw. 1608), opgedragen aan graaf Willem
Lodewijk, een werk van P a s q u i e r , uit het fransch vertaald. Meermalen is hij tot
hooge kerkelijke betrekkingen benoemd: gedeputeerde der Synode was hij in 1601,
1604 en 1608, scriba der Synode in 1602, praeses in 1605, 1610 en 1615; scriba
der classis in 1614 en meermalen praeses. Grooten invloed had hij bij de overheid
en was bevriend met den stadhouder, ook met prins Maurits. Hij was bekend als
voorstander van eene nationale Synode en werd met S. Lubbertus 22 Mei 1607 en
volgende dagen afgevaardigd tot de voorbereidende bijeenkomst, met het oog
daarop te 's Gravenhage belegd. Van het verhandelde op deze bijeenkomst gaf
Bogerman verslag in een zeer belangrijken brief aan C. Vorstius, gedat. 26 Juli 1607
(vergel. B o e l e s , t.a. p. II, 145 aant. 1). Vreezend dat de geest van Arminius in
Friesland zou doordringen - reeds in 1602 klaagde hij over C. Wiggerts te Hoorn besloot de friesche Synode onder zijn praesidium tot eene algemeene
onderteekening der nederlandsche geloofsbelijdenis niet alleen door de predikanten,
maar ook door de professoren te Franeker.
Later had Bogerman de hand in verscheidene polemische geschriften der
leeuwarder predikanten tegen C. Vorstius. Een boekje, te Franeker verschenen: De
officio Christiani hominis, dat vele ketterijen bevatte, werd als wapen tegen Vorstius
gebruikt. Met zijne leeuwarder ambtgenooten schreef B.: Waerschouwinghe aen
alle Ghereformeerde kercken ende vrome inghesetene vande vereenichde
Nederlanden. Als antwoord verscheen hierop een ‘libel vol recht atheïstische ende
lasterlycke spotterny’: Brandclock.
In 1612 verscheen: Antwoordt, den voorlooper D. Vorstii ghegeven van de
o

Kercken-dienaers tot Leeuwarden (Leeuw. 1612, Pamflet Knuttel n . 1956),
hoofdzakelijk door Bogerman geschreven (zie: J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde
o
en Naamlooze Schrijvers, n . 295). Na een geschriftje van Lubbertus: Commentarii
ad non agnitos 99 errores Lubberto a Vorstio objectos droeg Oldenbarnevelt aan
Hugo de Groot op, de godsdienstigheid der Staten te verdedigen, waarna verscheen:
Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas ab improbissimis multorum calumniis,
praesertim vero a nupera Sibrandi Lubberti epistola quam ad reverendissimum
archiepiscopum Cantuariensem scripsit vindicata (Lugd. Bat. 1613). Deze aanval
op Lubbertus noopte Bogerman tot de uitgave van een tegenschrift: Ad scripti
magnifici et clarissimi D. Hugonis Grotii, Illustr. Hollandiae Ordd. Fisci advocati
Partes priores duas, in quibus tractat causam Vorstii et Remonstrantium, sive
pastorum illorum qui sequuntur sententiam J. Arminii, annotationes in gratiam
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lectoris veritatis studiosi conscriptae (Fran. 1614). Hiertegen verscheen van de hand
van Caspar Barlaeus: Bogermannus ἐλѳγχόμενος sive examen Epistolae
dedicatoriae, quam suis ad pietatem Illustr. Ord. Hollandiae ac Westfrisiae notis
praefixit Joh. Bogermannus, Ecclesiastes Leovardiensis (L.B. 1615). Het geheele
verhaal van den veldtocht tegen de benoeming van C. Vorstius tot hoogleeraar te
Leiden vindt men in de Gids van 1873 door H.C. R o g g e uitvoerig beschreven.
In de twisten tusschen Lubbertus en Drusius, professoren van de hoogeschool
te Franeker, maande Bogerman den eerste tot kalmte aan, al stemde hij toe dat de
stellingen van Drusius, waaraan Lubbertus zich geërgerd had, ariaansche ketterijen
inhielden. Na den dood van Henricus Antonides van der Linden Nerdenus zou
Bogerman hem opgevolgd zijn, als de gemeente te Leeuwarden niet geweigerd
had, hem te laten gaan. Toen 1615 en 1616 de partijen steeds scherper tegenover
elkander kwamen te staan en de Staten van Holland eene nationale Synode
tegenwerkten, kon men Bogerman meermalen te Amsterdam vinden op de
bijeenkomsten van calvinistische leeraars, die de belangen hunner partij voorstonden.
Nadat prins Maurits openlijk partij gekozen had, ontving Bogerman de vereerende
uitnoodiging om gedurende eenige weken te 's Gravenhage predikatiën te houden.
Van de Gedeputeerde Staten ontving hij verlof voor drie maanden. Dit besluit van
10 April 1618 werd op aanschrijven van prins Maurits nog voor twee maanden
vernieuwd. Zijn optreden in de hofstad gaf aanleiding tot beschuldigingen dat hij
aan het hoofd van eene scheurkerk had gestaan, waartegen hij zich natuurlijk onder
deze omstandigheden kon verdedigen. Maar Maurits had hem ook noodig voor
diplomatieke werkzaamheden; hij correspondeerde en onderhandelde met den
engelschen gezant; ook was zijne kennis van het kerkrecht onmisbaar. Het sprak
van zelf dat de friesche Synode hem als haren vertegenwoordiger ter nationale
Synode afvaardigde. In de tweede zitting dier Synode werd Bogerman bovendien
tot voorzitter benoemd.
Het zal niemand verwonderen dat Bogerman zeer verschillend beoordeeld is.
Noemden de partijgenooten hem den redder van Kerk en Staat, de remonstranten
noemden hem, het hoofd der Synode: ‘Boserman, het hoofd der snooden’. Na de
sluiting der Synode was hij nog te 's Gravenhage werkzaam om prins Maurits en
de Staten-Generaal te helpen bij de maatregelen, die verder noodzakelijk waren.
Wel werd 25 Juni zijne thuiskomst verzocht, maar hij moest ook te Utrecht nog
helpen aan het zuiveren der Kerk in dit ‘meest arminiaansche gewest’. De Synode
te Utrecht van 10 Aug. tot 1 Sept. 1619 verkoos Bogerman tot assessor; hij was
daar door de Staten van Utrecht met andere voorname kerkelijke personen
uitgenoodigd om ‘te compareren ende in alle voorvallende swaricheden te assisteren’.
Midden in de vergadering moest hij ‘in der haest vertrecken, om den Synodo van
Vrieslandt bij te woenen’. In zijne plaats werd Jac. Trigland tot assessor benoemd.
Het blijkt uit de notulen niet dat Bogerman de Synode te Leeuwarden van 14-17
Sept. 1619 heeft bijgewoond; doch dit is zeer waarschijnlijk.
Hij werd in Juli 1619 te Utrecht, in Nov. 1619 te 's Gravenhage en in 1621 te
Amsterdam beroepen, doch Leeuwarden weigerde hem te laten gaan en
vermeerderde zijn traktement met ƒ 200. Hoe Bogerman in 1625 prins Maurits van
14-23
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Apr. aan het sterfbed heeft bijgestaan, vindt men beschreven in: Het Christelijck
overlijden van den Doorluchtichsten ende Hooghghebooren Prince Mauritius van
Nassau, Prince van Orangien etc. Hoogh-loflijkér ghedachtenisse. Tot troost ende
stichtinghe aller vroomen Inghesetenen deser Nederlanden ... (Leyden 1625, Pamflet
Knuttel no. 3591-95) door Bogerman geschreven, ‘voor beiden willen wij hopen naar
waarheid,’ zegt B o e l e s t.a.p.
Wat zijn arbeid aan de Staten-vertaling betreft, reeds in de zesde zitting der
nationale Synode, 19 Nov. 1618, heeft hij deze zaak als voorzitter bepleit, en in de
13e zitting is hij met W. Baudartius en Gerson Bucerus tot overzetter van het O.T.
benoemd. Nadat de Staten-Generaal 18 Juni 1625 hadden besloten, dat het werk
te Leiden zou plaats hebben, kwam Bogerman aldaar 13 Nov. 1626 aan. Het werk
begon 29 Nov.; 4 Sept. 1632 was het O.T. vertaald; uit een brief van 25 Apr. 1630
blijkt dat hij met oordeel en zelfstandigheid heeft gewerkt. Eerst 9 Juli 1633 had de
eerste samenkomst plaats van vertalers en reviseurs; wederom was Bogerman
voorzitter. Na deze vergaderingen - de laatste was 1 Sept. 1634 bijeen - volgde het
drukken; ook aan de correctie heeft hij deelgenomen.
Eindelijk opende zich voor hem nóg een nieuwe werkkring. Het mocht gewaagd
heeten, hem tot hoogleeraar te Franeker te benoemen (9 Aug. 1633) en eveneens
om de benoeming aan te nemen (25 Nov. 1633). Eindelijk stemde zijne gemeente
toe in zijn ontslag (24 Febr. 1634), nadat de magistraat een besluit in dien geest
had genomen (31 Jan. 1634). Nog drie jaar moest hij hierna evenwel te Leiden
blijven, waar hij 10 jaren had doorgebracht. Afgeleefd en afgewerkt keerde hij terug
en aanvaardde 7 Dec. 1636 zijn ambt, terwijl hij 28 Dec. d.a.v. tot doctor in de
godgeleerdheid werd benoemd. Eenige oratiën werden tegelijk met zijne
openingsrede uitgegeven: Tractatus theologicus de salutari usu judiciorum Dei,
orationibus aliquot absolutus (Fran. 1637). Kort duurde zijn arbeid aldaar. Reeds
aanstonds had men hem moeten vergunnen, slechts zooveel of zoo weinig te doen
als zijn zwak gestel zou toelaten. Nog viel hem op 1 Juni 1637 het rectoraat ten
deel, maar 24 Febr. 1637 hadden hij en zijne vrouw hun testament gemaakt, waarbij
zij elkander het vruchtgebruik hunner goederen vermaakten. Hij stierf kinderloos op
11 Sept. 1637, 61 jaar oud. Zijne vrouw heette M a r g a r e t h a P e t r a e a (G r i e t j e
P i e t e r s ). Hij die steeds ketterijen bestreden had, werd nog in zijne laatste jaren
van ketterij beschuldigd; maar zijne weduwe huldigde hem in een grafschrift in de
St. Martinikerk te Franeker (dat door heiligschennende hand is verdwenen), als een
welsprekend kerkredenaar, een zeer geleerd theoloog, een verstandig man, hoogst
verdienstelijk jegens Kerk en Staat in de moeilijkste tijden en daarom zeer bemind
bij 's lands vaderen, een onovertroffen echtvriend.
Na de mededeeling dat hij heeft medegewerkt aan de uitgave en de herziening
van de Handelingen der Synode van Dordrecht (Lugd. Bat. 1620), blijft over de
vermelding van nog de volgende geschriften: Theses de Bacchanalibus et jejunio
quadragesimali contra Bellarminum (Heidelb. 1596); Theses Theologicae de
Praedestinatione et de mediis subordinatis (Genev. 1597); Troostbrief aan eene
weduwe over het afsterven hares mans; met Tertullianus en Ciprianus Tractaten
van de Lijdzaamheid (Sneek 1602); Praxis verae Poenitentiae (Herborn 1616). Zijn
geschilderd portret is

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

394
op het stadhuis te Franeker. C. van Queborn heeft hem zeer fraai op 43-jarigen
leeftijd gegraveerd.
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gesch. der Kerkherv. in Groningen (Gron. 1821) 352,
362 v., 386, 389, 391, 395, 402; F.L. R u t g e r s , Acta (Utr. 1889) 344 v.v., 453, 540
v., 611; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 335; V register; Archief voor Kerkgesch.
1831, 572, 660; 1834, 71 v., 99, 114, 141, 143, 170, 173, 195 v.; 1838, 371; 1843,
208, 223; 1844, 255; 1848, 50; 1899, 424; 1902, 185 v.v., 232; 1907, 444; H.C.
R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874) I, 178 v., 508, 512; F.A. R o m e i n , Naaml.
der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 16, 332; J. R e i t s m a , Oostergo (Leeuw. 1888)
196, 255, 267; Werken Marnix-Vereen., Serie III, dl. I, 263, 266; F.S. K n i p s c h e e r ,
De inv. en waard. der Geref. belijdenisschr. in Nederl. vóór 1618 (Leid. 1907) 124,
159, 165, 168 v., 171, 176 v., 180 v.; Theol. Tijdschr., 1906, 582; Kerkel. Handboek
1908, Bijl. 112; 1911, Bijl. 164; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth
(Enkh. 1750) 26; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Friesland
(Leeuw. 1839) 141 v.; eindelijk de biografieën bij B. G l a s i u s , Godgeleerd
Nederland i.v.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1879) II, 142-148
(met portret); V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I,
466-476 en vooral H. E d e m a v a n d e r T u u k , Joh. Bogerman (Gron. 1868);
en nog Theol. Tijdschr. 1910, 307; C. S e p p , Godgel. onderw. (Leid. 1873) I, 109,
148, 246; II, 5, 59, 277; E.J. P o s t h u m u s M e y j e s , Jac. Revius (Amst. 1895)
register; J.P. W i j m i n g a , Festus Hommtus (Leid. 1899) register.
Knipscheer

[Bogerman, Regnerus]
BOGERMAN (Regnerus), B o g a r t of B o g a e r d t m a n , geb. 1582, gest. 12 Aug.
1636 te Harlingen, zoon van Johannes Bogerman (1). Hij werd in 1602 studend te
Franeker; de overheid van Leeuwarden bepaalde in 1608, dat hij jaarlijks van
stadswege ƒ 100. zou genieten, zoolang hij te Franeker studeerde, en daarna
tweemaal ƒ 200, om anderhalf jaar buitenslands te reizen. In 1608 werd hij student
te Genève en 9 Mrt. 1609 werd hij ingeschreven te Heidelberg. Hij is 17 Juli 1614
te Koevorden getrouwd met J a n n e k e d e B l a u , dochter van den hopman
Q u i r i j n d e B l a u . Eerst was hij predikant te Stiens; vóór 10 Juli 1617 stond hij
reeds te Harlingen. De Synode te Franeker van Mei 1616 benoemde hem tot
gedeputeerde der Synode voor de classis Franeker; die van Sept. - Oct. 1618 te
Leeuwarden tot scriba. Zijne eigenhandige onderteekening van de acta dier Synode
is bewaard gebleven.
Zie: d e W a l , Nederl. stud. te Heidelb. en Genève (Leiden 1865) 110; T.A.
R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 16, 70, 187, 332; S.D. v a n
V e e n , Aanvullingen en verbeteringen (Leeuw. 1892) 22; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta VI, 238, 261, 266.
Knipscheer

[Bogerman, Mr. Reyner]
BOGERMAN (Mr. Reyner), geb. te Dokkum en daarom ook v a n D o c k u m
genoemd, zoon van J a c o b B o g e r m a n , overleden na 1556, misschien te Aken.
In 1498 werd hij aangesteld tot secretaris der stad Kampen, welk ambt hij tot 1514
bekleedde; tevens was hij organist der stad. Herhaaldelijk werd hij voor de
behandeling van gewichtige stadszaken gebruikt. Na zijn ontslag in 1514 was hij in
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en syndicus der stad Groningen, in 1537 in dienst van Karel V en met een zending
naar Luneburg belast. 27 Dec. 1540 werd hij opnieuw tot secretaris der stad Kampen
benoemd; in die qualiteit ordende hij het archief en legde een repertorium van de
stedelijke priviligiën en rechtsboeken aan, dat zich nog ten archieve bevindt. 1 Juli
1553 werd hij ongevraagd uit den stadsdienst ontslagen. In 1554 was hij te
Amersfoort, in 1555 of 1556 te Aken. Waar en wanneer hij is gestorven, is onbekend.
Hij is geen abt van Gerkesklooster geweest, gelijk wordt gezegd; zijn verwantschap
met Johannes Bogerman (1), (kol. 389), die zijn zoon genoemd wordt, is onzeker.
Bogerman heeft in hs. een werk nagelaten: Over den oorsprong der Vriezen,
hunne voornamen en spreekwoorden, door W a s s e n b e r g h in zijn Taalkundige
Bijdragen tot den Frieschen tongval 167, gebruikt en geroemd; vgl. ook d e W a l ,
De claris Frisiae jurisconsultis 34. Zijn voornaamste werk is evenwel zijn k r o n i e k :
De annalibus quaedam nota, die zich aansluit bij die van zijn voorganger J o h .
B y n d o p en de geschiedenis van Kampen beschrijft van 1503 tot 1512 en van
1542 tot 1547; zij is wat beknopt en abrupt, maar schijnt in het algemeen
betrouwbaar. Het hs., ten stadsarchieve van Kampen, is uitgegeven door de
Vereeniging tot beoefening van Overijselsch Regt en Gesch. (Dev. 1862).
Zie: Inleiding op de genoemde uitgave; J. N a n n i n g a U i t t e r d i j k in Verslagen
en Mededeelingen der Vereen. tot beoef. v. Overijss. Regt en Gesch. X, 1 vlg.;
d e z . in Bijdr. t.d. gesch. van Overijsel VIII, 298 vlg.; M u l l e r , Lijst van Noord-Ned.
Kronyken 74.
Brugmans

[Boie, Hendrik]
BOIE (Hendrik), geb. 4 Mei 1794, als zoon van H. C h . B o i e en S.H. v a n H u g o ,
te Meldorf in Zuid-Ditmarssen, overl. te Buitenzorg 5 Sept. 1827. Studeerde
aanvankelijk in de rechten te Kiel, te Göttingen en vervolgens te Heidelberg, doch
zijn voorliefde voor de natuurwetenschappen deed hem in 1817 de betrekking van
conservator bij het zoölogisch kabinet in laatstgenoemde plaats aanvaarden. In
1821 werd hij benoemd tot conservator bij het Museum van Natuurlijke Historie te
Leiden en spoedig daarop aangewezen om den verdienstelijken H. Kühl, die op een
zijner wetenschappelijke reizen over Java overleden was, te vervangen. Alvorens
zijn bestemming te volgen, bracht Boie nog eenige maanden te Parijs door, ten
einde in verschillende musea aldaar zijn kennis te verrijken en vertrok 31 Dec. 1822
van Hellevoetsluis naar Indië, in de kwaliteit van lid der natuurkundige commissie.
Een kort oponthoud aan de Kaap de Goede Hoop benutte hij tot het verzamelen
van een aanzienlijke hoeveelheid botanische en zoölogische voorwerpen, welke hij
deed toekomen aan het leidsche museum. 6 Juni 1826 kwam Boie met zijn
mede-commissieleden te Batavia aan, verbleef ongeveer 7 maanden te Buitenzorg,
welke hij aan natuurkundige onderzoekingen wijdde en begaf zich in Dec. 1826
naar Krawang. Doch nauwelijks acht maanden aldaar in het belang der wetenschap
ijverig werkzaam zijnde, overviel hem 25 Aug. een zware ziekte, welke zijn dood
ten gevolge had. Hij werd te Buitenzorg begraven, terwijl door de goede zorgen van
prof. Reinwardt zijn graf niet aan de vergetelheid is prijsgegeven. Ook in het kabinet
voor natuurlijke historie werd te zijner eere een gedenksteen met korte inscriptie
aangebracht. Zijn portret is gegraveerd door W. Nieuwhoff.
Zie: J.A. S u s a n n a , Levensschets van H. Boie in Magazijn voor Wetenschappen
enz. verzameld door N.G. v a n K a m p e n , X
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(1830) 203; mededeelingen over zijn begrafenis in Bataviasche Courant 8 Sept.
1827; S. K a l f f , Een Indisch natuuronderzoeker in Ind. Gids 1902, II, 1656 en 1814.
Muller

[Bois, Mr. Abraham Adriaen du of de of Dubois]
BOIS (Mr. Abraham Adriaen d u of d e ) of D u b o i s , ged. 13 Aug. 1713 te
Rotterdam, overl. aldaar 11 Sept. 1774. Hij was een zoon van H u g o D u b o i s en
G e e r t r u i d a d e B a c k , werd 13 Aug. 1732 student in de rechten te Leiden en
promoveerde aldaar. In 1741 benoemde men hem tot bewindhebber der W.I.C.,
kamer Rotterdam, in 1742 der O.I.C.; van 1747-74 behoorde hij tot de vroedschap
en bekleedde in die periode nog allerlei andere stedelijke ambten; o.a. was hij
herhaaldelijk burgemeester tusschen 1752 en 1773. Ook was hij sinds 1750
hoogheemraad van Schieland en van 1769-1772 maecenas van het Bat.
Genootschap. Hij was heer van Molenaarsgraaf, Giessen en Steenhuizen, huwde
9 Mei 1742 te Rotterdam met G e e r t r u d a J a c o b a V i s c h en na 1744 met
J a c o b a M a r g a r e t h a L e s t e v e n o n . Zijn in 1760 door J. Humbert geschilderd
portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2e afd. 153.
Wiersum

[Boldingh, Gerrit]
BOLDINGH (Gerrit), geb. 22 April 1871 te Hoorn, overl. 19 Dec. 1901 te Nauwpoort
(Z.-Afrika), zoon van H e r m a n H e n d r i k B. en P e t r o n e l l a S u s a n n a
H o n d i u s . B. trad op 1 Oct. 1888 als volontair in dienst bij de toenmalige
Artillerie-cursus Compagnie te Delft en werd op 14 Oct. 1891 aangesteld tot 2en
luitenant der artillerie. In 1898 werd hij bevorderd tot 1en luitenant. Na
achtereenvolgens gediend te hebben bij het 2e en 3e regiment vestingartillerie vroeg
en verkreeg hij 10 Jan. 1900 eervol ontslag uit den militairen dienst en vertrok kort
daarna als vrijwilliger naar Z.-Afrika om de Boeren in hun strijd te ondersteunen. Na
in verschillende functiën te zijn werkzaam geweest, sloot hij zich ten laatste aan bij
een der commando's van den generaal de Wet. Hij nam deel aan vele gewaagde
ondernemingen in dien oorlog, totdat hij op 16 Dec. 1901, des namiddags, bij het
overtrekken van de spoorbaan tusschen Hannover Road en Taaiboschfontein Statie,
een doodelijk schot kreeg; drie dagen later overleed hij in het hospitaal te Nauwpoort.
Te zijner nagedachtenis werd op het plein van de kazerne der vesting-artillerie
te Gorinchem op initiatief van den kapitein der artillerie J. Eysten 31 Oct. 1903 een
monumentale bank onthuld, ontworpen door den bouwmeester Ed. Cuypers. Zijn
Nagelaten Geschriften gaf G.H. P r i e m uit, met inleiding van C h . B o i s s e v a i n
(Rott. 1903).
Zie: J. E y s t e n in Neerlandia Feb. 1902; Alg. Handelsblad 1 Febr. 1902; Mil.
Spectator April 1902.
Eysten

[Bolhuis, Lambertus van]
BOLHUIS (Lambertus v a n ) geb. 20 Nov. 1741 te Gron., aldaar overl. 26 Aug. 1826,
was achtereenvolgens predikant te Marsum (1766), Noorddijk (1767), Oostwolde
(1772), Leeuwarden (1773) en Groningen (1786), waar hij in 1823 emeritus werd.
Met Hendrik Wester e.a. werkte hij krachtig mede aan de verbetering van het
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schoolwezen, was een der oprichters van de Leeren Kweekschool te Groningen en
schreef o.a. een Beknopte Nederduitsche spraakkunst (1793), die door de Maatsch.
tot Nut v. 't Alg. met goud bekroond en meer dan eens herdrukt werd. Ook een
drietal leerredenen zagen van hem het licht. In 1780 werd v.B. gekozen tot lid van
de Maatsch. der Ned. Letterkunde. C.C. Fuchs heeft zijn silhouet gegraveerd naar
W. Lubbers.
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Zie: Hand. Letterk. 1827, 4; F e i t h e n L u l o f s , Redev. en dichtr. ter gelegenheid
van het 25 jar. feest van het Dep. Gron. der Maatsch. tot Nut. v. 't Alg., Aant. 170-179.
Zuidema

[Bomelius, Henricus]
BOMELIUS (Henricus), geb. ± 1500 te Zaltbommel, overl. 1570 te Duisburg, opgeleid
aan de school te Deventer, later misschien ook te Utrecht, studeerde te Keulen,
waar hij in 1520 (minder waarschijnlijk 1522) werd ingeschreven. In 1522 tot priester
gewijd, werd hij monnik in het St. Hieronymusklooster te Utrecht en rector van het
St. Magdalena-convent aldaar. Hij begon echter spoedig reformatorische
denkbeelden te koesteren en verliet daarom in, of waarschijnlijk reeds vóór, 1536
Utrecht en gaf zijn geestelijke functiën op. Het eerst schijnt hij in den Bosch gepredikt
te hebben, maar al spoedig moest hij het land verlaten. Hij was achtereenvolgens
te Kleef en te Meurs werkzaam; daar bewerkte of althans voltooide hij zijn Bellum
Trajectinum, waarvan de voorrede is gedagteekend te Meurs, 1 Aug. 1539. Van
Meurs werd hij in 1542 naar Wezel geroepen om onderwijs te geven aan de school;
zijn ambt aanvaardde hij 3 April 1543. In Jan. 1553 verwisselde hij zijn praeceptoraat
voor het predikambt in zijn woonplaats. In 1560 werd hij predikant te Duisburg, waar
hij in 1570 is gestorven.
Het eerste geschrift van Bomelius was de Summa der godliker Scrifturen, bewerkt
naar de latijnsche Oeconomica Christiana, het eerste geschrift, dat met name als
kettersch bij keizerlijk plakkaat werd verboden (oude drukken van 1523, 1526 en
z.j., ook vert. in het nederd., fransch, eng. en ital.; uitg. met hgd. vert. door B e n r a t h ,
Jahrb. f. prot. Theologie VII, 127 vlg. en afzond. Leipzig 1880; nieuwe uitg. van v a n
T o o r e n e n b e r g e n , Leiden 1882). Gedurende zijn verblijf te Wezel schreef
Bomelius verschillende theologische werken: Deutsche Theologie (Wezel 1553);
Lamentationes Petri seu novus Esdras (s.a.), misschien de nederduitsche vertaling
van de augsburgsche confessie (Wezel 1558); onuitgegeven bleef: de Priscis
ecclesiae ritibus deque Sacrorum inde ab Apostolorum aetate usque ad nostra
tempora principiis et successione (H.S. in Teschenmacher's bibliotheek). Maar zijn
voornaamste werk is zijn Bellum Trajectinum, waarin hij den ondergang van het
oude utrechtsche bisdom (1525-1528) als ooggetuige en tijdgenoot beschrijft en
dat nog steeds voor deze periode een betrouwbare bron is. Het H.S., dat in 1539
werd voltooid, kwam in handen van G e l d e n h a u e r , die het in 1542 uitgaf in zijn
Germanicarum historiarum illustratio nunc primum excusa (Marpurgi, in officina
Christiani Egenolphi) 30-55. Een nieuwe uitgave bezorgde B.J.L. d e G e e r in
o

Werken Hist. Gen., Nieuwe Reeks n . 28, naar die van 1542, met gebruikmaking
o
van een H.S. van Lap van Waveren, thans in de acad. bibl. te Utrecht (cat. n . 796).
Andere HSS., door de Geer niet gebruikt, berusten te Hamburg (stadsbibliotheek,
afk. van Uffenbach) en te Rome (Vaticana).
Zie: K r a f f t in Monatsschrift für Rheinisch-Westphälische Geschichte II, 226 vlg.;
Bellum Trajectinum H e n r i c o B o m e l i o autore (Werken H.G. als boven, Utr.
1878) inleiding; S. M u l l e r F z n . , Lijst van Noord- Ned. kronijken (Werken H.G.,
o
Nieuwe Reeks n . 31. Utr. 1880) 48; S e p p , Polemische en irenische theologie
(Leiden 1881) 95 vlg.; de bovengenoemde uitgaven van B e n r a t h e n v a n
T o o r e n e n b e r g e n ; R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Hervormde
Kerk
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der Nederlanden (2e dr. Gron. 1899) 64 vlg. en de daar aangeh. litteratuur.
Brugmans

[Bommel, Cornelis Richardus Antonius van]
BOMMEL (Cornelis Richardus Antonius v a n ), geb. te Leiden 5 April 1790, gest. 7
April 1852 te Luik. Op dertienjarigen leeftijd kwam hij op een college te Borgh bij
Munster, dat onder leiding stond van uitgeweken fransche priesters en heeft daar
een voortreffelijke opleiding tot het priesterschap genoten, dat hem te Munster 8
Juni 1816 werd toegediend. De raad van Overberg, een vermaard paedagoog te
Munster, bracht hem er toe, om, zoodra hij in Holland was teruggekeerd, een
kweekschool voor den toekomstigen clerus te stichten, waar gymnasiaal onderwijs
zou gegeven worden, dat in een groote behoefte moest voorzien. Met twee andere
voormalige kweekelingen van Borgh, van Wyckerslooth en van Niel, kocht hij reeds
in 1817 uit eigen middelen de buitenplaats Hageveld bij Velsen en stichtte daar een
klein-seminarie ten dienste van het aartspriesterdom van Holland en Zeeland. Onder
zijn leiding bloeide de stichting snel op, toen de bemoeiingen van Willem I met de
opleiding der katholieke geestelijkheid in 1825 daaraan voorloopig een einde
maakten. Op 1 Sept. van dat jaar werd Hageveld krachtens de koninklijke besluiten
van 14 Juni v.d. jaar gesloten door den gouverneur van N.-Holland, van Tets van
Goudriaan, die daarbij echter groote waardeering voor deze kweekschool aan den
dag legde. Nog sterker kwam de waardeering voor van B. uit door de pogingen,
welke de regeering heeft aangewend, om hem te verbinden aan het collegium
philosophicum te Leuven, welk instituut naar de bedoeling van Willem I in de plaats
moest treden van de bestaande kleinseminaries en andere voorbereidingsscholen.
In een audiëntie bij den Koning, welke vier uren duurde, werd hem toegestaan de
beweegredenen uiteen te zetten, waarom hij de benoeming tot regent van het colleg.
phil., gedagteekend 1 Juli 1825, als leidende tot kerkscheuring, niet kon aanvaarden.
De gedwongen rust, waartoe de energieke man zich thans zag veroordeeld, wendde
hij aan om het verzet, dat zich tegen deze inmenging van het gouvernement alom
openbaarde, in vaste banen te leiden, daarbij zorgende dat de beweging steeds
binnen de wettelijke grenzen bleef. Dit laatste werd ook door Willem I erkend; toen
de buitengewone gezant van den H. Stoel, Fr. Capaccini in Jan. 1829 voorsloeg
v.B. tot bisschop van Luik te laten benoemen, betoonde de Koning zich daarmede
tevreden. Ofschoon erkentelijk voor dit bewijs van hoogachting, verklaarde v.B.
niettemin rondborstig aan den Koning, dat hij ook als bisschop zijn houding tegenover
de besluiten van 1825 niet zou kunnen prijsgeven. Dat hem dit ernst was blijkt uit
een vlugschrift, de Trois chapitres, dat hij in enkele dagen te Antwerpen opstelde,
naar aanleiding der koninklijke besluiten van 20 Juni 1829, waarbij het verblijf aan
het coll. phil. schijnbaar facultatief werdt gesteld, maar feitelijk afhankelijk bleef van
het goeddunken der regeering. Ofschoon v.B. kieschheidshalve zijn naam had
verzwegen, wist men in de hooge kringen toch zeer goed, wie de schrijver van het
pamflet was. En eveneens begreep de auteur dat hij zijn toekomst daarbij op het
spel zette, want wel was hij reeds 8 Mei 1829 als bisschop van Luik gepreconiseerd,
maar de benoemingsbrieven wachtten nog steeds op het koninklijk placet. De
overtuiging echter, dat hij de bisschoppelijke waardigheid niet had gezocht, zoo kon
v.B. later getuigen, en dat spreken thans dure plicht was, deed hem over deze
bedenking heen-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

399
stappen, en Willem I was te veel een man van karakter om zich wegens zulk een
edele vrijmoedigheid en hoog plichtsbesef op v.B. te wreken. Daarentegen heeft
de brochure ertoe medegewerkt dat de koning 2 Oct. 1829, in tegenwoordigheid
van den schrijver, een nieuw besluit onderteekende, waarbij het volgen van de
lessen aan het coll. phil. werkelijk facultatief werd gesteld en de bisschoppen vrijheid
verkregen hun kleinseminaries wederom te openen. Bovendien stelde v.B. in die
dagen, gehoor gevend aan den uitdrukkelijken wensch van den Koning, een gansche
verhandeling op schrift, waarin hij zijne denkbeelden over het invoeren van een
algeheele vrijheid van godsdienst uiteenzette. Een zelfde strekking, maar bepaaldelijk
betreffende het onderwijs, had zijn Essai sur le monopole de l'enseignement aux
Pays-Bas, in Oct. 1829 geschreven met het oog op de naderende regeling van dat
volksbelang in de Tweede Kamer. Deze denkbeelden konden echter geen ingang
vinden bij de meerderheid der regeeringspartij in N.-Nederland, hetgeen veel heeft
bijgedragen tot de afscheiding der zuidelijke provinciën. Na lang uitstel werd 5 Oct.
1829 door den Koning het decreet onderteekend, waarbij de benoemingsstukken,
thans voorzien van het koninklijk placet, aan v.B. konden toegezonden worden; 15
Nov. daarop volgende ontving hij de bisschoppelijke wijding van den bisschop van
Namen en koos tot wapenspreuk: ‘in trinitate fortitudo’. Zijn eerste herderlijke brief
van 18 Jan. 1830 bevatte een vermaning tot gehoorzaamheid aan het wettige gezag
in den Staat, gepaard met het dringend verzoek aan de priesters van zijn diocees
zich van petitionneeren te onthouden, welke beide zaken veel ontevredenheid te
Luik verwekten. Maar tevens ging hij voort de regeering te wijzen op het verkeerd
beleid, dat naar zijn meening tegenover de Belgen werd aangewend, zooals blijkt
uit vertrouwelijke brieven, aan den staatssecretaris de Mey van Streefkerk, alsook
aan den Koning zelf gericht. En toen de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden
ten gevolge van fouten, waartegen hij zoo herhaaldelijk had gewaarschuwd, zich
had voltrokken, aarzelde de bisschop niet het nieuwe gouvernement te erkennen,
overtuigd dat hij boven alles de banden had te eerbiedigen, welke hem als bisschop
aan Luik verbonden. Zijn verdere gezegende werkzaamheid behoorde nu verder
hoofdzakelijk tot België en meer bijzonder tot zijn diocees, dat hij geheel heeft
gereorganiseerd. In de hieronder aangegeven literatuur kan men daarover veel
lezen, maar een monografie van ‘le bras droit du primat de Belgique et le grand
conseiller de l'université de Louvain’, gelijk U l y s s e C a p i t a i n e hem te recht
noemt, zou zeer gewenscht zijn; alle gegevens daarvoor zijn te vinden in het
bisschoppelijk archief van Luik, alsook in het oud-archief van den aartsbisschop
van Utrecht. Nog tweemalen heeft v.B. zich openlijk uitgesproken over de
gebeurtenissen, welke waren voorgevallen gedurende zijn verblijf in
Noord-Nederland. In 1838 had hij zich te verdedigen tegen een beschuldiging van
meineed en landverraad, gelijktijdig uitgebracht door het Journal de la Province in
België en het Journal de la Haye alhier; het pleidooi, waarin veel merkwaardigs
voorkomt over zijn betrekkingen tot Willem I, liet hij afdrukken achter een Sermon
sur la primauté du Souverain Pontife, in zijn kathedraal van Luik gehouden. En in
1840 nam hij nogmaals de pen op, toen prof. Matthys Siegenbeek, die tevens
schoolopziener was, zich niet had ontzien om in een Open brief aan Groen van
Prinsterer zijn
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geliefd Hageveld aan te duiden als een school, waar ‘de domheid in het R.C.
kerkgenootschap werd georganiseerd’. Er verscheen toen o.a. een verweerschrift
van den voormaligen president van datzelfde Hageveld, waarop het antwoord steeds
is uitgebleven.
Van hem verschenen: Trois chapitres sur les deux arrêtés du 20 Juin 1829, relatifs
au collège philosophique, par un père de famille pétitionnaire (Bruxelles 1829);
Essai sur le monopole de l'enseignement aux Pays-Bas (Anvers 1829); Mandements,
lettres pastorales et instructions de Mgr. C.R.A. v a n B o m m e l , évêque de Liège
(Liège 1844-1856, 3 dln.); Système de la liberté illimitée des cultes et des opinions
religieuses, mis constitutionnellement en rapport avec la loi fondamentale du royaume
des Pays-bas et spécialement appliqué au culte catholique in het Bull. de l' Acad.
roy. de Belgique, Classe des lettres 1905, 393-488, waar ook een deel der
briefwisseling met Willem I; Brief aan prof. Matthys Siegenbeek ('s Gravenhage
1840); de titels van nog een aantal andere brochures, verhandelingen en preeken,
ten getale van 24, volledig bij: U l y s s e C a p i t a i n e , Nécrologie Liégoise 1853,
152-174. F. Lhérie heeft zijn portret gegraveerd naar een schilderij van G. Wappers.
Zie over hem: de Katholiek 1852, I; 1897, II; 1911, I; J a c q u e m o t t e , Oraison
funèbre de Mgr. v. Bommel (Liége 1852); B e l l e f r o i d , Oraison funèbre de mgr.
v. Bommel (Liége 1852); Annuaire de l'univérsité de Louvain 1853; D a r i s , Histoire
du diocèse et de la principauté de Liége IV (Liége 1873); A l b e r s , Gesch. v.h.
herstel der hierachie in dė Nederlanden (Nijmegen 1903-1904); M o n c h a m p ,
L'évêque van Bommel et la révolution Belge in Bull. de l' Acad. roy. de Belgique,
Classe des lettres 1905, 393-488; Biographie nationale i.v.
Hensen

[Bommel, Martinus Josephus van]
BOMMEL (Martinus Josephus v a n ), geb. te Tilburg 14 Sept. 1790, overl. te St.
Michiels-Gestel 18 Juni 1864, zoon van C o r n e l i s A d r i a n u s v a n B o m m e l
en M a r i a A l e g o n d i s v a n L i e m d t . Na zijne lagere studiën te hebben voltooid,
ging hij naar het seminarie en mocht op 27 Jun. 1821 het H. priesterschap ontvangen
te Munster. Nog geen maand nadat hem de H. Wijding was toegediend, werd de
jonge priester door zijne kerkelijke overheid op 18 Jul. (1821) benoemd tot procurator
van het seminarie te Herlaer. Na een vijftal jaren dien post te hebben bekleed, kreeg
hij op 2 Oct. 1826 zijne aanstelling van kapelaan te Berchem (N. Brab.). Slechts
drie jaren heeft hij dien post vervuld, daar hij 10 Nov. 1829 naar bovengenoemd
seminarie werd teruggeroepen om de functie van procurator weder op zich te nemen.
Niettegenstaande de zware zorgen aan dit ambt verbonden, werd van Bommel
30 Maart 1842 aangesteld tot vice-directeur en 11 Febr. 1851 tot directeur van het
instituut voor doofstommen te St. Michiels-Gestel. Hij nam enkel het beheer van het
instituut op zich, en liet het onderwijs over aan de professoren. Met de grootste
zorgvuldigheid en met voorbeeldigen ijver behartigde deze werkzame priester
tegelijkertijd de tijdelijke belangen èn van het seminarie èn van het instituut.
Zijn jongere broeder D i o n y s i u s A n t o n i u s was rector te Rethy, geb. 9 Juni
1798 en overl. 9 Sept. 1844.
Ebeling

[Bommel, Willem van]
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BOMMEL (Willem v a n ), werd in 1597 door den magistraat van Venlo belast met
den bouw van een nieuw stadhuis. Tevoren moet hij reeds een uitgewerkt plan
ontworpen hebben, want 16 Feb. overhandigde hij den burgemeester reeds
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eene schets daarvan, na den dag tevoren over het maken van den bouw in
onderhandeling te zijn getreden, voor welk plan hij een godsheller (godspenning)
van 12 gulden ontving. 2 Juli werd de eerste steen van den grooten toren gelegd
en 11 Juli 1598 was de bouw voleindigd. Het stadhuis, met 2 torens, is gebouwd in
den nederlandschen renaissancestijl. De groote buitentrap is elf jaar later
opgetrokken. In 1615 is door hem het kasteel Keppel in Gelderland voltooid.
Zie: M. J a n s e n , Stadhuis van Venlo in de Maasgouw 1880, 257-258.
Flament

[Bommelius, Everardus]
BOMMELIUS (Everardus), ook E v e r t W o u t e r s z . genoemd, waarschijnlijk
geboren te Bommel, predikant achtereenvolgens te Abbenbroek (1577-1579), Gouda
(1579-1592; in 1581 tijdelijk te Leiden), Voorschoten (1592-1595), Noordwolde in
Groningen (1595-1597), Benschop (1597), IJselstein (1598-1608 of 1609).
T r i g l a n d noemt hem ‘een man van gesonden gheloove, in de welcke hy oock
stantvastigh is ghebleven tot den eynde toe’, meent dat uit de acten der classis blijkt
dat hij in 1579 al eenigen tijd te Gouda moet geweest zijn, maar het op den duur
met Herman Herbertsz. ‘niet harden en konde’ en daarom is vertrokken naar
IJselstein. Dit laatste is evenwel zeker onjuist. Als predikant te Abbenbroek heeft
bij de acta van de Synode te Dordrecht in 1574 onderteekend. In een twist met C.
Coolhaes bekende hij ongelijk en bood zijne verontschuldigingen aan (Acta der
Zuid-Hollandsche Synode van 1581). Nadat hij reeds eerder wegens plichtverzaking
door de Synode was gecensureerd werd hij in 1595 beschuldigd van dronkenschap
en ‘onzedelijkheid’ te Voorburg, van ‘oneerbaerheit’ te Rotterdam en heeft lang
ontkend. De classis Leiden had er al over gehandeld. De Synode hoorde echter dat
hij naar Groningen vertrokken was; en toen dat gerucht in het volgende jaar bevestigd
werd, kon zij niets anders doen, dan aan Groningen schrijven wat er met hem
geschied was, ‘opdat sy daerinne ordre stellen’. Intusschen in Sept. 1597 was hij
weer gereed om een beroep aan te nemen naar Benschop. De Synode richtte zich
tot ‘den raet van syne ghenade van Hohenloo onder wiens jurisdictie de voorsz.
plaetse behoort’ om hulp: eerst moest hij met de kerk verzoend zijn. Dit geschiedde,
zooals blijkt uit zijne schuldbekentenis op 9 Dec. 1597 in de classis Gouda, die in
aanmerking nam ‘dat hij een out dienaer sij en der kercke Christi veel dienstes
gedaen’ heeft. Uit de door hem onderteekende acte, afgedrukt in het Archief voor
Kerkgesch. t.a.p., blijkt dat hij dronken was geweest, schulden gemaakt en niet
betaald had. Zulke feilen liepen over ‘verscheyden tijden’; maar hij beloofde
beterschap in alle opzichten. Zóó is hij ‘wederom in versoeninghe opghenomen
gheworden’; ‘soo houdt haer de Synodus’ van 1598 ‘syns persoons halven
verghenoecht’. In 1598 verhuisde hij nog naar IJselstein, van waar hij nog in Oct.
1608 zijne classis op de Synode vertegenwoordigde; in 1609 is hij daar opgevolgd
door Petrus Vliegerius, die er in 1655 stierf. Daniël Wittius was zijn zoon.
Zie: H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaand. (Arnh. 1868) I, 52, 380-384; II, 141 en
de daar genoemde bronnen; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 156, 209, 288
v., 306, 316, 330 v.v., 337, 342, 352 v., 409 v., 456, 471; III, 63, 71, 86, 106, 264,
277; VII, 7 v.; Arch. v. Kerkgesch. 1858, 473-477; J. T r i g l a n d , Kerckelijcke
Geschiedenissen 769 v.; G.D.J. S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht (Utr. 1841) I, 141; J.
H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 169; Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 100,
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116; 1910, Bijl. 152; Werken Marnix- Vereeniging Serie III, dl. II, 112, 114, 118, 124,
143, 167, 230; dl. IV, 55, 87; Navorscher X (1860), 215.
Knipscheer

[Bonerus, Matthias]
BONERUS (Matthias), B o e n e r , d e B o n i è r e s , geb. te Venlo en jong overleden
te Keulen (‘in Ubiis’) in 1614. Hij was een rechtsgeleerde en behaalde zijn graad te
Leuven. Verschillende Declamationes van hem, onder leiding van E r y c i u s
P u t e a n u s te Leuven gehouden, staan in diens Palaestra Bonae mentis (Lovanii
1611). Een brief aan hem in P u t e a n u s ' Epp. bellaria. Cent. III et nova (Lovanii
1612).
Zie: F o p p e n s , Bibl. belgica II, 870; T h . S i m a r , Etude sur E. Puteanus
o

(Recueil Trav. Confér. Hist. et Philol., Univ. de Louvain n . 23, 1909) 146, 147, 161.
Flament

[Bonifacius, Winfried]
BONIFACIUS. W i n f r i e d , aan wien paus Gregorius II den naam B o n i f a c i u s
d.i. weldoener gaf, werd omstreeks 680 geboren in Wessex (Engeland) uit een
adellijke christenfamilie. Hij studeerde in de benedictijner abdijen te Exeter en te
Nursling (of Nhuts-celle), deed er zijne kloostergelofte en ontving er de
priesterwijding. In 716 ging hij met drie gezellen hulp bieden aan Willibrord, den
stichter (696) van den utrechtschen bisschopszetel; hij landde te Wijkbij Duurstede,
maar vond de christengemeenten verwoest en Willibrord gevlucht; teruggewezen
door koning Radboud, den tijdelijken overwinnaar der Franken, keerde hij weldra
naar Engeland terug. In Mei 719 werd hij door paus Gregorius II (715-731), dien hij
te Rome was gaan bezoeken, ten evangelie-arbeid uitgezonden naar Germanie.
Bonifacius begaf zich naar Hessen (de landstreek die tot de 9e eeuw Austrasie
geheeten wordt), maar op de tijding dat Aldegisil II, de opvolger van den ruwen
Radboud, den christenen gunstig gezind was, ging hij terug naar Friesland, stond
er gedurende drie jaren Willibrord met goed gevolg ter zijde, en keerde vervolgens
naar Hessen en Thuringen terug, dewijl de bejaarde bisschop hem tot zijn opvolger
wenschte. In 722 deed Bonifacius zijn tweede reis naar Rome. Gregorius wijdde
hem tot bisschop (30 November) doch wees hem geen vasten zetel aan, ook
onderwierp hij hem niet aan een bepaalden metropolitaan, maar maakte hem
onmiddellijk van Rome afhankelijk. Sterk door de begunstiging van den Paus en
van Karel Martel bevestigde hij het goede, wat hij in Hessen had bewerkt (val van
den heiligen eik van Geismar), onderdrukte de wanordelijkheden van de
geestelijkheid en wekte in Thuringen, waar hij eerst weinig succes had gehad, het
geloof tot nieuw leven. Bonifacius riep om hem te helpen uit Engeland monniken
en kloosterzusters: Lullus, Eobanus, Burchard, Willibald, diens broeder Wunibald
en hunne zuster Walpurgis, Wigbert, Wiethbert, de geleerde Lioba en Tecla, die
allen als heiligen vereerd worden. Een der trouwste metgezellen en vrienden van
Bonifacius was de H. Gregorius, de latere bestuurder van het bisdom Utrecht.
Bonifacius, die zijn eigen vorming ontving in een klooster, zag het nut dier instellingen
in voor de te bekeeren streken en stichtte meerdere kloosters o.a. te Fritzlar,
Bisschoffheim, Kitzingen, Ochsenfurt, die middelpunten werden voor het geloof en
de christelijke beschaving, zelfs nog vóór hij de organisatie van de bisschoppelijke
hierarchie ter hand nam. Doch ook deze kwam ter bestemder tijde. Na in 731 door
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op te richten, bracht Bonifacius na een vruchtbare prediking (732-738) en een derde
reis naar Rome (738) deze regeling tot stand. Door den hertog Odilo bijgestaan,
richtte hij in Beieren (Beiersch concilie 740; te Salzburg 741) de bisschopszetels
van Passau, Salzburg, Freisingen en Regensburg op; vestigde er een te Büraburg
voor Hessen, twee voor Thuringen: Erfurt voor het noorden, Wurtzburg voor het
zuiden, en voor Nordgau (het noorden van Beieren) dien van Eichstätt. Deze
organisatie heeft met enkele wijzigingen (Büraburg en Erfurt zijn verdwenen) de
eeuwen dóór stand gehouden.
De frankische kerk verkeerde in een bedroevenden staat; de bisschopszetels
stonden verlaten of werden door Karel Martel tot simonistische doeleinden misbruikt;
de lagere geestelijkheid was onwetend en onwaardig van levensgedrag, terwijl
onder het volk grove bijgeloovigheden heerschten. De H. Zacharias (741), opvolger
van den H. Gregorius III, vertrouwde de hervorming toe aan Bonifacius, die haar
ten einde bracht in verscheidene concilies, waar hij als pauselijk legaat den
voorzittersstoel innam; de voornaamsten er van zijn: dat van Leptine (in Henegouwen
743), waar de benedictijner regel werd voorgeschreven aan de kloosters, welke
dien regel nog niet hadden aangenomen; dat van Soissons (744) en het derde
duitsche concilie (745), hetwelk de beide kettersche bisschoppen Adalbert en
Clemens veroordeelde en de afzetting uitsprak over Gervilieb van Mainz. Bonifacius
volgde hem op den aartsbisschoppelijken zetel op. Want toen de kerk in Duitschland
voor goed geordend was, moest ze evenals elders een bisschopszetel met
metropolitaan-rechten hebben. Paus Zacharias, Pepijn, Karloman en onze heilige
hadden Keulen gekozen, doch de frankische geestelijkheid, beducht voor een zoo
gestreng hervormer, dwong hem te wijken tot Mainz.
Nadat Bonifacius naar best vermogen de verwoestingen hersteld had, die door
de nog heidensche Saksers, ondersteund door Grifo, zoon van Karel Martel, bij hun
invallen in het Frankenrijk waren aangericht, en nadat hij zijn leerling Lullus tot zijn
koorbisschop had aangesteld, vertrok hij in de lente van 754 naar Friesland, hetgeen
hij altijd met groote voorliefde bemind had, op zijn tocht begeleid door een vijftigtal
priesters en clerici. Een jaar ongeveer werd besteed aan de bevestiging van het
geloof in het bisdom Utrecht.
Zijn laatste daad als aartsbisschop van Mainz schijnt geweest te zijn, de
zelfstandigheid van de utrechtsche diocese te handhaven tegen de vermeende
aanspraken van den bisschop van Keulen. Willibrord toch was in 739 gestorven en
naar allen schijn heeft Bonifacius toen in diens plaats (zoo is ten minste het oordeel
van M a b i l l o n ) een opvolger aangesteld en gewijd in den persoon van den H.
Eobanus. Misschien werd hij zelf bisschop van Utrecht in 753. Tot in het noorden
van Friesland, dat nog heidensch was, doorgedrongen, maakte Bonifacius er vele
bekeerlingen en sprak met hen af zich bij Dokkum gereed te houden tot het
ontvangen van het H. Vormsel; doch in hunne plaats kwamen de heidenen, die hem
ombrachten met zijne 52 gezellen (5 Juni 755). Op hunne beurt werden de
ongeloovigen door de christenen op de vlucht gedreven, die de lichamen der
gevallenen verzamelden en dat van Bonifacius naar Utrecht vervoerden, vanwaar
het later (5 Juli) naar Mainz en vervolgens naar de abdij van Fulda gebracht werd
overeenkomstig den wensch van den heilige, die in zijn bezorgdheid voor de abdij,
welke in vereeniging met zijn
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leerling Sturm in 744 door hem gesticht was, haar bestemd had tot zijn rustplaats.
Hij rust er nog in de kathedraal en het episcopaat van Pruisen houdt telken jare bij
zijn graf zijn vergadering. Het jaar na zijn dood, werd Bonifacius in Engeland reeds
als heilige vereerd; in 757 werd de abdij van Fulda onder zijn bescherming gesteld;
vanaf de negende eeuw wordt hij als heilige vereerd in geheel Duitschland.
o

o

Zijne geschriften zijn: 1 . 15 preeken; 2 . brieven, 39 van hem zelf, 73 die tot hem
o

o

gericht zijn; 3 . een poenitentiaalboek, het oudste van Duitschland; 4 . gedichten
o

(M i g n e , Patrologia Latina XXXIX, 598-892); 5 . een grammatica (A. M a i , Classici
o

Auctores VII, 475); 6 . dicta Bonifacii; twijfelachtig (Nürnberger Theol. Quartalschrift
LXX, 1888).
De voornaamste bron is: Vita S. Bonifacii, geschreven op bevel van den H. Lullus
door den priester (niet den bisschop) W i l l i b a l d (M a b i l l o n , Acta SS. (1734) III,
pars 2; Acta SS. Junii I, 445; Mon. Germ. Hist. SS. II, 331). De andere levens uit
die tijden voegen aan dit vita principalis weinig bijzonderheden toe. De beste uitgaven
zijn: Vitae sancti Bonifacii archiepiscopi Moguntini, uitgeg. door L e v i s o n in de
collectie: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum (Hannover en Leipzig,
1905). Verder S e i t e r s , Bonifacius der Apostel der Deutschen (Mainz 1845);
F i s c h e r , Bonifacius der Apostel der Deutschen (Leipzig 1881); H a h n , H. Bonifaz
und Lull (Leipzig 1883); M u l l e r , Bonifacius. Eene kerkhistorische Studie
(Amsterdam 1869). De drie laatstgenoemden staan op protestantsch standpunt;
K u r t h , St. Boniface (Paris 1902); S c h m i t t , Der Hl. Bonifacius. Apostel der
Deutschen. (Coblenz 1910); O z a n a m , La civilisation chrétienne chez les Francs
II, chap. 3 (Paris 1872); M o n t a l e m b e r t , Les moines d'Occident V (Paris 1867);
M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland (Utrecht 1864) I, H. III, par. 4; I.H. G o s s e s
2
in Nijhoff's Bijdragen 4e R. IX (1910) 247. Verder: P o t t h a s t , Bibliotheca II (1896)
1216.
Graux

[Boogaert, Mr. Adriaen]
BOOGAERT (Mr. Adriaen), heer van Beloys, geb. te Delft 3 Nov. 1634, overl. aldaar
28 Jan. 1708, zoon van Mr. Nicolaes Boogaert (1) en Eva Briel (kol. 405). Hij
studeerde te Leiden in de rechten, werd 1664 veertigraad van Delft, in 1672 door
den Prins als zoodanig gelicentieerd, maar in 1679 opnieuw gekozen. Voorts was
hij er schepen in 1665 t.e.m. 1668; weesmeester 1670 en 1671, burgemeester in
1680 en tal van volgende jaren. Bovendien bewindhebber der O.I. Compie. ter kamer
Delft 1656 (deed afstand in 1699); afgevaardigde wegens de stad Delft in de Staten
van Holland en West-Friesland 1672, doch in hetzelfde jaar vervangen, als zijnde
door den Prins van Oranje geëxcuseerd van de regeering. Herbenoemd in 1684;
adjunct ten Dagvaart 1669, enz. Heemraad van Delfland 1681, baljuw en dijkgraaf
van Delfland 1699 tot aan zijn dood. Hij huwde te Delft 25 Oct. 1655 met A n n a
B r i e l (l) v a n W e l h o u k , geb. te Delft 6 Juli 1639, overl. te Delft 21 Aug. 1688,
dr. van G e r a r d C o r n e l i s z . en van P e t r o n e l l a S p i e r i n g .
Zie: Navorscher 1909, 481 vlg.
van Dam van Isselt

[Boogaert, Mr. Andries]
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BOOGAERT (Mr. Andries) heer van Alblasserdam, geb. 16 Febr. 1628, overl. te
Delft 7 Febr. 1699, zoon van dr. N i c o l a e s en A n n a v a n d e r B u r c h
J a n s d r . Hij werd in 1656 werkzaam gesteld in den raad van justitie te Batavia,
1660 in die qualiteit gecommitteerd naar Ceylon en de kust van Coromandel;
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opperhoofd van Jamby in 1663, werd hij in 1667 naar Batavia teruggeroepen en
daar andermaal in den raad van justitie geplaatst. In hetzelfde jaar werd hij directeur
van Souratte, 1674 naar Jamby gecommitteerd, 1675 benoemd tot gouverneur van
Banda. Bij besluit van 1 Dec. 1676 werd hij naar Batavia opontboden, terwijl hem
17 Oct. 1679, nadat een tegen hem hangend proces door den raad van justitie was
afgedaan, vergund werd om met zijn familie in zijn qualiteit met de retourvloot terug
te keeren. In 1685 beleend met Alblasserdam, werd hij veertigraad te Delft in 1687
en was er van 1691 tot en met 1698 schepen.
o

o

Hij huwde tweemaal: 1 . in 1656 met H e l e n a d e M e e r J a n s d r . ; 2 . 30
Juni 1667 met S u s a n n a A b b e m a , geb. 30 April 1646, overl. te Delft 10 Mei
1727.
Zie: Navorscher 1909, 481 vlg.
van Dam van Isselt

[Boogaert, Mr. Nicolaes (1)]
BOOGAERT (Mr. Nicolaes) (1), geb. 7 Juni 1605, overl. te Delft 20 Jan. 1654, zoon
van mr. A d r i a e n e n van M a r g a r e t h a P a u l u s d r . v a n B e r e s t e y n . Hij
werd veertigraad te Delft in 1634, was er schepen in 1636 en 1637, weesmeester
1639 enz., burgemeester in 1652 en 1653. Voorts was hij ontvanger der gemeene
landsmiddelen en adjunct ten Dagvaart 1641, enz. Hij huwde te Delft 2 Nov. 1631
met E v a B r i e l , geb. 10 Oct. 1604, overl. te Delft 26 Febr. 1659, dr. van G y s b e r t
C o r n e l i s z . B r i e l en van A n n a J a c o b s d r . v a n d e r D u s s e n .
Zie: Navorscher 1909, 481 vlg.
van Dam van Isselt

[Boogaert, Mr. Nicolaes (2)]
BOOGAERT (Mr. Nicolaes) (2), heer van Beloys, geb. te Delft 26 Dec. 1662, overl.
aldaar 10 Mei 1746, zn. van Mr. Adriaen, hr. van Beloys, en van Anna Briel(l) van
Welhouk (kol. 404). Hij werd 1699 bewindhebber van de O.I. Comp. ter kamer Delft,
hetgeen hij tot zijn dood bleef. Voorts werd hij veertigraad te Delft in 1710, was er
weesmeester in 1716 enz., schepen in 1718 enz., burgemeester in 1725 enz.
o

Hij huwde: 1 . 6 Mei 1687 te Nootdorp met A n n a C e c i l i a B o o g a e r t v a n
A l b l a s s e r d a m , overl. te Delft 3 Oct. 1695, dr. van Mr. Andries en van Susanna
o

Abbema (kol. 404); 2 . 10 Juli 1696 te Amsterdam met B e r t a J o h a n n a v a n
D a m , geb. te Amsterdam 11 Nov. 1662, overl. te Delft 22 Juli 1747, dr. van Mr.
P i e t e r en van L y d i a v a n S e g w a e r t .
Zie: Navorscher 1909, 481 vlg.
van Dam van Isselt

[Boomkamp, Gijsbert]
BOOMKAMP (Gijsbert), geb. te Alkmaar, overl. aldaar 11 Juli 1755, zoon van
C o r n e l i s J a n s z . B., huisschilder en leeraar der friesche doopsgezinde
gemeente, en A n n a G i j s b e r t s v a n C i n g e l . Zijn vader deed hem tot den
koophandel opleiden, na hem alvorens een jaar lang door C. Pronk in het teekenen
te hebben doen onderwijzen. Hij bracht het daarin niet ver, maar liet zich toch in
1730 als leerling van Willem Havenberg bij het St. Lucasgilde inschrijven. Door zijn
huwelijk, 5 Oct. 1732, met G e e r t j e B e l , weduwe van A d o l f K o e m a n , werd
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hij kaarsenmaker. Zijne vrouw 12 Dec. 1737 door den dood verloren hebbende een kind was haar in Maart voorgegaan -, hertrouwde hij 13 Juli 1738 met M a a r t j e ,
nagelaten dochter van den lakenkooper J a c o b d e W i t , overl. in Oct. 1776, uit
welk huwelijk ook kinderen in 1743, 46 en 48 zijn gestorven. Hetzij door zijn
huwelijken, hetzij door voorspoed in zijn bedrijf, B. werd een bemiddeld man. Hij
bezat ook eene azijnmakerij, aandeel in 2 zoutkeeten, eenige huizen en huisjes,
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landerijen in de Schermeer, Egmondermeer, onder Bergen en te Oudcarspel.
Omstreeks 1736 ving B. aan zich gelegen te laten liggen aan het verleden zijner
woonplaats en harer omgeving. In 1740 togen hij en vijf vrienden ieder afzonderlijk
uit, om in een 40-tal noordhollandsche dorpen de jaartallen en opschriften op
gebouwen, klokken, kerkglazen en borden af te schrijven, en voorts alles aan te
teekenen wat zij wetenswaardigs konden vinden of vernemen. Hij maakte hiervan
een geheel en voorzag dit van afteekeningen der kerken en andere hoofdgebouwen.
In grooter formaat heeft hij de van 1733 tot 1741 genomen schetsen overgeteekend
en met eenige copieën naar bestaande prenten aangevuld tot Een honderd meest
Noordhollandsche Gezigten. In 1746 voltooide hij het eerste deel van een handschrift
o

in gr. 8 . getiteld: d'Oorsprongh en eersten Opkomst en aloude gebeurtenissen der
Batavieren nu Hollanderen enz. kortelijks in een getrokken en beschreven. Het
berust, evenals de beide vorige werken, thans in Alkmaars gemeente-archief. Van
1749 dateert een in 1896 door de firma M. Nijhoff bezeten. handschrift: Korte
aantekeningen en afbeeldingen der drie Egmonden, bevattende beschrijving en
kronijk 690-1749, met plattegrond en 21 teekeningen in sepia van de abdij, het slot
enz. In druk verschenen: Aenmerkingen over Alkmaers Stede-recht. Ter gelegentheyt
van het voortbrengen van eenige bezwaernissen daer tegen (Alkm. 1741; de
‘bezwaernissen’ waren geopperd door mr. C. v a n B i j n k e r s h o e k in zijne
Quaestiones juris publici); Tegenwoordige toestand van Egmond aan Zee, of Korte
Beschrijvinge en Oudheidkundige Aanteekening van Egmond, de instorting van
deizelfs Tooren, en eene Herberg (Haarl. 1741); Beschryving van den Dorpe Egmond
aan Zee, in deszelfs tegenwoordigen Toestand; Behelzende een Naukeurig Verhael
van de Instortinge van het eerste en overige gedeelte des Kerktoorens: nevens
eenige Aenmerkingen over de Smalle streek Duins tusschen Egmond en Egmond
op den Hoef en 't Gevaar 't welk daar door zoude kunnen ontstaan (Haarl. 1743;
het is een eenigszins gewijzigde en vermeerderde herdruk van het vorige boekje,
waarvan eenige regelen den heer Six van Wimmenum hadden mishaagd); Stefanus
de Diaken en Eerste Martelaar, ten voorbeelde in Rym gebragt. (Alkm. 1743; rijmelarij
ten betooge, dat de in de kerken verzamelde aalmoezen tot onderhoud der armen
en geenszins tot andere doeleinden gebezigd moesten worden); Alkmaar en deszelfs
Geschiedenissen uit de nagelaten papieren van S i m o n E i k e l e n b e r g , en veele
andere echte stukken en bescheiden, beschreven (Rott. 1747); Elkelenberg had bij
zijn overlijden zijne geschiedenis van Alkmaar slechts tot 1300 in handschrift voltooid
(verschenen in 1739) en bevolen, dat zijne stukken en aanteekeningen, tegen zekere
gift aan den boedel, burgemeesteren moesten aangeboden worden, om zijn
aangevangen geschiedenis te doen voltooien en ter drukpers te brengen. Boomkamp,
al stond hij ook als geschiedvorscher en schrijver ten achter bij zijn voorganger,
nam deze taak op zich en bracht het tot 1600, zijnde een voorgenomen vervolg
achterwege gebleven. Al heeft hij zich meermalen vergist, toch heeft hij een nuttigen
en te waardeeren arbeid verricht.
In de bij J. Bosch te Haarlem uitgegeven Leerzame Verlustingen 3e deel, 4e stuk,
is van B. opgenomen een Bericht wegens een zeker soort van Langhalsde Mosselen,
17 September 1742 voor Egmond aan Zee, met een stuk hout komen aanspoelen.
Nog heeft hij van zijn vader in het licht gegeven een tiental
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predicatiën, onder den titel: Christus de Messias, aangetoont, en in Leerredenen
toegepast, uit de Voorzegginge, Geboorte, Verheerlyking, Kruis-Doodt, Opstanding
enz. (Alkm. 1741).
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers.
Bruinvis

[Booms, Adriaen Sebastiaanse]
BOOMS (Adriaen Sebastiaanse), B o o m of alleen A d r i a e n S e b a s t i a a n s e ,
gest. te Nieuwerkerk op Duiveland ± 1603, had zich gedurende zes jaren in de
propositiën geoefend en was, mede blijkens 2 Sept. 1577 te Norwich door M. Panneel
geteekende attestatie, bekwaam gevonden tot het predikambt. Het volgende jaar
was hij reeds als predikant werkzaam te Halstead, verscheen met den ouderling
Pieter van Merre op het 10-16 Sept. 1578 gehouden colloquium om daarvan
verklaring te geven, terwijl hem daar tevens een beroep naar Vlaanderen werd
aangeboden. In Engeland werd ook zijn zoon Eduard (die volgt) geboren. Omstreeks
1584 kwam hij echter in dienst als eerste predikant te Nieuwerkerk, als zoodanig
met Henricus Brandt als gedeputeerde verschijnende op de 3 Dec. 1585 gehouden
vergadering te Reimerswaal in zake de bezwaren t.o. van Gerard Pauli; 20 Juni
1586 onderteekende hij de acta der nationale Synode, gehouden te 's Gravenhage,
verscheen met Anth. Laur. Stamperius op de buitengewone Synode te Middelburg
19 en 20 Oct. 1593 en predikte 23 Mei 1599 voor het eerst te Colijnsplaat, waar zijn
zoon weldra predikant werd. B's weduwe, G r i e t k e n K r y e c k e l s , kan een
dochter of zuster geweest zijn van J a n d e C r e k e l e , eersten predikant te
Wolphaartsdijk.
Zie: t e W a t e r , Reform. van Zeeland (Midd. 1766) 251, 252 en bijlage, 76-78;
Navorscher XXXVII (1887) 338, 517; Algem. Nederl. Familieblad XII (1895) 126,
228-230, en R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 15, 35; H e s s e l s , Eccl. Lond.
Bat. Arch. IV, register i.v. ‘Sebastiaenssn.’
de Waard

[Booms, Eduwaert Adriaensz.]
BOOMS (Eduwaert Adriaensz.), B o o m of alleen E d u a r d A d r i a e n s z . , geb.
in Engeland, wellicht te Halstead waar zijn vader Adriaen Sebastiaanse in 1578 en
later predikant was (zie hiervoor), gest. te Colijnsplaat 18 Jan. 1625, was in 1599
in laatstgenoemde plaats ouderling, werd 7 Juni 1599 te Zierikzee geexamineerd
om als predikant te worden toegelaten en was, nadat zijn vader 23 Mei 1599 de
eerste predikatie te Colijnsplaat had gehouden, daar, althans sinds Juli, predikant.
Als zoodanig bediende hij geheel Noord-Beveland en bleef tot zijn dood in functie,
in 1625 opgevolgd wordende door A. Janssonius. Op het Zeeuwsch Genootschap
berust een Kort en waarachtig verhaal van een zeker gesprek, gehouden te
Colijnsplaat op den 5 Nov. 1606 tusschen Diereck Ekke, Frans de Knuyt, Victor Nic.
Zeemverkooper en Klaas Roone van de zijde der weder doopers en Eduardus
Adriani Booms, Hendricus Brandt en Ant. Laur. Stamperius, resp. ministers van
Colijnsplaat, Zierikzee en Dreischor enz. (gedrukt op last der classis van Walcheren
in 1609, voorts Dordr. 1646).
Zie: Navorscher XXII (1872) 600; XXIV (1874) 252, 263; XXV (1875) 153, 154;
XXXVII (1887) 338-340, 517; Zelandia illustrata II (Midd. 1880) 140; Algem. Nederl.
Familieblad XII (1905) 230; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V 63.
de Waard
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[Booms, Gerardus Petrus]
BOOMS (Gerardus Petrus), geb. te Maastricht 29 Oct. 1822, overl. te 's Gravenh.
23 Febr. 1897, krijgskundig schrijver. Hij studeerde van 1838 tot 1842 aan de Koninkl.
Mil. Acad., bracht het tot chef van den generalen staf (1870) en werd in
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1871 minister van oorlog, op verzoek werd hij dit zelfde jaar eervol ontslagen en
herbenoemd tot chef van den gen. staf en bevorderd tot gen.-majoor. In 1873 werd
hij op zijn verzoek, om redenen van gezondheid, gepensionneerd.
Hij schreef: De eerste Atjehsche expeditie en hare enquête. Historische kritiek
(Amst. 1880). Een slotwoord over de eerste Atjehsche expeditie (ibid. 1884); Veldtogt
van het Fransch- Afrikaansch leger tegen Klein-kabylië in de eerste helft van 1851
(den Bosch 1852) met eene itineraire en terreinschetsen (welken tocht hij
medegemaakt had als geattacheerd officier); Kissingen. Eene episode uit den oorlog
van 1866 in Duitschland met topografischeen handschetsen (Schiedam 1870); Het
eerste boek van Nederlands krijgsgeschiedenis, de Batavieren, Caninefaten en
Friezen onder en tegen Rome (den Haag 1887); Een Maarschalk van het tweede
Keizerrijk en eene Fransche kolonie. Studiën over Algerië (den Haag) 1878 met 30
schetskaarten; verder Militaire Statistiek en Organisatie van Frankrijk (Nijm. 1852);
Oostenrijk en Zuid-Duitschland in den oorlog van 1866 tegen Pruisen. Krijgskundige
schets (Schiedam 1867); Le 12 Août 1831 etc., zijnde eene wederlegging in het
fransch van het werk van den belgischen generaal E e n e n s , Les conspirations
militaires (den Haag 1875); Précis des exped. de l'armée neerl. les I.O. contre les
princes de Bali, 1846/9 (Breda 1850); vertaling in het fransch van een paar
krijgskundige geschriften van generaal Knoop. Verder artikelen in den Spectateur
militaire van 1851 en 52, in Nieuwe Spectator, de Gids, de Indische Gids enz. Zijn
portret staat in den Nederl. Almanak van 1898.
Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n Biogr. Woordenb. i.v.; A.J.A.
F l a m e n t , Cat. der Stads Bibl. van Maastricht.
Flament

[Booms, Marinus Adriaansz.]
BOOMS (Marinus Adriaansz.), geb. te Driewegen op Z.-Beveland, volgens sommigen
gest. te Breda Mei 1728, vestigde zich als schoenmaker te Middelburg. Van 1692
tot 1694, vooral door den omgang met Dr. Bliek, daar gekomen tot lezing van de
geschriften van Spinoza en Pontiaan van Hattem en onder kennissen aanhangers
vindende voor zijne daaruit getrokken gevoelens, was hij sinds 9 Nov. 1696 een
voorwerp van zorg voor den kerkeraad, die, na het aanbrengen van eenige van B's
stellingen door den diaken Abr. de Raas, 22 Nov. 1698 besloot hem niet meer ten
avondmaal toe te laten, terwijl de magistraat door haar toedoen B's bijeenkomsten
verbood. Kort na 1700 een dispuut gehouden hebbende met den predikant Spandaw,
bleef hij ook verder beroering in de gemeente verwekken en aanhang werven,
waartoe o.a. behoorden de ontdekkingsreiziger Roggeveen, Dan. Fannius en Steven
Kloet. Aan de predikanten Immens, van Aalst en Smijtegeld werd daarom 2 Juli
1707 een onderzoek opgedragen en weldra een aantal personen gevonden, die
door B. verdedigde stellingen wisten voor te brengen; deze, waaronder de
sprekendste zijn, dat de dingen zoo eeuwig zijn als God eeuwig is, dat de godsdienst
uit politie is ingevoerd, dat de rede geen voldoend bewijs voor de onsterfelijkheid
der ziel geeft en dat God duivel, hemel en hel is, werden met schriftelijke antwoorden
van B. 8 Mrt 1710 aan den kerkeraad overgelegd. Eerst na de verbanning eener
andere ‘pest’, Grietje van Dijk, in 1710, de verspreiding in 1712 en 1713 van
anonieme vlugschriften, reeds sinds eerstgenoemd jaar bestreden door Car.
Tuinman, van een Remonstrantie der classis van Walcheren aan de Staten van
Zeeland en van B's Missive dienende tot antwoord aan den Heer N.N. (Midd. 1713),
begon 9 Sept. 1713 zijn zaak te worden behandeld. Onderwijl verscheen
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van de classis een nog scherpere Remonstrantie (Midd. 1713), van de beklaagde
partij een Brief van Theophilus, die aanleiding gaf tot T u i n m a n 's Heillooze
gruwelleere der Vrijgeesten en een Nadere Remonstrantie der classis (Midd. 1714)
benevens talrijke ‘schandaleuse boeckjes,’ die echter bij vonnis van 29 Mrt. 1714
door beulshanden werden verbrand, terwijl 31 Mrt. B. en zijn vriend Abr. de Back
uit de stad werden gebannen en 27 Mei door de kerk geëxcommuniceerd. Korten
tijd woonde hij te Rotterdam, Goes en even buiten Middelburg, waar hem zijn
aanhang toevloeide; weldra verschenen een Missive aan den Heer Carolus Tuinman
door C o r n . P r u d e n s (Altena 1714), T u i n m a n 's Liegende en bedriegende
vrijgeest (Midd. 1715) en een, zeker van B. afkomstige, Apologie of verantwoording
(1714), op last van den kerkeraad van 20 Febr. 1715 door Tuinman wederlegd met
zijn Sibboleth (1715). Reeds was B. toen naar Bergen op Zoom verhuisd, waar van
Hattem tot zijn dood gewoond en geestverwanten gevormd had; als ‘werktuig des
satans’ vandaar verdreven in Apr. 1715, vestigde B. zich met zijn geestverwant,
den in 1711 afgezetten predikant Gos. van Buytendyck, te Rozendaal en najaar
1716 te Breda, waar zij een niet gering aantal aanhangers wierven. Toen van deze
zijde verschenen was een Missive aan den Heer I.M.H.V.H. door P i u s F i d e l i s
(Altena 1715), antwoordde Tuinman, doelende op de volgens hem andere beteekenis
die B. en zijne volgelingen aan sommige woorden hechtten, met Het helsche
gruwelgeheim der heillooze vrijgeesten, waarbij een Woordenlijst van de nieuw
verzonnen boeventaal des vrijgeesten (1717), en trok ook, te zamen een 2000
bladzijden met uitgelezen scheldwoorden aan de zaak wijdende, het volgende jaar
tegen B's boezemvriend Roggeveen te velde. De middelburgsche kerkeraad deed
B. en Buytendyck zelve haar macht gevoelen. Nov. 1718 verlieten zij Breda en
vertoefde B. te Zevenbergen, in Nov. 1721 te Dordrecht, in 1724 bij de bekende
Dina Jans te Zierikzee. Overal opgejaagd vestigden zij zich opnieuw te Breda, waar
Buytendyck Febr. 1728 nogmaals is verbannen en B. kort daarop stierf. Op zijn
denkwijze is wellicht ook de lezing van Geulincx van invloed geweest.
Zie: N a g t g l a s , de Algem. kerkeraad der Herv. gem. te Middelburg (ald. 1860)
138; de monographie van W y b r a n d s in Archief voor Nederl. kerkgesch. I (1885)
51-128 en d e L i g t over Gos. van Buytendyck in Archief van het Zeeuwsch
Genootschap 1905, 5, 9 en 20.
de Waard

[Boonen, Bernardus]
BOONEN (Bernardus), of F a b i u s , geb. te Retie omstreeks 1575, overl. te
Roosendaal 5 Nov. 1622, trad in de abdij van Tongerloo, waar hij 1 Nov. 1595
gekleed en in September 1599 priester gewijd werd. Achtereenvolgens was hij
subprior en prior in de abdij, 4 Sept. 1607 pastoor te Loon op Zand, 21 Apr. 1608
pastoor te Roozendaal, 7 Nov. d.a.v. deken van Bergen op Zoom. Hij was een
beroemd kanselredenaar, en werd volgens S a n d e r u s door zijne tijdgenooten
genoemd ‘de moker der ketters.’ Zijne preeken werden nog in de 18e eeuw te
Tongerloo bewaard. 9 Juli 1620 bedankte hij als pastoor van Roosendaal, maar op
de dringende beden zijner parochianen nam hij 1 Juli 1622 de zorg voor deze
parochie wederom op zich.
Zie: Leven en Werken der Zuidnederl. schrijvers (uitg. Kon. Vl. Acad.) 128;
Necrologium de Tongerloo (Tongerloo 1909) 225.
G.C.A. Juten

[Boonen, Mr. Dirk]
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BOONEN (Mr. Dirk), geb. te Harderwijk 20 Sept. 1725, overl. aldaar 5 Mrt. 1802,
zoon van burgemeester H e n d r i k B. en A d r i a n a
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B r e d i u s , studeerde in zijn geboorteplaats sedert 18 Juli 1742, werd er
o

burgemeester en 12 Juni 1793 curator der hoogeschool. Hij huwde: 1 . te Utrecht
13 Jan. 1761 E v a S u s a n n a L i j n s l a g e r (geb. 22 Mrt. 1722, overl. Hard. 29
o

Juni 1767) en 2 . in 1783 C.C. d e G r a e t .
Zie: B o u m a n , Gesch. Geldersche Hoogeschool II, 485.
van Epen

[Boonen, Engelbertus]
BOONEN (Engelbertus), geb. te Brussel overl. Mei 1629. Hij was de vaderlijke oom
van den bekenden aartsbisschop van Mechelen, wien Vondel zijn
Altaergeheimenissen opdroeg. Hij behaalde den graad van doctor in de
godgeleerdheid te Leuven en werd in 1574 kanunnik der collegiale kerk van St.
Servaas te Maastricht. Toen Maastricht in 1579 door Parma belegerd werd, behoorde
hij niet tot die kanunniken, welke met den vice-deken en eenige kapellanen dier
kerk tegen de Spanjaarden streden en daarvoor de kerkelijke excommunicatie
hadden beloopen, waarvan zij op hun verzoek, 31 Mei 1580 door paus Gregorius
XIII werden ontheven. Hij bekleedde gedurende 39 jaren het ambt van deken, waarna
hij in 1614, na den dood van Willem Vuesels, tot proost werd benoemd.
Hij stichtte in 1625 verschillende beurzen voor de studie der wijsbegeerte en
godgeleerdheid, ten voordeele van zijn bloedverwanten en, bij gebrek aan deze,
voor jonge lieden uit Maastricht en omstreken. De voorkeur hebben de inboorlingen
der zoogenaamde banken van St. Servaas.
Zie: J. H a b e t s , de Studiebeurzen in Nederl. Limburg (Venlo 1881) 19-20 (waarin
eenige vergissingen: dat hij te Maastricht geboren is en in St. Servaas kerk begraven
ligt); A d a m v a n B r o e c k h u y s e n , Beschrijving der stad Maastricht met inl. en
aant. door A.J.A. F l a m e n t in Publ. de Limb. XLI (1905) 70; A.L.J. B r a n d t s en
G. P l u e g m a c k e r s , Lijst der opvolging van de kanoniken van St. Servaas te
Maastricht. (hs. in het Rijksarchief te Maastricht).
Flament

[Boonen, Hendrik]
BOONEN (Hendrik), geb. te Arnhem 21 Aug. 1828, gest. aldaar 1 Juni 1877, zoon
van den ontvanger der registratie en bewaarder der hypotheken en van het kadaster
mr. H e n d r i k R i c h a r d B. (gest. 1851) en A d r i a n a M a r t i n a v a n
I J s e n d o o r n , bezocht de latijnsche school in zijn geboorteplaats en werd 23 Sept.
1846 te Leiden ingeschreven als stud. theol. Als predikant begon hij zijn arbeid te
Ter-Aar 12 Juni 1853, huwde 8 Sept. van dat jaar met H e n r i e t t e R u t g e r a
V e l d w i j k , vertrok in 1859 als predikant naar Noordwijk-binnen en werd 22 Mei
1859 als zoodanig te Middelburg bevestigd; hij was een voorstander van de moderne
richting. Door den dood van zijn schoonvader een vermogend man geworden en
daar zijne gezondheid veel te wenschen overliet, besloot hij zijn emeritaat aan te
vragen, preekte te Middelburg 16 Apr. 1871 zijn afscheid en vertrok naar Arnhem.
Met ijver was hij daar o.a. als lid van de gemeenteraad en curator van het gymnasium
werkzaam, tot hij onverwachts aan een hartkwaal overleed. Men heeft van hem een
Toespraak bij de gedachtenisviering der verlossing van Nederland in 1813 op 17
Nov. 1863 (Midd. 1863); Mijn laatste getuigenis (Midd. 1871) en het van
bronnenstudie getuigende stuk: De strijd tegen Wilh. Momma. Eene bladzijde uit
de Kerkgesch. van Middelburg in Kerkhistorisch archief IV (1866) 287-338.
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Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd. 1890) 54; V i s s c h e r
e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I 497.
de Waard
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[Booren, E. van]
BOOREN (E. v a n ), geb. te Leiden 28 Febr. 1728 en aldaar overl. 14 Jan. 1797;
was er schoolmeester en schreef Het tweehondertste Jubels Vreugt Verhaal.... inh.
het geen 3-4 Oct. 1774 is geschiet (z.p.e.j.) en Het Verdubbelde Jubels Vreudig
Verhaal .... beschryvende hetgeen ik gezien en beleeft hebbende .... 3-4 Oct. 1774,
waarvan het eerste gedrukt is, het andere in hs. op het gemeente-archief te Leiden
berust. Hij was een jammerlijk prulpoëet.
o

Zie: O v e r v o o r d e , Catal. Bibl. Leiden (1904) n . 919, 920; F r e d e r i k s e n
v.d. B r a n d e n , Bibliogr. Woordenboek 90.
Molhuysen

[Boorn, Eduard van den]
BOORN (Eduard v a n d e n ), toonkunstenaar, broeder van den volgende, geb.
1829 te Gronsveld, overl. te Luik 16 Aug. 1896, maakte zijne musicale studiën aan
het conservatoire te Luik, waar hij ook den eersten prijs voor klavier verwierf; zonder
het klavier te veronachtzamen wijdde hij zich aan de studiën van het harmonium
en behaalde daarin groot succes. Hij vergezelde zijn broeder op diens kunstreizen
en vond ook veel bijval, vooral door zijn eigene toonzettingen, zooals Rayon d'espoir,
Dans les montagnes, Grand caprice de concert en andere. Ook als schrijver,
kunstcriticus en dichter is hij bekend, door artikelen in muzikale tijdschriften en
gedichten ter nagedachtenis van Meyerbeer, Rossini enz. In 1858 werd zijn antwoord
op de prijsvraag: ‘de l'influence réciproque de l'Industrie sur les Beaux-Arts et des
Beaux-Arts sur l'Industrie’ met de gouden medaille bekroond.
Zie: M e l c h i o r , Wetensch. en biogr. woordenb. der toonkunst (Schiedam 1889).
Flament

[Boorn, Jan van den]
BOORN (Jan v a n d e n ), toonkunstenaar, geb. te Gronsveld 1826, overl. te Luik
2 Sept. 1906, broeder van den voorg., ontving zijne musicale opleiding aan het
conservatoire te Luik en behaalde er den eersten prijs voor klavier, waarna hij te
Parijs zijn talent ging ontwikkelen, waarvan zijn eerste concertstuk, getiteld la Plage,
blijk gaf. Vervolgens vestigde hij zich te Luik, waar hij als solist herhaaldelijk veel
bijval verwierf, eveneens op de klassieke concerten, die met Prume, Léon, Massart
en andere kunstenaars organiseerde. Ook in Engeland, Zwitserland en Duitschland
trad hij met succes op. Van zijne toonzettingen zijn vooral de duo's voor klavier en
harmonium zeer geprezen.
Zie: M e l c h i o r , Wetensch. en biogr. uoordenb. der toonkunst (Schiedam 1889).
Flament

[Boot, Cornelis Hendrik Boudewijn]
BOOT (Cornelis Hendrik Boudewijn), verdienstelijk rechtsgeleerde en minister van
justitie, 15 Sept. 1813 te Arnhem geb. en 5 Nov. 1892 te 's Gravenhage overl. Zijn
ouders waren J o h . C o r n . B o o t , predikant bij de ned. herv. gem. te Arnhem,
en B o u d e w i n a D o n k e r C u r t i u s . Nog geen half jaar oud, verloor hij zijne
moeder en zoo ontving hij zijne opvoeding bij een oom en tante in den Haag, het
echtpaar v a n K e s s e l - D o n k e r C u r t i u s . Hier bezocht hij de latijnsche school,
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waar hij voornamelijk door den conrector Bax en den rector Kappeyne van de
Coppello voor de academische studie werd gevormd. Hij begon deze in 1830 te
Leiden en voltooide haar vijf jaar later met het schrijven van een proefschrift, onder
prof. van Assen, get. de Actionum natura et objecto. Naast de rechten hadden aan
de academie de letteren zijn lievelingsstudie uitgemaakt, getuige het gezelschap
‘De Rederijkerskamer,’ door hem in vereeniging met de studenten Beets, Hasebroek,
Kneppelhout, Beijnen en Gewin opgericht. Zijn maatschappelijke loopbaan begon
Boot als
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advocaat in den Haag, maar reeds in 1838 werd hij benoemd tot substituut-officier
bij de arr.-rechtbank te Amsterdam, waar hij 22 Nov. van dat jaar in 't huwelijk trad
met W i l h e l m i n a , de dochter van den toenmaligen burgemeester der hoofdstad
Mr. W.D. C r a m e r . In 1855, bij 't aftreden van Mr. Provo Kluyt als burgemeester
van Amsterdam, werd Boot tot diens opvolger benoemd, bleef drie jaar als zoodanig
werkzaam en werd in 1858 tot minister van justitie benoemd. Hij aanvaardde dien
hoogen post, doch reeds in 't begin van 1860 stelde hij zijn portefeuille weder ter
beschikking, tegelijk met al zijn ambtgenooten, wegens het verwerpen door de
Eerste Kamer van het wetsontwerp tot het geven van concessie voor den aanleg
van een noorder- en zuiderspoorwegnet, door de ministers van Bosse en van Tets
ingediend. Kort daarna zag Boot zich tot lid van den Raad van State benoemd, in
welk college hij bijna 30 jaren zitting heeft gehad.
De nalatenschap van Mr. Boots geschriften is niet groot, al bleef hij zijn leven lang
de letteren en rechten beide beoefenen; zelfs dichtte hij latijnsche verzen. En zooals
hij in zijn studententijd den omgang met Beets en Beijnen e.a. letterkundigen had
gezocht, zoo genoot hij later van de vriendschap van Mr. Jacob van Lennep e.a.
smaakvolle schrijvers. Behalve uit rechtsgeleerde verslagen en adviezen, bestaat
zijn letterkundige nalatenschap uit bijdragen in proza en poëzie, in de studentenen muzenalmanakken van zijn jongere jaren verspreid, in een opstel in Themis
(jaarg. 1861), over de pleidooien bij de Grieken en Romeinen en in een viertal keurig
geschreven levensschetsen voor de Maatsch. der Ned. Letterkunde, t.w. van Mr.
Provo Kluit (jaarg. 1861), Mr. J.H. Burlage (1874), Mr. F.F. Karseboom (1879) en
Mr. J.A. Jolles (1883). B.T. van Loo heeft zijn portret op steen geteekend naar een
origineel van H. Neuman.
Zie: G. v a n T i e n h o v e n in Levensber. Letterk. 1893, 155.
Zuidema

[Borch, Jacob van der]
BORCH (Jacob v a n d e r ), bouwmeester en steenhouwer, in 1477 te Utrecht
gestorven. Hij is de ontwerper van den kruisbeuk der Domkerk te Utrecht, welke hij
voor bisschop David van Bourgondië sinds 1460 bouwde, en waarvan hij de
uitvoering tot zijn dood heeft geleid. In 1480 heeft Cornelis de Wael het werk
voleindigd. Ook voor de Nieuwe of St. Ursulakerk te Delft heeft van den Borch
gewerkt, Zijn kleinzoon J a c o b v a n d e r B o r c h was eveneens als bouwmeester
te Utrecht gevestigd, waar hij tusschen 1540 en 1550 deels alleen, deels in
gemeenschap met Willem van Noort, is werkzaam geweest.
Zie: Oud-Holland 1905, 212.
Weissman

[Borcouts, Cornelis]
BORCOUTS (Cornelis), priester van het aartsbisdom van Kamerijk, kanunnik van
St. Servaas te Maastricht van 23 Juli 1579. Hij was doctor in de godgeleeerdheid
en mr. in de vrije kunsten van de universiteit van Douai, en kanunnik van de
kathedraal van Kamerijk. De proost der kerk van St. Servaas, Lodewijk de
Barlaymont, aartsbisschop tevens van Kamerijk, benoemde hem 25 Oct. 1580 tot
zijn vicaris in de proosdij of onderproost; ook was hij sinds 1581 tot camerarius
gekozen door de kanunniken van St. Servaas. Hij deed in 1585 uitspraak tusschen
het kapittel van O.L.V te Maastricht en zijn proost Arnold van Merode in de geschillen
over de inkomsten der proosdij. Tijdens zijn verblijf te Bergen-op-Zoom in 1587,
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werd hij door vrijbuiters gevangen en in de gevangenis geworpen, waarin hij 10 of
24 Mrt. stierf, na in zijn testament den wensch
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te hebben te kennen gegeven in het klooster der Clarissen te Kamerijk begraven
te worden.
Zie: P. D o p p l e r , Nécrologe de la confrérie des chapelains, de la ci-devant coll.
de St.-Servais, (Maastr. 1897) 127-128; B r a n d t s e n P l u e g m a e k e r s , Lijst
van kanoniken van St. Servaas (hs. op het Rijksarch. te Maastricht).
Flament

[Bordes, Jan Philip de]
BORDES (Jan Philip d e ), geb. te Amsterdam 7 Juni 1817, overl. te 's Gravenhage
5 Jan. 1899, was de zoon van P i e r r e F r a n ç o i s d e B o r d e s , hoofd van een
aanzienlijk handelshuis, die 28 Oct. 1823 overleed, en M a r i a t e n C a t e . Zijne
moeder vestigde zich te Vianen, waar hij zijne opleiding genoot op het instituut van
Stuart. In 1833 deed hij vergelijkend examen voor cadet, en werd geplaatst bij de
genie, tot 1836 te Medemblik, daarna te Breda. Op 13 Sept. 1837 werd hij tot
luitenant aangesteld, hij bracht de eerste 7 jaren door te Delfzijl, Groningen en
Zwolle, werd in 1844 met den bouw eener slagkruitfabriek te Delft belast, en in 1846
verplaatst naar Utrecht. Hier werd hij in 1850 adjudant van den generaal Gey van
Pittius, daarna van den kolonel van Kerkwijk. In 1850 bewerkte hij met jhr. J.W. van
Sypesteyn, evenals hij genie-officier, eene geschiedenis van de verdediging van
Nederland in 1672/73, terwijl hij in 1856 alleen eene dergelijke schreef van de
verdediging van Nederand in 1629. C o n r a d schrijft verkeerdelijk voor beide jaren
1620; de fout 1620 voor 1629 heeft C l u y s e n a e r ook). In 1856 werd een verslag
van hem en dr. J.W. G u n n i n g over schelpkalk vanwege het departement van
oorlog gepubliceerd. In 1857, dus na 20-jarigen dienst als officier, werd hij tot kapitein
bevorderd. Uit dezen tijd dagteekenen verschillende aanvragen tot concessie voor
aanleg van spoorweglijnen, en hierover ontbrandde een hevige pennestrijd, in welken
de Bordes zich door eenige brochures mengde. Concessiën werden van
regeeringswege verleend: voor het noordernet aan mr. L.A.J.W. baron Sloet van
de Beele en jhr. P.A. Reuchlin, voor het zuidernet aan bovengenoemden van
Sypesteyn, mr. W.S. van Reesema en J.P. Bredius. Beide concessiën hadden
evenwel geen gevolg, daar de door de ministers van Bosse en van Tets van
Goudriaan voorgestelde, uit de concessiën voortvloeiende, financiëele regeling door
de Eerste Kamer 8 Febr. 1860 met 20 tegen 17 stemmen verworpen werd. De
nieuwe minister van Heemstra diende zeer spoedig na zijn optreden een wetsontwerp
in tot aanleg der spoorwegen van rijkswege, en dit werd de wet van 18 Aug. 1860.
Spoedig daarop, 24 Aug. 1860, werd eene uit van Meurs, van der Kun en Sloet van
de Beele bestaande commissie voor den spoorwegaanleg benoemd, en de Bordes
werd bij kon. beslult van 28 Sept. 1860 aan baar toegevoegd als secretaris, en hem
tegelijk eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. In den zomer van 1861
werd Sloet gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië en ingevolge kon. besl.
van 17 Aug. 1861 volgde de Bordes bem in zijne beide betrekkingen, van lid der
bovengenoemde commissie en van voorzitter van den Raad van Toezicht op de
spoorwegdiensten, op. Dit beteekende voor de onderhoorigen van de commissie
eene verademing. De Bordes was, hoewel een man van ruime opvatting, een van
hen, die alles willen beheerschen en die in alle details willen doordringen. Daar hij
rusteloos en voortvarend was en een sanguinisch gestel had en hij de onderhoorigen
der commissie met briefjes overstelpte, was hun arbeid tijdens zijn secretariaat niet
aan-
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genaam, zelfs voor de uitstekendste krachten Sedert hij de beide bovengenoemde
hoogst belangrijke betrekkingen bekleedde, werd het dagelijksch werk, wat den
aanleg betreft, meer aan zijn opvolger Klerck overgelaten, en deze behandelde
alles, evenals van der Kun, kalm en zakelijk.
De Bordes werd bovendien met J.P. Delprat en D.J. Storm Buysing lid eener
commissie (wier secretaris G. van Diesen was), tot beoordeeling der plannen en
inschrijvingen van verschillende maatschappijen voor de bovenbouwen der bruggen
te Zutfen en Venlo. Deze wijze van aanbesteding van ontwerp en levering was door
de commissie van der Kun - van Meurs als proef gesteld. De ingenieurs, die over
bruggen studie gemaakt hadden, ergerden zich hierover zeer. De uitslag van de
beoordeeling was een verslag van 5 Sept. 1862, waarin voogesteld werd, dat de
bovenbouw der bruggen te Zutfen en te Venlo aan de firma J.C. Harkort te Haspe
in vereeniging met de Kölnische Maschinenbau-Aktiengesellschaft te Keulen gegund
zou worden. Dit voorstel is door de beide ingenieurs in algemeenen dienst, Fijnje
en Waldorp, in een rapport van 14 Oct. 1862 (waarin men de hand van Waldorp
herkent) hevig aangevallen. De aanbieding werd wel zeer goedkoop, maar de
bruggen werden te zwak genoemd. Genoemde ingenieurs achtten de tegelijkertijd
opgemaakte maar in petto gehouden plannen van de sectieingenieurs Kalff voor
de brug te Zutfen en Nierstrasz voor die te Venlo beter dan een der 11 ontwerpen,
die door de verschillende firma's waren ingediend. Hierbij moet bedacht worden,
dat de commissie geen inzage gebad had van de plannen der sectie-ingenieurs.
Het resultaat was, dat de bouw der bruggen aan de bovengenoemde firma's gegund
werd, mits zij de noodige versterkingen in hare ontwerpen aanbrachten.
De Bordes leidde de onderhandelingen met verschillende maatschappijen omtrent
de wijze, waarop de exploitatie der staatsspoorwegen zou plaats hebben, en deze
hadden tot uitkomst de wet van 3 Juli 1863, waarbij zij aan eene daartoe opgerichte
maatschappij, aan wier hoofd F. van Heukelom stond, werd opgedragen.
Dikwijls werden de belangen der Exploitatiemaatschappij en van de
Rijnspoorwegmaatschappij door de Bordes tegenover den minister Thorbecke
verdedigd; betreffende het spoorwegstation te Utrecht, waar de laatstgenoemde
maatschappij naar 's ministers meening aan het rijk te hooge eischen stelde, heeft
hij het pleit niet kunnen winnen, de minister besloot, dat een afzonderlijk
stationsgebouw voor de lijn naar 's Hertogenbosch gesticht zou worden.
Toen bij de wet van 6 Juli 1863 aan W. Poolman en anderen concessie voor
eenige spoorwegen op Java verleend was, werd aan de Bordes op voor hem zeer
voordeelige voorwaarden het hoofdingenieurschap dezer maatschappij (de
Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappij) aangeboden, en hij vertrok in het
laatst van 1863 naar Java, terwijl hem met ingang van 1 Oct. 1863 uit zijne beide
betrekkingen h.t.l. eervol ontslag verleend werd. In Indië heeft de Bordes met veel
tegenkanting te worstelen gehad, maar hij heeft op schitterende wijze alle klippen
weten te ontzeilen, en hij is de man, die de eerste spoorwegen op Java tot stand
heeft weten te brengen. Hij heeft dit gedaan in vrijen arbeid, terwijl tal van
conservatieve indische specialiteiten beslist verklaarden, dat zoo iets onmogelijk
was. De maatschappij werd, op verzoek der regeering, ook concessionarisse eener
lijn van Batavia naar Buitenzorg; hieraan werd eerst in 1869 begonnen.
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Was de arbeid van de Bordes in de eerste jaren, nagenoeg onafhankelijk als hij
was, zeer aangenaam en loonend, dit veranderde, toen de Maatschappij met
geldelijke moeilijkheden te worstelen kreeg. In 1867 werd de gepensionneerde
zeeofficier J. Groll tot lid van den raad van beheer benoemd, en werd de Bordes,
die zelf bij den aanleg in Nederland anderen zoo ‘gemassregelt’ had, door dezen
zeer voortvarenden, met Java goed, en wel op werktuigkundig, maar niet op
spoorweggebied deskundigen man, ‘gemassregelt.’ Groll vertoefde in 1868 drie
maanden op Java en was zoo verstandig, zich toen van critiek op den hoofdingenieur
der maatschappij te onthouden. Maar door zijn invloed werd bepaald, dat de lijn
Batavia-Buitenzorg met smal spoor aangelegd zou worden, hetgeen de Bordes
hevig tegen de borst stuitte. Nog onaangenamer was voor hem de oprichting van
een plaatselijk comité voor den spoorweg op Java, waarvan voorzitter werd de
majoor der genie D. Maarschalk, een zeer heerschzuchtig man. In 1869 beklaagde
de Bordes zich over diens inmenging, en de onvermijdelijke uitkomst was, dat hij
zijn ontslag verzocht. De lijn Samarang-Soerakarta heeft hij intusschen nog
afgewerkt, en tegen het eind van 1869 keerde hij in het vaderland terug, terwijl hij
met 1 Oct. 1870 eervol uit den dienst der Maatschappij ontslagen werd. Na zijne
terugkomst in Nederland heeft de Bordes in de vergadering van het Kon. Inst. v.
Ing. van 11 Apr. 1871 (Not. K. Inst. v. Ing. 1870-71, 84,) dezen spoorwegbouw
beschreven, en men ziet hieruit, welk een tal van moeilijkheden hij heeft weten te
overwinnen; men moet den man bewonderen, die in een land als Java in betrekkelijk
korten tijd, terwijl hij om zoo te zeggen zonder voorbeeld werkte, deze moeilijke
lijnen tot stand heeft weten te brengen, zonder dat hij bij het verschaffen van
arbeidskrachten eenige hulp van de regeering heeft gehad.
Eene commissie, die had te oordeelen over de vraag, wat voor de spoorwegen
op Java aangenomen beboorde te worden, breed of smal spoor, door den minister
van koloniën 22 Febr. 1871 ingesteld, bracht 17 Aug. van dat jaar verslag uit. De
minderheid, bestaande uit de Bordes en nog een lid, bepleitte breed, de 5 overige
leden smal spoor, en de raad der commissie werd voor de staatsspoorwegen op
Java gevolgd. Jaren lang heeft de Bordes voor breed (h.t.l. normaal) spoor gestreden,
doch hij heeft het pleit verloren, hoewel hij bekwame medestanders had, als van
den Bergh en Fijnje en een man uit de praktijk der exploitatie, Stous Sloot. Hij
berekende, dat de kosten van het verschil in aanleg door de mindere
exploitatiekosten van breed spoor ruimschoots gedekt zouden worden.
In 1873 werd de Bordes lid van den raad van commissarissen der Ned.-Ind.
Spoorwegmij. Hij heeft hier gelegenheid gehad, in 1877 weder voor zijne
denkbeelden te strijden doch door zijnen mede-commissaris Daum bestreden, stond
hij alleen. Tegen alle verwachting had hij ditmaal succes, daar de regeling, door de
Maatschappij met den Staat getroffen, volgens welke het smal spoor op de lijnen
Samarang-Vorstenlanden met geldelijke hulp van het gouvernement zou worden
ingevoerd, door de Tweede Kamer verworpen werd.
Toen in 1895 de Ned.-Ind. Sp. Mij. haren werkkring begon uit te breiden, door
den aanleg van voedingsstoomtramwegen, stelde het gouvernement als voorwaarde,
dat deze smal spoor moesten hebben. De Bordes kon niet anders dan zwichten,
en heeft zeer tegen zijn zin daartoe medegewerkt. In 1871 gaf hij een advies over
een spoorweg, te
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bouwen naar de Ombilien-steenkolenvelden op Sumatra. In 1872 werd hij voorzitter
van het bestuur van de Ned. Zuid-Ooster-Spoorwegenmij., welke de lijn 's
Hertogenbosch-Nijmegen aanlegde. Ook deze Mij. had te gering kapitaal, doch met
hulp van den Staat werd de lijn na veel tegenspoed afgewerkt; in 1894 werd zij door
den Staat overgenomen, terwijl zij reeds sedert 1883 door de
Exploitatie-maatschappij geëxploiteerd werd. In 1873 verkreeg de Bordes met Sloet
van de Beele concessie voor eene spoorweglijn Leiden-Woerden; toen er geene
fondsen voor de uitvoering te bekomen waren, werd zij met hulp van de
Rijnspoorwegmaatschappij aangelegd, zij kwam in 1878 onder directie van de
Bordes gereed. De exploitatie geschiedde door de Rijnspoorwegmaatschappij. Dat
hij tot tevredenheid dezer maatsch. gewerkt heeft, blijkt wel daaruit, dat hem in 1879
de leiding opgedragen werd van den aanleg der tramweglijn 's
Gravenhage-Scheveningen, welke met hare medewerking tot stand kwam en door
haar werd geëxploiteerd. Driemaal, in 1873, 1878 en 1882, kozen zijne vakgenooten
de Bordes voor een 3-jarig tijdvak tot lid van het bestuur van het Kon. Inst. v. Ing.;
hij was van 1878 tot 1881 en van 1884 tot 1885 president. Bij de periodieke aftreding
van de Tweede Kamer in Juni 1871 was de Bordes te Amsterdam een der liberale
candidaten. Terwijl onmiddellijk een liberaal en een conservatief gekozen werden,
kwam hij met 1127 stemmen van de 2422 in herstemming met een aftredend
conservatief, doch kreeg bij de herstemming 994 van de 2011, zoodat hij niet
gekozen werd. Hij was van 1872 tot 1874 ondervoorzitter en van 1874 tot 1881
voorzitter van het Indisch Genootschap.
De Bordes was, evenals velen zijner liberale tijdgenooten, tegenstander van
staatsbeheer. Zijn geheele leven heeft hij gestreden voor het doen aanleggen en
exploiteeren van spoorwegen door maatschappijen. Hierin heeft hij grooten invloed
uitgeoefend. Nog op den leeftijd van ruim 70 jaren heeft hij de
spoorwegovereenkomsten van minister Havelaar, van welke het kamerlid Dr. Mees
zeide: ‘als ik er aan denk, geraak ik uit mijn humeur’, sterk verdedigd.
Hij huwde in 1842 R e i n i e r a G e e r t r u i d d e B r u y n , geb. te Zwolle 25 Mei
1817, overl. te 's Gravenh. 28 Juni 1879, dr. van Jan Hendrik en E l i a E l i s a b e t h
v a n d e G r a a f f , bij wie hij vier dochters had. 4 Aug, 1881 hertrouwde hij te 's
Gravenhage met M a r i a C o n s t a n c e V r e e d e , geb. 's Gravenhage 3 Maart
1829, weduwe van den hoogleeraar Mr. Otto van Rees; zij overleed in 1897.
De belangrijkste door hem geschreven werken en brochures zijn: Geschiedenis
van de verdediging van Nederland in 1672 en 1673, met J.W. v a n S y p e s t e y n
(Utr. 1850); Geschiedenis van de verdediging van Nederland in 1629 (Utr. 1856);
Doorgraving der landengte van Suez (Zutf. 1857); De spoorweg SamarangVorstenlanden ('s Grav. 1870); Beschouwingen over spoorwegen in Nederland in
Economist 1874; Exploitatiekosten van spoorwegen op Java in Not. K. Inst. v. Ing.
1874-75; Aanleg van spoorwegen op Java in Economist 1875; Spoorwegen in
Nederlandsch-Indië ('s Grav. 1880); Spoorwegtarieven in Economist 1882;
Levensbeschrijving van Dr. J.P. Delprat. te zamen met F.J. v a n d e n B e r g en
W.C. H o j e l , in Not. K. Inst. v. Ing. 1882-83; De spoorwegen op Java in Economist
1884; De spoorwegen in Italië in Economist 1886; De Oost-Indische spoorwegen
('s Grav. 1887); Locaalspoorwegdiensten op Java in Indische Gids 1888; De
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overeenkomsten met de spoorwegmaatschappijen in Economist 1890; De
Sumatra-spoorweg en het Ombiliën-kolenveld in Economist 1891.
Eene levensbeschrijving van hem met portret door J.L. C l u y s e n a e r in de
Ingenieur van 11 Febr. 1899; zij is overgenomen in het Tijdschrift K. Inst. van Ing.
1900-1, 15, achter een artikel van B.M. G r a t a m a over zijne bemoeiingen met de
spoorwegen op Java. Een levensbericht door J.F.W. C o n r a d in Levensb. Letterk.
1900, 282 is in hoofdzaak naar dat van Cluysenaer gevolgd.
Ramaer

[Borne, Gozewijn II van]
BORNE (Gozewijn II v a n ), zoon van Otto, die volgt, volgde zijn vader op en verkocht
in 1231 de tienden van Blerik en Horst aan het door zijne ouders gestichte klooster
Ophoven, terwijl hij zijn eigen goed Born aan den graaf van Loon als leen opdroeg.
De abdij Averbode verzette zich hiertegen, maar Gozewijn en zijne vrouw Y m a i n e
verklaarden, dat de gift van 1219 (zie het volg. art.) tegen hun wil was geschied; in
1238 besloten de twee kloosters de tienden te verdeelen en den twist aldus bij te
leggen. Gozewijn II werd in 1234 vazal van Gelre voor het goed Born en komt
geregeld in de omgeving van graaf Otto II van Gelre voor. Zijn sterfjaar is onbekend;
zijn zoon G o z e w i j n III, zijn opvolger, streed dapper mede in den slag van
Woeringen (1288), waar hij zwaar gewond werd en twee zoons aan zijn zijde zag
sneuvelen. Hij leefde nog in 1306 en liet twee zoons na, O t t o en W i l l e m (1311
kanunnik van St. Servaas te Maastricht), welke echter zonder kinderen overleden
moeten zijn, daar hun zuster, gehuwd met A r n o l d , heer van S t e i n , in 1320 Born
aan Jan van Valkenburg, heer van Ravestein verkocht, in welk geslacht dit goed
bleef.
Obreen

[Borne, Otto van]
BORNE (Otto v a n ), O s t d e B u r n e , edelman uit het GuIiksche, aldus genoemd
naar het plaatsje Born (oudtijds Borne, ten n.w. van Sittard) zoon van G o z e w i j n
I, genoemd in 1150 en 1174. Hij was vazal van den graaf van Loon voor goederen
onder Blerik en Horst gelegen, en volgde graaf Lodewijk naar Holland, evenals
Rutgerus de Merheim; deze beide heeren vluchtten met Ada op den leidschen burcht
en werden na de inneming gevangen genomen. Heer Otto werd echter spoedig
weer losgelaten, in 1206 is hij een der gijzelaars van graaf Lodewijk voor juiste
nakoming van diens verdrag met Brabant, terwijl in het volgend jaar zijn zoon
R e i n e r i u s in dezelfde positie kwam tegenover Engeland. In 1218 was heer Otto
getuige in een stuk van Arnold III, graaf van Loon, en in 1219 droegen hij, zijne
vrouw P e t r o n e l l a en zijne zoons het patronaat der kerken Blerik en Horst, met
goedvinden van hun leenheer, aan de abdij Averbode op; in 1224, toen Engelbert
aartsbisschop van Keulen de goederen dier abdij in zijne bescherming nam, was
heer Otto reeds dood.
Men vindt een en ander over Otto van Borne bij K l u i t , Hist. crit. I, 189, noot 38,
en over het geslacht: A. P e r r e a u , Recherches sur les seigneurs de Born et sur
leurs monnaies in Revue de la numismatique belge I (1842) 365 vlgg. (De munten
zijn allen van heeren uit het huis Valkenburg). Verder zie men: G. P e e t e r s ,
Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick bij Venlo in: Publ.
Limbourg VII (1870) 233 vlgg., alwaar als bijlagen oorkonden, waarvan enkele ook
bij S l o e t , Oork. Gelre, afgedrukt. Men zij er op bedacht, dat vele oudere schrijvers,
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afgaande op de spelling Burne, hem ten onrechte tot een lid van het geslacht van
Buren hebben willen maken.
Obreen
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[Borne, Dirck of Theodorus van den (1)]
BORNE (Dirck of Theodorus v a n d e n ) (1), drukker te Deventer eind 15e en begin
16e eeuw. Al in 1478 kocht hij samen met zijn vrouw G e e r t r u y d een huis.
Misschien is hij dezelfde, die in 1515 voorkomt onder den naam van D i r i c k
P r e n t e r met zijn vrouw A l h e y t . In dat geval is hij om en bij 1520 gestorven:
Alheyt komt in dit jaar als weduwe voor. Klaarblijkelijk heeft er familierelatie tusschen
de drukkersgeslachten van Breda en van den Borne bestaan; bij verschillende
erfenissen komen ze samen op. Het merk van Dirck van den Borne stemt volkomen
overeen met dat van Albert en den jongen Richard Paffraet: een schild gedragen
door 2 leeuwen of 2 kinderen, alleen hier met de letters T B er op; daaronder staat
T e d e r i c e B o r n e . Hij heeft veel klassieken uitgegeven ad usum studiosorum;
in de lijst bij R e v i u s , Daventr. illustr. 192 zijn uitgaven van beide generaties
samengevoegd.
Zie: H o u c k in Versl. en Meded. v. Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 31 en
W. N i j h o f f , Art. typogr. 1e. et 6e. livr., reproducties van zijn drukken.
M.E. Kronenberg

[Borne, Dirck van den (2)]
BORNE (Dirck v a n d e n ) (2), of D i r c k P r e n t e r , mogelijk een zoon van den
eersten Dirck van den Borne. In 1544 is hij in hechtenis genomen wegens het
drukken van 't Wonderboeck van D a v i d J o r i s z . Na een maand of vijf
gevangenisstraf werd hij in 1545 onder borgstelling weer vrijgelaten. Nog in 1557
heeft hij een Arithmetica uitgegeven. Kort daarop moet hij overleden zijn; in 1558
kocht Johan van Breda zijn nagelaten drukkerij; van de opbrengst moesten zijn
schuldeischers betaald worden. In de lijst bij R e v i u s , Daventr. illustr. 192, komen
uitgaven van hem en van den ouden van den Borne voor.
Zie: H o u c k in Versl. en Meded. v. Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 31;
o

P.C. M o l h u y s e n in Nijhoff's Bijdr. 1 reeks, IX (1854) 246 en D i x o n in Bijdr.
t.d. Gesch. v. Overijssel XI (1896) 234 en 347.
M.E. Kronenberg

[Borneman, Nicolaas]
BORNEMAN (Nicolaas), verf- en lakstoker te Sneek, één der hoofden van de
afscheiding in Friesland, geb. te Bolsward 11 Oct. 1793, overl. te Sneek 5 Febr.
1865. Zijn vader was dokter te Bolsward en heeft zich vermaard gemaakt door de
z.g.n. Bornemans-kruiden, die vooral in het koortsjaar 1826 zeer gezocht waren.
De zoon heeft zich doen kennen als een scherpzinnig man, die vele geschriften het
licht deed zien over kerkelijke en godsdienstige kwesties. In de achterkamer van
zijn huis werden in 1835 de eerste samenkomsten der afgescheidenen te Sneek
gehouden. 3 Oct. 1835 diende hij zijn akte van scheiding bij den kerkeraad in. Hij
hield bij nacht oefeningen in de dorpen rondom Sneek. Door zijn optreden vooral
achtte de overheid inkwartiering van soldaten noodzakelijk. Hij liep menigmaal
boeten op en heeft veel geld met processen wegens ‘geloofsvervolging’ verpleit.
Hij ijverde met woord en pen tegen de vaccinatie en stond in voortdurende
briefwisseling met ds. de Cock, ds. van Velzen, baron van Zuylen v. Nijevelt e.a. In
zijn laatste levensjaren heeft hij zich aan de afscheiding onttrokken.
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Hij schreef: Hij maakt te niet de gedachten der Arglistigen (Sneek 1834); Mijne
gedachten over eenen misschien niet onbelangrijken droom in deze dagen (Sneek
1833); Eenvoudige zamenspraken over de voornaamste oorzaken der scheuringen
in de Gereformeerde Kerk enz. (Sneek 1834); Lofdicht op Baron v. Zuylen v. Nijevelt
(1835).
Zie: het friesche tijdschrift Yn ús eigen tael (red. Dr. G.A. Wumkes, Sneek) 1910,
168-172.
Wumkes
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[Bornemann, Henricus Gualtherus]
BORNEMANN (Henricus Gualtherus), overl. te Nijmegen Dec. 1779; aangesteld
tot rector der apostolische of latijnsche school te Nijmegen in 1767. Reeds als
conrector aldaar was hem in 1753 de titel van hoogleeraar in de rechten en letteren
toegekend aan de (in 1674 opgeheven) nijmeegsche Illustre School, die men toen
tevergeefs poogde weder op te richten. In 1763 kwam hij op de nominatie voor prof.
in de rechten te Harderwijk. Hij schreef een gedicht In nuptias Guilielmi IV et Annae
M. Brit. princ. hered. (Lov. 1754), en een vóór H u y g e n , Beschrijving van Doesburg.
Zie: S t r o d t m a n n , N. gel. Europa IX, 102; XII, 1017; B o u m a n , Geschied.
Geld. Hoogeschool I, 269; II, 285; K a n , Het 325-jarig bestaan van de Apost. school
te Nijmegen (Utr. 1869) 10, 41.
van Schevichaven

[Borre, Judocus]
BORRE (Judocus), dominicaan, overl. te Utrecht 1469. Hij stamde uit een deftig
utrechtsch geslacht en was doctor in de godgeleerdheid. 14 Mei 1453 werd hij, op
verzoek van bisschop Rudolph van Diepholt, door paus Nicolaas V tot diens
suffragaan-bisschop benoemd, met den titel van bisschop van H i e r o p o l i s . In
het kIooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle wijdde hij in 1455 eenige altaren en zegende
beelden. Tijdens het bisschoppelijk bestuur van David van Bourgondië oefende hij
zijne geestelijke bediening uit o.a. te Delft en te Calcar. Met toestemming van den
bisschop van Utrecht sloot hij zijn eigen zuster, zuster Bertke, de liefelijke zangster
onzer devoten, in de kluis bij de Buurkerk.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 20; W. M o l l , Kerkgesch.
van Nederland II, 2, 57; v a n H e u s s e n , Batavia Sacra I,229.
G.A. Meijer

[Borre, Adriaan van den of Borrius]
BORRE (Adriaan v a n d e n ) of B o r r i u s , geb. in Jan. 1565 te Geertruidenberg,
overl. 3 Sept. 1630 te Amsterdam. Hij was de zoon van L i e v e n (L e v i n u s ) v a n
d e n B o r r e , een vlaamschen predikant, die te Brugge, Geertruidenberg en
Schoonhoven gepredikt heeft. Hij schijnt door zijn vader te zijn opgeleid, want hij
werd eerst te Leiden ingeschreven als student in 1604, toen hij aldaar reeds predikant
was. In 1589 werd hij predikant te Sommelsdijk, in 1590 te Strijen en in 1591 te
Schoonhoven, waar hij naast zijn vader werkte. Hij vervulde verschillende kerkelijke
betrekkingen en schijnt aanvankelijk tegen den toenemenden calvinistischen geest
in de kerk geen bezwaar te hebben gehad. Hij keurde althans het optreden van
Herberts te Gouda af. Maar hij toonde zich toch verdraagzaam tegen
andersdenkende protestanten. Waarschijnlijk daarom werd hij door Wtenbogaert
in 1603 aanbevolen te Leiden, waar hij in 1604 predikant werd. Daar werd hij leerling
en volgeling van Arminius. Hij zag in Calvijn's opvatting der voorbeschikking een
onbijbelsche leer en een gevaar voor het godsdienstige leven. Hij stelde zich weldra
vooraan in den strijd tegen leerdwang in dit opzicht, en was de eerste onderteekenaar
der remonstrantie in de geheime vergadering van 14 Jan. 1610. Misschien is het
voor die samenkomst gemaakte afschrift van het door Wtenbogaert
hoogstwaarschijnlijk gestelde stuk van zijn hand, ofschoon het schrift nog meer aan
den laatste doet denken. Als goed theoloog en krachtige persoonlijkheid was hij bij
zijn geestverwanten blijkbaar bekend, want hij stond met Wtenbogaert, Grevinkhoven
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en Venator Arminius ter zijde in de conferentie met de calvinisten voor de Staten
van Holland te 's Gravenhage 1609. Hij ijverde eerst voor de benoeming van Vorstius,
toen van
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Episcopius als opvolger van Arminius. Hij gaf aan studenten homiletische lessen.
Zijn streven was de partijen naast elkaar zich vrijelijk in de kerk te doen ontwikkelen.
Overeenkomstig zijn bedoelen werden dan ook nog in 1615 gelijktijdig predikanten
van beide richtingen te Leiden beroepen. Tot 1613 kwam zijn calvinistische
ambtgenoot Hommius bij hem ter kerke, daarna brak deze, overeenkomstig de
gewijzigde taktiek der rechtzinnigen, de gemeenschap met Borrius af. Wie de vrouw
van Borrius was, is onbekend. Hij had waarschijnlijk drie zoons en was onbemiddeld.
Zwaar troffen hem dus de gebeurtenissen van 1618. Hij werd niet alleen geschorst,
maar, omdat hij aan de constitueerende vergadering der remonstranten, 5 Maart
1618 had deelgenomen, verbannen en weldra afgezet. Naar Waalwijk gevoerd,
nam hij deel aan de stichting der Remonstrantsche Broederschap. Hij werd met
Poppius en Niëllius belast met de verzorging der noodlijdende gemeenten in het
vaderland, een taak die hem aan groote gevaren en moeiten blootstelde. Vele
brieven zijn van hem bewaard, waarvan slechts enkele zijn gedrukt. Hij bediende
zich van de schuilnamen: d e V l a m i n g h of van de initialen A.V.B., misschien
H.D., verkorting van H e r m a n D a v i d z e (volgens T i d e m a n , Stichting der Rem.
Brp. I, 346; ik vermoed echter dat deze schuilnaam alleen H o l l i n g e r u s beteekent),
Flandrus, Herman, Marinus, Fontaine, Soetwater, Marinus van
d e r F o n t e i n e . Telkens blijkt hij een even moedig als ijverig en beleidvol man.
Hij woonde in 1624 te Rotterdam de ‘Vergadering ter schuilplaats onder Gods
protectie’ bij, bediende heimelijk de utrechtsche gemeente, en reisde overal rond
waar de belangen der remonstrantsche societeit hem riepen. Langer dan Poppius
en Niëllius nam hij de directie binnenslands der Broederschap waar. Zijne
mededirecteuren werden in 1623 gevangen genomen en gekerkerd, hij zelf ontkwam
ternauwernood en reisde in vermomming rond om niet voor het uitgeloofde geld
verraden te worden. Toen de remonstranten ten onrechte werden verdacht van den
aanslag op Maurits en overal heftig werden vervolgd, richtte hij een kloeken, vromen
brief tot de verdrukte gemeenten en rekesten tot den Prins en de Staten. Krachtig
kwam hij op voor hun onschuld en hun recht om hun geloof te handhaven. Ook
streed hij tegen Trigland, toen deze nieuw voedsel gaf aan haat en laster. Zijn eisch
van vrijheid en verdraagzaamheid in den godsdienst vatte hij zoo breed op, dat hij
dien ook uitstrekte tot de roomschen. Hij heeft slechts mogen beleven, dat men
althans heimelijke uitoefening van den godsdienst aan de remonstranten vergunde.
Op een zijner moeilijke dienstreizen vol gevaar en ontbering bezweek hij. Aan zijn
uitvaart namen Caspar Barlaeus en Episcopius deel.
Zie: H.C. R o g g e , de Leidsche Remonstranten vóór 1618 in Uit de remonstr.
Broederschap 1904 en 1905; vgl. J. T i d e m a n , De stichting der Rem.
Broederschap, en H.Y. G r o e n e w e g e n , de Remonsirantie (Leiden 1910). Voor
zijn geschriften vgl. R o g g e , Bibl. der Rem. Geschr. 109.
Groenewegen

[Borrebagh, Adolf of Borrebach]
BORREBAGH (Adolf) of B o r r e b a c h , postmeester te 's Gravenhage, was 21 Jun.
1672 met Cornelis de Bruin bij de zoons van den raadsheer Jacob van der Graaf,
Pieter en Jacob te gast geweest. Naar huis gaande in gezelschap van het drietal,
zag hij tegen halfelf op den Vijverberg nog licht branden in de Staten-kamer.
Borrebagh, heethoofdig oranjeman, kwam toen op de booze gedachte den
raadpensionaris af
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te wachten en hem van kant te maken. Toen de Witt tegen 12 uur vergezeld van
zijn knecht uit de vergadering kwam, werd hij aangerand, op den grond gesmeten
en gewond. De aanranders meenende dat hij dood was, namen de vlucht. Jacob
van der Graaf werd gegrepen en op 29 Juni 1672 onthoofd. Borrebagh hield zich
schuil tot na den moord op de de Witten op 20 Augustus 1672. Zijne vrouw
C o r n e l i a verzocht toen aan prins Willem III om protectie, ten einde niet door de
ontzetting van haar echtgenoot met hare kinderen tot den bedelstaf gebracht te
worden. De prins beval daarop, op 1 October 1672, uit het leger bij Zwammerdam,
de dispositie van het ambt op te houden, zoodat Borrebagh het postmeestersambt
in 's Gravenhage behield, zonder vervolgd te worden voor zijn hoofdaandeel in den
bedreven aanslag.
Zie: E. v a n B i e m a , Het een en ander omtrent het oude Haagsche Postwezen
in die Haghe 1907, 151.
van Biema

[Borret, Mr. Anton Joseph Lambert zoon van Mr. Theodoor Borret]
BORRET (Mr. Anton Joseph Lambert) zoon van Mr. T h e o d o o r B o r r e t , den
broeder van den volgende, en M a r i a A e r d t s , werd geb. 12 Aug. 1782 te Gemert,
huwde met M a r i a V e r m e u l e n en overleed te Delft 7 Sept. 1858. Na volbrachte
studies te Keulen, promoveerde hij in 1803 te Utrecht, en vestigde zich als advocaat
in den Bosch. Van 1806-9 was hij schoolopziener in het vierde district van N.-Brabant,
in 1808 werd hij lid van de Hooge Vierschaar over Stad en Meierij van den Bosch,
in 1809 chef van divisie bij het miniterie van justitie en politie en als zoodanig
eereburger van Amsterdam, in 1812 plaatsvervangend kantonrechter, in 1813
rechter-plaatsvervanger, beide in den Bosch, in 1814 lid van Gedeputeerden van
N.-Brabant, in 1821 lid van den Raad van State, in welke hoedanigheid hij tot den
opstand van 1830 in Brussel woonde. Met de persoonlijke vriendschap der
oranje-vorsten vereerd, werd hij door Willem I in 1825 tot gouverneurgeneraal voor
Ned. Oost-Indië bestemd, doch hij bedankte, 't zij wegens familieomstandigheden,
't zij om politieke redenen. In 1831 was hij lid der staatscommissie die voorstellen
zou doen omtrent grondwetswijziging, noodig geworden door de afscheiding van
België. Zij heeft haar taak door den loop, dien de gebeurtenissen namen, niet
volbracht. In 1839 werd hij met Gericke van Herwijnen naar Limburg gezonden, om
de afscheiding dezer provincie van België te regelen; in 1840 en 41 bestuurde hij
ze als gouverneur. Daarna vertrok hij naar Brussel, ter behartiging van de particuliere
belangen der koninklijke familie tegenover de belgische handelsmaatschappij, waarin
hij zeer naar den wensch van Willem I slaagde. Toen van Maanen in 1842 aftrad
als minister van justitie, wilde Willem II Borret benoemen, hetgeen volgens N u y e n s ,
die bij dergelijke mededeelingen gewoonlijk goed is ingelicht, afstuitte op den
tegenstand van Schimmelpenninck en de andere leden van het kabinet. Daarop
werd hij 20 April 1842 gouverneur van N.-Brabant en vroeg en verkreeg eervol
o

ontslag in 1856. Door een onbekende (Rijksarchief, Papieren v. Maanen, n . 85)
wordt hij tegenover P.v. Ghert en de ‘verlichte katholieken’ tot de ‘ultra's’ gerekend,
hetgeen er op wijst, dat hij ook wel in 't publiek als ijveraar voor de emancipatie der
katholieken bekend stond, hoewel zijn werkzaamheid in dit opzicht hoofdzakelijk
aan het hof en achter de schermen plaats had.
Zie over de Borret's in 't algemeen: Geslachtslijst Borret in Genealogisch en
Heraldisch
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Archief 1890; Algemeen Ned. Familieblad 1890; verder: N u y e n s , Gesch. v.h.
Ned. Volk van 1815 t.o. onze dagen (1883-86) II, 220 en passim; de Tijd, 11 en 13
Sept. 1858; B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk VIII en A l b e r s , Gesch. v.h. Herstel der
Hierarchie (1903) registers i.v. De beide laatsten houden echter de verschillende
Borret's niet juist uit elkander.
Görris

[Borret, Mgr. Arnold Eduard Aloysius Hubert]
BORRET (Mgr. Arnold Eduard Aloysius Hubert), gedoopt 26 Mei 1751 te Ravestein,
overleed 26 April 1839 te Reek (bij Grave N.B.). Hij was de zoon van H u y b r e c h t
B o r r e t , keurvorstelijk landrentmeester der stad en domeinen van 't land van
Ravestein (dat aan den keurvorst van Palts-Beieren toebehoorde) en van
H e n r i e t t e v a n d e r G h e e s t . Achtereenvolgens bezocht hij de latijnsche
school van Gemert (1763-66) en het seminarie van Luik, waar hij in 1774 priester
gewijd werd. De bronnen vermelden niet, waar hij de eerste jaren zijner priesterlijke
bediening doorbracht; zij geven slechts op, dat hij in 1778 tot kanunnik der collegiale
kerk van Dixmuiden gekozen werd. In 1784 benoemde de bisschop van Luik hem
tot pastoor te Herten bij Roermond, vanwaar hij in 1798 voor de Franschen moest
vluchten. Herhaaldelijk in 't geheim weergekeerd om zijn ambtsplichten uit te oefenen,
werd hij ook herhaaldelijk verjaagd en zelfs bij verstek tot deportatie naar Cayenne
veroordeeld wegens zijn weigering om den republikeinschen eed af te leggen. In
1801 werd hij tot pastoor te Echt benoemd, doch moest ook van daar onmiddellijk
weer vluchten en werd bovendien te Maastricht tot gevangenisstraf veroordeeld.
Na het sluiten van het concordaat tusschen Napoleon en Pius VII (1801) kon Borret
rustig in 1803 de benoeming aanvaarden van pastoor te Haren, in het land van
Megen. In 1806 werd hij vicaris-generaal of commissaris (zooveel als bestuurder
namens den eigenlijken kerkvoogd) van de landen van Ravestein en Megen,
waarover de gewezen prinsbisschop van Luik, mgr. de Méan, administrator
apostolicus bleef. In Dec. 1808 moet hij tot pastoor van Reek benoemd zijn, hoewel
hij dit, vreemd genoeg, zelf in zijn Dagverhaal niet vermeldt; 10 Mei 1809 werd hij
door de pastoors van het district Reek tot hun deken gekozen. In 1830 legde hij zijn
waardigheden van deken en pastoor neder, doch bleef commissaris voor mgr. de
Méan, die intusschen tot aartsbisschop van Mechelen benoemd was. Bij diens dood
werd hij 12 Juni 1831 tot vicaris-apostoliek (zelfstandig bestuurder) over
Ravestein-Megen verheven. Als zoodanig overleed hij ook; bij zijn dood werd het
vicariaat na een kleine tijdelijke tusschenregeering met het bisdom van den Bosch
vereenigd. Borret schreef een Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst
(Grave 1803) en een Onderwijsinge voor de eerste Communie (z.j.); vooral zijn
Beknopt Dagverhaal (1792-1830) is merkwaardig voor de kennis van den toestand
der geestelijkheid onder de fransche overheersching. Behalve een trouw, moedig
en ijverig priester was hij ook een liefhebber der latijnsche poezie, gelijk zijn
veelvuldige, geciteerde en eigengemaakte, verzen in zijn Dagverhaal getuigen.
Zie literatuur bij A.J.L. Borret (kol. 421); verder Publications de Limbourg XXVI
(1889) 29 vlg., waarin V i c t . d e S t u e r s het Dagverhaal uitgaf; d e z e l f d e in
Jaarboekje van Alb. Thijm 1896, 126 vlg.; S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's
Hertogenbosch (1871) I, 104, 109-10; G.v.d. E l z e n , Gesch. v.d. Latijnsche Schoo
te Gemert (1887) 119.
Görris

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

423

[Borret, Arnoldus Hyacinthus Aloysius Hubertus Maria]
BORRET (Arnoldus Hyacinthus Aloysius Hubertus Maria), geb. 28 Oct. 1848 te
Maastricht, gest. 6 Febr. 1888 te Paramaribo, zoon van Eduard Joseph Hubertus
Borret (die volgt). Op vijfjarigen leeftijd verloor hij zijne moeder. In 1858 kwam hij
op het collegie der Jezuïeten te Katwijk, waar hij 8 jaren bleef en bijna altijd de eerste
prijzen behaalde; daarna studeerde hij in de rechten aan de universiteiten van
Leuven, Leiden en Utrecht. 19 April 1872 gepromoveerd, en wel met den eersten
graad, vestigde hij zich als advocaat te Rotterdam. In 1878 werd hij benoemd tot
griffier aan het Hof van Justitie in Suriname, en als zoodanig 5 Juni geïnstalleerd;
5 Maart 1880 werd hij geïnstalleerd als lid van dat Hof; 26 Apr. 1881 benoemd tot
lid der Koloniale Staten. Middelerwijl deed hij zijne theologische studiën bij mgr.
Schaap, trad 23 Jan. 1882, na eervol ontslag uit al zijne staatsbetrekkingen, in de
congregatie der Redemptoristen, en werd Juni 1883 priester gewijd. In 1887 werd
hij door mgr. Schaap, bij diens reis naar Europa, benoemd tot provicarius en superior
der missie van Suriname. Als redemptorist leerde hij het negerengelsch en
hindostansch om voor negers en hindoes te kunnen preeken; zijn vurig verlangen
was de melaatschen te verzorgen, daarom is hij ook eenigen tijd op hun
etablissement Batavia geweest. Hij is gestorven aan de typhus. Al wat in Suriname
groot was, van welke kerkgezindheid ook, was bij zijne begrafenis tegenwoordig.
Bronnen: zijne autobiographie en brieven; zijne necrologie; brieven van mgr.
Schaap en anderen, in hs. in het archief der Redemptoristen te Amsterdam.
Kronenburg

[Borret, Mr. Eduard Joseph Hubert]
BORRET (Mr. Eduard Joseph Hubert), zoon van A.J.L. Borret (kol. 421), geb. 17
Aug. 1816 in den Bosch, huwde H e n r i c a v a n B e r c k e l uit Delft en stierf te 's
Hage, 10 Nov. 1867.
Hij studeerde aan het gymnasium te Katwijk van 1831-34 en aan de hoogeschool
te Leiden tot 1839, in welk jaar hij promoveerde in de rechten op proefschrift de
Summi imperii civilis origine et natura etc., en werd achtereenvolgens substituut bij
de arrondissementsrechtbank te Maastricht (1841), advocaat-generaal bij het
provinciaal gerechtshof van Limburg (1846) en lid der nieuwe Tweede Kamer voor
Maastricht, na de grondwetsherziening (1849). In het parlement gold hij als een der
invloedrijkste vertegenwoordigers der toenmaals nog ongeorganiseerde katholieken;
hoewel het practisch eens zijnde met de eischen van het oogenblik der liberalen,
handhaafde hij echter meer dan de meesten zijn onafhankelijkheid tegenover hen.
Hij was het vooral die de geruchtmakende statistieken van de Tijd over
achteruitzetting der katholieken bij het begeven van staatsambten in de Kamer te
sprake bracht (rede van 11 Dec. 1849); ook voor het bijzonder onderwijs kwam hij
meermalen met kracht op. Overigens sprak hij vooral bij juridische kwaesties. Bij
de periodieke verkiezingen van 1852 werd hij tegen alle verwachting in niet herkozen
(zie de Tijd van 7, 12 en 14 Juni 1852 en Handelsbl. van 7, 11 en 15 Juni), hetzij
uit ‘provincialisme’ bij de maastrichtsche kiezers, hetzij omdat hij hun niet liberaal
genoeg was, ofschoon het Handelsblad zijn val zeer hetreurde on hem grooten lof
toezwaaide. Tevergeefs trachtte men hem tusschentijds te Alkmaar te doen
herkiezen. 13 Juni 1853 werd hij tot lid van den Raad van State benoemd. Bij het
optreden van het Aprilministerie gaf hij aan van Hall te kennen den val van Thorbecke
te betreuren, doch geen reden te zien, waarom de katholieken zich per se
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tegen hem (v.H.) zouden moeten verklaren (Gids, 1902, III, 63). In 1866 was hij als
minister van justitie in het conservatieve cabinet Heemskerk - van Zuylen een der
krachtigste elementen van dit ministerie, daar dit als anti-liberaal ook moest steunen
op de katholieken, bij wie Borret steeds hooger stond aangeschreven, naarmate zij
zich meer van het liberalisme afwendden. Meer dan openlijk bleek, moet hij op dit
gewichtig tijdstip van kentering in de katholieke politiek invloed op de houding der
zijnen hebben uitgeoefend. Nuyens zinspeelt er vrij duidelijk op in een brief aan
Fruin, dat ‘Borret in overleg met een, die aan de R.C. de richting wees, oorzaak was
van l e r e v i r e m e n t d e s c a t h o l i q u e s in 1866’. Met dien eenen kan alleen
mgr. Smits en zijn invloedrijk orgaan de Tijd bedoeld zijn, gelijk dezelfde Nuyens
trouwens elders niet onduidelijk te kennen geeft (vergelijk G ö r r i s , Nuyens
beschouwd in het licht van zijn tijd, 159 met N u y e n s , Gesch. v.h. Ned. Volk v.
1815 t.o. onze dagen IV, 124). Bij het hevig conflict tusschen Kroon en Parlement
(motie-Keuchenius, 1866) sprak hij zich vastberaden voor kamerontbinding en een
‘koninklijk’ ministerie uit, waarin de meeste katholieken hem volgden. Hij sloot de
ontbonden en opende de nieuwe Kamer in October 1866, bij welke laatste
gelegenheid zijn woorden, dat ‘aan de Kamer binnen de grenzen van haar werkkring
de behartiging van 's lands belangen zou zijn toevertrouwd’, veel ergernis verwekte.
De dood, die hem een jaar daarna verraste, belette hem blijvend werk te verrichten.
Zijn overlijden was een zware slag voor het toch reeds wankele ministerie, dat
bovendien de onhandigheid beging hem door een nietkatholiek te vervangen. De
onbewezen aantijging van N i p p o l d (Die R.K. Kirche im Königr. der Niederl. 433)
dat ‘das Justizministerium-Borret die Rechtspflege den klerikalen Absichten dienstbar
machte’ verdient geen aandacht en munt trouwens niet uit door helderheid. Eenigen
schijn van waarheid heeft de meening van denzelfde, dat Borret de vereeniging der
‘ultramontanen’ tot een staatspartij zou tot stand gebracht hebben, mededeeling
die hij ontleent aan een indertijd opzienbarend artikel in de Gids (1874, III, 60). Doch
ook dit is niet waar. Een stoot in die richting heeft hij gegeven, doch de katholieken
waren nog ver van een georganiseerde partijvorming af. Borret werd met
buitengewoon militair praalvertoon begraven, waaraan men volgens v. W e l d e r e n
2

R e n g e r s (Parlementaire Gesch. v. Ned. II, 29) ‘geheime bedoelingen van het
cabinet toeschreef’, welke, is mij niet duidelijk. Canelle en N.W.J. de Roode hebben
zijn portret op steen geteekend.
Zie literatuur bij A.J.L. Borret (kol. 421) en verder: Kathol. Illustratie I, 137; v.
2

W e l d e r e n R e n g e r s , Parlem. Gesch. , register i.v.; A l b e r s , Gesch. v.h.
Herstel der Hierarchie (1903) register i.v.; N u y e n s , IV, 124, 128; de Tijd, 13 Nov.
1867.
Görris

[Borret, Prof. Dr. Theodoor Joseph Hubert]
BORRET (Prof. Dr. Theodoor Joseph Hubert), oudste kind van A.J.L. Borret (kol.
421), werd geb. in den Bosch 18 April 1812 en overl. te Bergen (N.H.) 7 Aug. 1890.
Daar zijn ouders van 1821-1830 te Brussel woonden, ontving hij aldaar het eerste
onderricht, o.a. aan het koninklijk athenaeum. Daarna voleindigde hij zijn latijnsche
studies aan het seminarie Hageveld te Voorhout en begon de theologische te
Warmond (1832). In 1833 ging hij echter te Rome aan de gregoriaansche universiteit
verder studeeren, won verschillende medailles in kerkelijke geschiedenis, theologie
en schriftuurkennis en werd in 1836
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te Rome priester gewijd en tot theologiae doctor gepromoveerd. In 1837 benoemde
zijn kerkelijke overheid alhier hem tot hoogleeraar in de H. Schrift aan het
groot-seminarie van Warmond. Hij was medestichter van de Katholiek (1842), welker
kernspreuk: ‘Vindicamus haereditatem patrum nostrorum’ van hem afkomstig is,
ontving in 1849 zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
en in 1854 die tot pastoor te Vogelenzang. Vruchtbaar was hij hier als zieleherder
werkzaam, bouwde er een nieuwe, artistieke kerk, was tevens een tijd lang deken
van Noordwijk (1858-70) en kanunnik van 't haarlemsch kapittel (1858-70), doch
bleef zich ook aan de wetenschap wijden en werd om zijn verdienste als geleerde
in 1865 opgenomen in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. In 't zelfde
jaar hield hij de openingsrede op het eerste nederlandsch provinciaal concilie te 's
Hertogenbosch. In 1886 legde hij zijn bediening van pastoor neder en ging als
emeritus leven te Bergen. Van nu af hield hij zich nog slechts met het schrijven van
enkele artikelen bezig. Hij vermaakte zijn zijn rijke boekerij aan het seminarie van
Warmond.
Borret was een overtuigd katholiek, die een krachtig aandeel nam in de
emancipatie zijner geloofsgenooten, vooral door zijn ijverige medewerking aan de
eerste jaargangen van de Katholiek, en ernstig in aanmerking is gekomen voor den
bisschopszetel van Haarlem bij het herstel der hierarchie in 1853. Om zijn hoflijke
manieren stond hij hoog aangeschreven bij allen, ook andersdenkenden, o.a. Hofman
Peerlkamp, met wien hij in zijn jonge jaren merkwaardige gesprekken voerde over
de positie der katholieken hier te lande. Hij was een welsprekend redenaar, maar
meer nog een geleerde, vooral in de archeologie en de kerkgeschiedenis der eerste
eeuwen, hoewel hij ‘om de boeken nimmer de menschen vergat’ (D e s s e n s ). Als
klassiek gevormd, fijn, soms wat al te vurig kunstkenner protesteerde hij herhaaldelijk
tegen het verheffen van de gothiek tot eenigen echt-christelijken kunststijl. Hij schreef
een groot aantal artikelen in de Katholiek, aanvankelijk vooral kleinere, in sterk
polemischen geest, later ook grootere, christelijk-oudheidkundige opstellen van
gedegen wetenschap en fijnen kunstzin. De meeste zijn niet geteekend, doch men
raadplege het register op de jaargangen 1842-99, dat al de artikelen van zijn hand
aanwijst. Ook in de Akademie leverde hij menige merkwaardige bijdrage, opgesomd
door B o o t , p. 24 Zijn overrijken boekenschat over Palestina (2200 nrs.) beschreef
hij in een bibliografisch werk, Bibliotheca Palestinensis (1884, niet in den handel);
de dood belette hem de overige afdeelingen zijner bibliotheek op dezelfde wijze te
bewerken. Enkele brochures buiten het bovengenoemde vindt men nog bij G. M e s ,
de Kath. Pers van Nederland van 1853-87, 33.
Zie: D e s s e n s in Katholiek IC (1891) 4, waarbij vergelijk XCVII (1890) 78 vlg.
en CI (1892) 2 vlg.; B o o t in Jaarb. Akad. v. Wetenschappen 1890, 18; d e R i j k
in Levensber. Letterk. 1891, 271; A l b e r s , Gesch. v.h. Herstel der Hierarchie (1903)
reg. i.v.; verder P e t i t , Repertorium 1167 en de algem. literatuur bij het artikel A.J.L.
Borret, kol. 421.
Görris

[Borri, Gioseppe Francesco]
BORRI (Gioseppe Francesco), B u r r u s , B u r r h u s , B o r r o (in een brief van 1622
teekende hij zich F r a n c i s c u s J o s e p h B o r r y ), geb. te Milaan 4 Mei 1627,
gest. 10 Aug. 1695 te Rome, zoon van Brando Borri, wordt door iedereen, vriend
en vijand, als een hoogst bekwaam man geroemd. Opgevoed in
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een seminarium der Jezuieten, legde hij zich reeds van jongs af aan en bij voorkeur
op de chemie en de medicijnen toe. Tot 1654 schijnt hij een vrij losbandig leven
geleid te hebben, maar in dien tijd kwam er een algeheele verandering. Hij gaf zich
uit als een door God verkoren profeet, die een nieuwe gemeente stichten moest.
Zoodoende kwam hij in botsing met de inquisitie, die hem en zijn boeken tot den
brandstapel veroordeelde. Hij vluchtte eerst naar Milaan, vervolgens naar
Straatsburg, waar hij als alchimist en wonderdokter met groot enthusiasme werd
ingehaald. Eindelijk vertrok hij naar Amsterdam en werd gedurende zijn verblijf
(1662-1666) bijzonder gefêteerd. Zelfs de medici deden daaraan mee: de bekende,
zeer geleerde Franciscus v.d. Ende, ried zijn leerling Theodoor Kerkring aan, kennis
met hem te maken, om van hem de kunst af te kijken van de merkwaardige
oogoperaties, die hem tal van bewonderaars bezorgde, en hierop neerkwam dat
het met opzet van al zijn vochten beroofd oog onder zijn behandeling in korten tijd
genas. Kerkring, die door middel van geschenken toegang wist te krijgen, zag
spoedig in, dat men bij hem niet bij voorkeur om wetenschap komen moest: ‘laetior
aliquando, doctior nunquam recessi’. Eindelijk vertelde hem Borri, dat hij zijn kennis
in dezen aan Robert Southwell te danken had en dat de goede uitslag dezer operatie
afhankelijk was van het gebruik van een geheimzinnigen wonddrank (o.a. aqua
chelidonii en dierenmest bevattend). Een enkelen keer gaf de wonderarts een proeve
van zijn kunst; wel is waar bleef de hond, waarop geopereerd werd, gezond, maar
hij moest zich voortaan met het licht van een enkel oog tevreden stellen. Kerkring
kwam door eigen experimenten, die de gemakkelijke uitvoerbaarheid der operatie
leerden, tot de overtuiging, dat de hooggeroemde wonddranken geen beteekenis
hadden voor 't succes en Borri had dus bij hem en het wetenschappelijk Amsterdam
een goed deel van zijn prestige verloren. Dit belette echter niet, dat, dank zijn
kostbare kleedij en talrijk gevolg, zijn prachtige equipages en paarden, van alle
oorden zieken de hulp van zijne excellentie, zooals hij zich noemen liet, kwamen
inroepen. Er moest wat ergers gebeuren, om hem het vertrouwen te ontnemen. Hij
had de onhandigheid gehad in handen van Gerrit Demmer, een directeur der O.I.C.,
die hooge verwachtingen van zijn kunst van goudmaken koesterde en zich zoo door
hem had laten beetnemen, dat de erfgenamen bijna niets te deelen vonden, een
door hem onderteekend papier achter te laten, waaruit, hoe behendig het ook gesteld
was, de rechters meenden te moeten besluiten, dat hij zijn cliënt op bedrieglijke
wijze meer dan ƒ 100.000 ontfutseld had. Vandaar een vonnis (Jan. 1665), waarvan
hij de uitvoering wist te voorkomen, door ‘beladen aan geld en diamanten’ naar het
buitenland te vluchten. In Hamburg vond hij Christina van Zweden, die maar al te
goed naar hem luisterde. Toen haar kas leeg was, bezocht hij in Kopenhagen koning
Frederik III, die weldra het lot der koningin deelde. Thans moest hij opnieuw vluchten
en werd door de Oostenrijkers, die hem herkenden, te Goldingen in Moravië
gevangen genomen en aan den Paus overgeleverd, onder voorwaarde, dat men
hem niet executeeren zou. In 1672 zwoer hij voor de inquisitie zijn kettersche leer
af en werd tot levenslange gevangenis veroordeeld. Door de voorspraak van den
franschen gezant, dien hij van een zware ziekte genezen had, werd hij van af 1680
veel minder streng behandeld dan vroeger en mocht zijn verderen straftijd in den
Engelenburg uitzitten. Daar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

427
heeft E u t h , een bekend haagsch dokter, hem bezocht.
Zijn portret is zeer fraal in 1675 door P. van Schuppen gegraveerd naar een
schilderij van Jurriaan Ovens.
Hij schreef: Epistolae duae: de cerebri ortu et usu medico; de artificio oculorum
humores restituendi (Hafniae 1669); Istruzione politiche ... date al Re di Danimarca
(Colonia 1681); La Chiave del Gabinetto del Cavagliere Borri (ibid. 1681) waar pag.
377 v.v. veel bijzonderheden over zijn leven voorkomen. Een hs.: Libro del Cavalier
B o r r i , dove si descrivano molte operazione de' secreti della natura, manipulazione
di metalli, oglii, balsami, quinte essenze ed il modo per potere operare li vegetabili
con sperementi veri (Exemplar perpulchrum optimeque scriptum et conservatum,
consistit in plus quam 550 pag.) komt voor in den Catal. librorum bibliopolii C. Levier
(verkocht 20 Juni 1735) 323.
Zie: J.A. E u t h , Anatome umbilici curiosa; T h . K e r c k r i n g i i , Opera omnia
anatomica (Lugd. Batav. 1729) in Observationum anatomicarum rariorum Centuria
una, Observatio C. p. 198 vlg.; J.P. J a c o b s e n , Fru Marie Grubbe (Kjöbenhavn
1876); mededeelingen van den heer E. v a n B i e m a ; B o n t e m a n t e l , De
regeeringe van Amsterdam uitg. door G.W. K e r n k a m p II, 473 vlg.; Oeuvres
complètes de C h r . H u y g e n s IV (1891) 169; V (1893) 502; Pamflet Knuttel no.
8687; W e t z e r u n d W e l t e 's Kirchenlexikon II (1883) 1122.
A. Geyl

[Borski, Gerard van Wieringhen]
BORSKI (Gerard v a n W i e r i n g h e n ), rector van het gymnasium en
schoolopziener te Delft, 29 Jan. 1800 te Vleuten geb. en 2 Febr. 1869 te Delft overl.
Hij was de zoon van J o h . B o r s k i en diens tweede vrouw A l e i d a v a n N o o r d .
De naam v a n W i e r i n g h e n is afkomstig van zijn oud-oom G e r a r d v.W., griffier
der Staten van Utrecht en gehuwd met A d r i a n a B o r s k i . Als knaap bezocht hij
het gymnasium en de hoogeschool te Utrecht, waar hij als student in de letteren
vooral van de colleges van van Goudoever, van Heusde en Groenewoud profiteerde.
Nog vóór zijn promotie werd Borski conrector aan 't gymnasium te Franeker. Van
hier uit promoveerde hij 16 Febr. 1825 summa cum laude op een diss. de Phoenicum
Coloniis. Weinige weken daarna, bij den dood van den franeker rector Schippers,
werd Borski tot diens opvolger benoemd; het conrectoraat bleef toen onvervuld. In
1829 vertrok hij als rector naar Zierikzee, in 1835 naar Delft, waar hij vier jaar later
tevens tot schoolopziener en in 1845 ook tot leeraar in de ned. stijl- en letterkunde
aan de toenmalige Kon. Academie tot opleiding van burgerlijke ingenieurs benoemd
werd. Hij was gehuwd (1826) met A d r i a n a A l l a r d i n a H e n r i e t t a J a c o b a
L i x - R a v e n , geb. Utrecht 16 Jan. 1800, die 1875 te Delft overleed. Behalve zijn
proefschrift en eenige oraties, verhandelingen en tijdschriftartikelen (meest in het
Maandblad voor Ned. taal, stijl- en letterk., in de Nieuwe Bijdragen ter bevord. van
onderwijs en opvoeding en in de Ned. taal), schreef Borski o.a. de volgende werken:
Handleiding tot de Mythologie (1832; 5e dr. 1854); God in de natuur en in den
mensch (1843; laatste dr. 1860); Gesch. des Vaderlands (3e dr. 1863); Blik op den
verleden, tegenwoordigen en toekomenden toestand des Vaderlands (1831); Met
Oranje Nederland, door Oranje de Ned. Volksvrijheid (ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan onzer herwonnen zelfstandigheid, 1863); Bekn. leerb. voor het
aanvankelijk onderwijs in de moedertaal, (1853-57, 3 st.); Wegwijzer bij de
zinsontleding (1852-
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1854); De zinsontleding gegrond op redeontleding (1856); Handleiding voor de
practische oefeningen in de zinsontleding (1856; 2e dr. 1860); Het grondig onderwijs
verdedigd, verweerschrift tegen prof. J. P i j n a p p e l , die aanmerkingen gemaakt
had op al de zinsontledingen van die dagen (1855) en De programma's voor de
acten van bekwaamheid tot het geven van lager schoolonderwijs (1866). Bij zijn
overlijden was B. 44 jaren rector en 30 jaren schoolopziener geweest.
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 53; de Wekker, Weekbl. v. Onderw. v. 12 Febr.
1869; Nieuwe Bijdragen ter bevord. v. Onderw. en Opv. Mrt. 1869; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen I, 61; d e V o s , De lat. school te Zierikzee (overdruk uit
Ned. Leeuw 1899) 22-23.
Zuidema

[Borssele, Jacobus van]
BORSSELE (Jacobus v a n ), d e B o r s a l i a , tweede prior der Cistercienserpriorij
St. Salvator of Potklooster te Antwerpen, geb. te Condorp in Zeeland omstreeks
1430, overl. te Antwerpen 21 Jun. 1483. Hij behoorde tot de adellijke familie van
Borssele, trad in het noviciaat der Cistercienserpriorij St. Salvator 1 Juni 1450, en
legde het volgend jaar zijne professie af. Priester gewijd in 1453, werd hij in 1468
benoemd tot cellerarius of bestuurder der tijdelijke goederen, welk ambt hij
bekleedde, totdat hij, gekozen tot prior, door den prior van IJsselstein werd
geinstalleerd 2 Juni 1475. Op aandringen van den abt van Oude-Kamp schreef hij:
Schola divini servitii ad normam regulae sanctissimi patris Benedicti. Dit werk in vier
deelen op perkament ging tijdens de beeldstormerij en de verwoesting van het
klooster verloren. Prior Jacobus bleef in zijn ambt tot zijn dood en werd in het kapittel
begraven.
Zie: A. S a n d e r u s , Chorographia Sacra Brabantiae (1726) I, 529, 536;
Inscriptions funéraires de la province d' Anvers IV, 203, 223, 238; Le grand théatre
sacré du duché de Brabant (la Haye 1734) II, 109; Gall. Christ. nov. V, 149;
M e r t e n s e n T o r f s , Gesch. van Antwerpen Vl, 539.
Fruytier

[Borst, Gerrit]
BORST (Gerrit), amsterdamsch chirurg, die op ruim tachtigjarigen leeftijd tusschen
de jaren 1727-1730 gestorven is en tot aan zijn sterfdag gezond van ziel en oordeel
was, was een leerling van den bekenden J o b v a n M e e k 'r e n , die hem tot
chirurgijn van H.E. Mog., d.w.z. tot chirurgijn bij de marine, bevorderd heeft. Hij heeft
in zijn jeugd ‘den lande op het schip van admiraal de Ruyter in vele bloedige
zeegevechten gediend’. Later vestigde hij zich in Amsterdam en is daar gedurende
ruim 40 jaar stadschirurg geweest; eveneens was hij chirurg van de N. Herv.
Diaconie. In die betrekkingen was hij dikwijls in de gelegenheid, lijkopeningen te
verrichten aan personen, wier ziektegeschiedenissen hem tot in bijzonderheden
bekend waren. Zoo seceerde hij in 1680 een patient van zijn collega P.v. Driesch,
die in 1676 gevallen en sinds dien kreupel gebleven was. Tot hun verbazing vond
men geen ontwrichting van het dijbeen maar een fractuur van den hals, een
aandoening, die men in dien tijd nog niet kende. Borst bleef na deze sectie zijn
aandacht aan dit lijden wijden en zoo is het hem gelukt, door waarnemingen aan
levenden en aan het lijk, de pathologie en ook de pathologische anatomie van de
fractura colli femoris volledig vast te stellen. Hij vond hierin bij de amsterdamsche
chirurgen en vooral bij F. Ruysch ijverige medewerkers. Titsingh heeft met de stukken
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aangetoond, dat de fransche prof. Duverney, die een europeesche beroemdheid
was, geen aanspraak op de ontdekking van dit lijden maken kan.
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Zie: A. T i t s i n g h , de Verdonkerde Heelkunst (1730) 177 en 178, 791 v.v. en
passim.
A. Geyl

[Bortel, Gomarus of Gommer van]
BORTEL (Gomarus of Gommer v a n ), geb. te Rotterdam 4 Jan. 1660, overl. 7 Dec.
1724, schoonzoon van P. Adrszn. Verduyn, met wiens dochter M a r i e hij April 1684
huwde, was één der groote amsterdamsche chirurgen uit het laatst der 17e en het
begin der 18e eeuw, die zoowel door R u y s c h en T i t s i n g h als in het Wapenhuis
herhaaldelijk ter sprake gebracht werd. Hij behoorde tot regeerende families der
chirurgen en werd o.a. op 18 Oct. 1689 tot collegiemeester benoemd. Vooral als
een bedaard en voorzichtig operateur van den steen heeft hij zich een grooten naam
verworven. Behalve in Amsterdam was hij ook, sinds 4 Nov. 1719, te Leiden
stadslithotoom. Hij was een goed verloskundige en een van de drie vertalers van
P o r t a l , Practijck der Vroedmeesters (1690).
Zie: J. O o s t e r w i j k , Op het afsterven van den beroemden geneesheer. Gom.
v. Bortel (1724); A. T i t s i n g h , de Verdonkerde Heelkunst (1730) passim; F.
R u y s c h , Alle de werken (1774) 796 en passim.
A. Geyl

[Bos, Pieter Roelf]
BOS (Pieter Roelf), een onzer verdienstelijkste aardrijkskundigen, 19 Febr. 1847
te Groningen geb. en overl. ald. 22 Juni 1902. Zijn vader, onderwijzer aan 't
Doofstommen-instituut te Gron., liet hem ter school gaan bij den bekenden
paedagoog Brugsma, terwijl hij later zijn opleiding tot onderwijzer ontving op de
rijkskweekschool zijner geboorteplaats. Na eenigen tijd bij 't lager onderwijs
werkzaam te zijn geweest, verwierf Bos door eigen studie de akten van bekwaamheid
M.O. aardrijkskunde en nederlandsch, en werd in 1872 benoemd tot leeraar
a.d.R.H.B. te Warfum. 3 jaar later naar Groningen overgeplaatst, was hij hier 27
jaar hoogst nuttig werkzaam, als leeraar a.d.R.H.B., als
arrondissements-schoolopziener en als auteur van een reeks uitmuntende
schoolboeken, atlassen, schoolkaarten en wandplaten ten behoeve van het lager
en middelb. onderwijs. Als de voornaamste dezer meerendeels oorspronkelijke
uitgaven noemen wij: Leerboek der Aardrijksk. (1875, 7e dr. 1906); Beknopt leerboek
der Aardrijksk. (1876, 13e geïllustr. dr., herzien door J.F. N i e r m e y e r 1910);
Aardrijkskunde voor de Volksschool (1878, 10e dr. 1906); Leerboek der Land- en
Volkenkunde 7e geïllustr. dr., herzien door J.F. N i e r m e y e r 1909); Algemeene
Aardrijksk. in beknopten vorm (geïllustr., 1897); de Globe. Aardrijkskundig
Schetsboek voor School en huis (1880); Schoolatlas der Geheele Aarde (19e dr.,
herz. door J.F. N i e r m e y e r 1910); Geïllustreerde atlas voor de volksschool (3e
dr. 1908); Aardrijkskunde voor de Volksschool (10e dr. 1908) en Nederland en zijn
Overzeesche bezittingen, met afbeeldingen (4e dr. 1907). Verder schreef Bos o.a.:
De plaats der Aardrijkskunde in het systeem der wetenschappen (1878); De landen
en volken der Aarde (1885-91, 4 dln.) en vervaardigde hij met B. B u e n i n c k een
serie schoolplaten voor het aardrijksk. onderwijs, getiteld: Nederland in Woord en
Beeld. Ook zijn Schoolkaarten van Azië, van Middel-, West- en Zuid-Europa, van
de provincie Groningen en zijn Wereldkaart in Mercators projectie zijn algemeen
bekend, evenals de Schoolkaart van Nederl. Oost- Indië door hem in vereeniging
met W. v a n G e l d e r en R.R. R i j k e n s vervaardigd.
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Zie: Vragen van den Dag 1902, 481-489.
Zuidema
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[Bos, Anthonie van den of Bosch]
BOS (Anthonie v a n d e n ) of B o s c h , geb. te Nijmegen in Dec. 1763 en gestorven
te Amsterdam in 1838, was aanvankelijk werkzaam in de behangselfabriek van
Troost van Groenendoelen, schilderde later tooneeldecoraties en gaf
teekenonderwijs. Zijn eerste vrouw, J a c o b a P e t r o n e l l a N e v i s v a n
S c h o o t e n stierf 21 Jan. 1821. Hij heeft een zeer omvangrijk etswerk nagelaten,
bevattende behalve eenige portretten vele landschappen en vooral ook nauwkeurige
afbeeldingen van boerenhuizen. In aquatint heeft hij voortreffelijk oude teekeningen
gereproduceerd, en ook de steendruk is nog door hem beoefend. Zijn portret is
gegraveerd door J.E. Marcus, terwijl H.W. Caspari en G. van Royen het geteekend
hebben (resp. in het Prentenkabinet te Amsterdam en in de collectie Gerritsen te 's
Gravenhage). Waarschijnlijk was hij de vader van D. en van J.L. van den Bosch
(kol. 438).
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 109-311; IV, 62; K r a m m , in voce;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Bosboom, Dirk]
BOSBOOM (Dirk) een graveur, die omstreeks 1648 te Nijmegen geboren is en
vermoedelijk de zoon was van den bouwmeester Simon (kol. 432) woonde in 1673
te Amsterdam en huwde 1 Mei 1678 te Ouderkerk. Van zijn werk zijn slechts eenige
boekprenten bekend.
Zie: Oud- Holland III, 39, 69; XXV, 17.
Moes

[Bosboom, Johannes]
BOSBOOM (Johannes), geb. 18 Febr. 1817 te 's Gravenhage, aldaar gest. 14 Sept.
1891, zoon van W i l l e m J o h a n n e s B. en A g n i e t a P a u w l i n a C h r i s t i n a
W i l l a a r s . In 1831 kwam hij, voor zijn eerste onderricht in de kunst, op het atelier
van B.J. van Hove. Tot dezen schilder van stadsgezichten had hij zich sinds zijn
twaalfde jaar aangetrokken gevoeld, waarschijnlijk ook wijl hij zijn buurman was. Hij
studeerde hier tegelijk met Samuel Verveer en Huib van Hove. Hij schilderde daar
ook mee aan de decoraties voor den haagschen schouwburg; deze oefeningen
zullen wel van invloed zijn geweest bij de ontwikkeling van zijn schilderstalent.
Gezichten op het Binnenhof, het stadhuis en de Vijverberg te 's Gravenhage zijn
ook uit dien tijd, en zijn eerste producten. Twee jaar later bereisde hij in gezelschap
van S. Verveer de Rijnprovinciën, hield zich op in Keulen en Coblenz en schilderde
het ‘Gezicht op de Moeselbrug te Coblenz’. Van dezen tocht terug, vertrok hij naar
Frankrijk, begeleid door C. Kruseman. Hij vertoefde voornamelijk te Parijs en Rouaan,
waar hij vele studies en schetsen maakte, die hij later tot schilderijen en aquarellen
verwerkte. Ook hield hij zich in België, in 't bijzonder te Antwerpen op. In 1836 had
hij zijn eigen atelier te 's Gravenhage betrokken en in een wedstrijd behaalde hij de
gouden medaille met ‘Strandgezicht met afvarend beurtschip’.
De jonggestorven romantisch-gestemde landschapschilder Nuyen schijnt toen
aanmerkelijken invloed op Bosboom uitgeoefend te hebben. Omstreeks 1838 ging
hij de richting uit, waarin zijn kunst hem vermaard deed worden; uit 1839 is de oude
kerk te Delft met graftombe van M.H. Tromp. In 1850 ondernam hij weer een
studiereis, trok N.-Brabant in en bezocht er kerken en oude kloosters. Het figuur

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

gaat gewichtiger aandeel nemen in zijn werk. Uit dezen tijd is de orgelspelende
monnik, getiteld ‘Cantabimus et Psallemus’, een onderwerp dat later nog twee keer
herhaald werd. Ook consistoriekamers met figuren en kloosterkeukens schilderde
hij toen.
Hij huwde te Alkmaar 3 April 1851 de ver-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

431
maarde schrijfster van historische romans mej. Toussaint (zie kol. 432). In welk
hoog aanzien het echtpaar toen reeds stond, kan blijken uit het feit, dat hun huwelijk
onder openbare feestelijkheden voltrokken werd. Herhaaldelijk en dikwijls in
gezelschap zijner echtgenoote op reis voor zijn werk, bleef 's Gravenhage Bosbooms
vaste woonplaats. De groote Geertekerk te Utrecht tijdens het uitreiken van het
avondmaal is uit 1853; oude kerk te Amsterdam uit 57; kerk te Edam uit 59; groote
kerk te Alkmaar uit 66; kathedraal te Trier uit 71 en kerk te Maasland uit 75. De
boerendelen, die Bosboom geschilderd heeft, zijn uit de omstreken van Utrecht,
waar Bosboom omstreeks 1863 bij een vriend op diens landgoed te gast was. Voor
hetzelfde onderwerp vond hij later nog motieven te Zuidlaren. Van het teekenachtige
Hofje van Nieuwkoop, waar Pulchri tot 1887 zetelde, maakte hij een serie van 12
teekeningen.
Bosbooms plaats tusschen de meesters der moderne hollandsche kunst is een
zeer bijzondere. Hij is de schilder van kerkgezichten of liever de architectuurschilder
bij uitnemendheid. Hem boeide dit onderwerp bovenal om de statigheid der
architectonische verhoudingen. Hij had hiervan een grondig begrip, maar te gelijk
zag hij de hooge ruimten van het tempelgebouw in dichterlijke gestemdheid.
Invloeden van Rembrandt zijn hierbij werkende en waarschijnlijk ook werd zijn
verbeelding doortrokken van den romantischhistorischen geest uit de werken zijner
echtgenoote. Zijn schilderwerk uit den vroegen tijd is nog wat pijnlijk nauwgezet; de
ingewikkelde opgaaf van het uitgebreide en veelvertakte lijnenstel in regelmatige
ordening intimideerde hem. Van lieverlede wordt zijn behandeling losser en breeder;
de uitvoering zoekt naar vereenvoudiging en wint te gelijk in de perspectivische
lijnbepalingen en de verdeeling der partijen van licht en schaduw aan grootschheid
van ruimte-uitdrukking. Toch is die grootschheid van visie in zijn teekeningen en
aquarellen nog op de meest volkomene en zuiverste wijze gegeven. Ook is zijn
productie hier in verreweg het overvloedigst. Zijn stoffage is pittig geteekend, met
vaste lenige toetsjes geschilderd. De boerendelen vertoonen een breedheid van
opvatting en architectonische gezindheid als de tempelgebouwen. In de
landschappen hebben zijn eigenschappen van een vaardige zekere hand, met
dikwijls sierlijke bewegingen, vrij spel; de vormgedaanten van boomen, huizen etc.
zijn met groote lijnen op concrete wijze gekarakteriseerd en de werking van lichten schaduw-partijen is door breed-aangewasschen tinten verkregen. Vele van
Bosbooms werken zijn door de lithographie gereproduceerd, en hij zelf heeft ook
op steen geteekend. Een enkel etsje is van hem bekend, een kerk met figuurtjes.
Ook illustratief werk heeft hij enkele keeren geleverd. Er zijn meerdere schilderijen
in omloop, die een bedriegelijken schijn van Bosboom hebben - waarin hij soms
ook wel wat geretoucheerd heeft, maar die vervaardigd werden door Behr. Bosboom,
die een zeer goedmoedig en bereidvaardig mensch was, hielp dezen schilder wel
eens bij zijn werk.
Schilderijen en vooral teekeningen van Bosboom komen in de meeste particuliere
collecties voor. In Holland bevat ieder belangrijk schilderijmuseum van zijne werken.
P.J Arendzen heeft zijn portret gegraveerd, A.J. Ehnle en W. Steelink hebben het
op steen geteekend.
Een serie van 70 teekeningen en studies uit de verzameling Mesdag werd
samengebracht en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

432
uitgegeven door H.P. B r e m m e r , met voor woord.
Zie: C. V o s m a e r , Onze hedendaagsche schilders 210; G.H. M a r i u s , Holl.
Schilderk. in de XIXe eeuw Afl. III; A. P l a s s c h a e r t , XIXe eeuwsche holl.
Schilderkunst 43; Schildersboek. Red. M. R o o s e s ; K r a m m 128; I m m e r z e e l
78; H.F.W. J e l t e s , Uit het leven van een kunstenaarspaar (Amst. 1910).
Steenhoff

[Bosboom, Symon]
BOSBOOM (Symon), bouwmeester en steenhouwer, geboren te Emden in 1614,
gestorven te Amsterdam in 1662. Hij heeft in Engeland en aan het hof van den
keurvorst van Brandenburg vertoefd. 22 Febr. 1651 is Bosboom als
ondermeester-steenhouwer door de stad Amsterdam in dienst genomen, en 27 Juni
1653 als meestersteenhouwer in de plaats van Willem de Keyser gekomen. Hij heeft
dit ambt tot zijn dood bekleed.
C o r n e l i s d e B i e , die in 1661 het Gulden Cabinet te Antwerpen deed
verschijnen, zegt van Bosboom: ‘Daer den grooten constbarenden gheest Simon
Bosboom een groote ghetuyghen van gheeft, als te sien is aen alle sijn Beelden,
die van hem ghesneden ende aen het nieuw Stadts-huys van Amsterdam te vinden
sijn, waer in uytghestort is alle de aenghename ende uyterste volmaecktheyt, die
een Beeldthouwer in houdt ofte steen can voortbrenghen. 't Is waer dat Simon
Bosboom niet alleen de eer en mach toegeschreven worden van alle de steenen
Beelden, Parcquementen, Ovale formen, Loofwercken, Phistonen, Ballusters, Pillaren
en sulckdanige ontallijcke bijwercken die daer te sien sijn, ghemaeckt te hebben,
daer Aertus Quellinus met sijne Neven oock den lof en roem van draghen’. Dat de
Bie hier sterk heeft overdreven, en aan Bosboom een veel minder belangrijk deel
van het groote werk werd toegewezen, is door de jongste onderzoekingen gebleken.
Tot 1653 heeft Willem de Keyser de ornamenteele beeldhouwwerken gemaakt. Na
dien tijd, toen Bosboom aan het hoofd der stads-steenhouwerij stond, leverde
Quellinus de modellen. Bosboom is het meest bekend door zijn boek: Cort onderwijs
van de vijf Colommen, uyt den scherpzinnigen Vincent Schamozzy getrocken, dat
in 1670 bij Justus Danckerts het licht zag en dikwijls is herdrukt. Waarschijnlijk is
de uitgave van dit werk bezorgd door zijn zoon Dirck (kol. 430). Het portret van
Symon Bosboom, naar Nicolaas de Helt Stocade door Pieter de Jode gegraveerd,
is opgenomen in het Gulden Cabinet boven vermeld.
Weissman

[Bosboom-Toussaint, Anna Louisa Geertruida]
BOSBOOM-TOUSSAINT (Anna Louisa Geertruida), geb. te Alkmaar 16 Sept. 1812,
overl. te 's Gravenhage 13 April 1886, dochter van H e n d r i k T o u s s a i n t
(apotheker en van de oprichting tot zijn dood lector in de schei-, artsenijen kruidkunde
aan de geneesk. school te Alkmaar, geb. te Harlingen in Maart 1785, overl. 27 Aug.
1859) en C o r n e l i a M a g d a l e n a C e c i l i a R o c q u e t t e , gehuwd te Haarlem
30 Dec. 1810, beiden afstammelingen van fransche protestantsche vluchtelingen.
In 1820 werd zij naar hare grootouders T o u s s a i n t - T a l m a t e Harlingen
gezonden, waar zij tot 1828 bleef en zich in talen oefende. 16 April 1833 verwierf
zij te Haarlem de akte als schoolhouderes. Zij vond reeds in Mei als
huisonderwijzeres plaats bij de familie d e B r u y n K o p s te Hoorn, waar zij genoot
van de daar zeer gewaardeerde fransche letterkunde; zij gevoelde echter, dat het
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hare roeping niet was kinderen op te voeden en keerde in het voorjaar van 1835
naar Alkmaar terug. Aanvankelijk beproefde zij het met vertalingen, waarvoor zij
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vruchteloos plaatsing zocht, maar in 1836 schreef zij een oorspronkelijk werk
Almagro, dat in het volgende jaar in R o b i d é v.d. A a 's Magazijn van Romantische
Verhalen opgenomen werd. Haar in 1838 en 39 verschenen Graaf van Devonshire
en Engelschen te Rome verwierven aanmoedigende beoordeelingen in de Gids,
het eene van P o t g i e t e r , het andere van B a k h u i z e n v.d. B r i n k . Zij werd in
1838 bevriend met ds. Hasebroek en diens zuster Elisabeth, die van 1836 tot 43 te
Heilo woonden, en ontmoette daar verschillende letterkundigen. In 1840 zag Het
huis Lauernesse het licht en daarmede was de naam der schrijfster voorgoed
gevestigd. Steeds volgden nieuwe vruchten van haren geest, meestal historische
onderwerpen behandelende, welke gedurig diepgaande studiën vorderden. Zij betrok
een huis aan de Bierkade te Alkmaar, waar zij de bouwstoffen verzamelde voor
hare Leycester-romans en er de 8 eerste deelen van schreef. Wars van dweepzucht
en onverdraagzaamheid, betoonde zij zich in hare geschriften ijverig calviniste,
waarom B u s k e n H u ë t haar de ‘dichteres van het protestantisme’ noemde. Voor
eenige harer laatste romans heeft zij het historisch terrein verlaten om zich in het
heden te bewegen. Van 1849 tot 58 heeft zij den Almanak voor het Schoone en
Goede geredigeerd.
Het heeft onze schrijfster niet aan erkenning harer verdiensten ontbroken. Haar
geboortestad ging voor, door haar eene cassette met oirkonde, d.d. 26 Nov. 1845,
te vereeren. Koning Oscar van Zweden, aan wien zij haar Prinses Orsini had
opgedragen, schonk haar in hetzelfde jaar de gouden medaille voor letterkundige
verdiensten. In 1848 bood haar het Archaeologisch Genootschap te Athene het
eerediploma, in 1849 het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen
het lidmaatschap aan. De Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden benoemde
haar in 1870 tot eerelid, en de Holl. Maatschappij van fraaie kunsten en
e

wetenschappen vereerde haar in 1873 de gouden medaille. Haar 70 geboortedag
werd de aanleiding tot eene grootsche huldiging in de zaal Diligentia te 's
Gravenhage. Dr. L.R. Beijnen sprak haar namens H.M. de Koningin Emma en H.H.
Prinses Hendrik toe; majoor Hoyel namens prins Alexander, onder aanbieding van
een met briljanten omzet medaillon-portret van Koningin Sophie, en namens meer
dan 1000 letterkundigen, schilders, teekenaars, etsers, toondichters en vereenigingen
werd haar een prachtig, in een kostbaar schrijn geborgen, album aangeboden. Op
de begraafplaats, waar haar stoffelijk overschot 17 April 1886 ter aarde werd besteld,
is door de nederlandsche vrouwen een fraai gedenkteeken gesticht, onthuld 18
Sept. 1887. In April van dat jaar was reeds een gedenksteen in den voorgevel van
haar woonen sterfhuis aan de Toussaintkade te 's Gravenh. geplaatst, en 2 jaren
later werd er een geplaatst in den gevel van haar geboortehuis, ‘de Meermin’, op
de Mient te Alkmaar.
Omstreeks 1844 is mej. T. verloofd geweest met den bekenden geschiedkundige
Bakhuizen v.d. Brink. Van zijne zijde was het meer bewondering voor haar talent
dan warme genegenheid. Het heeft haar zeer veel leed berokkend (Zie de Brieven
van B a k h u i z e n v.d. B r i n k , uitgeg. door S. M u l l e r F z n . ). In 1846 leerde zij
B o s b o o m kennen en zulks leidde tot een gelukkig huwelijk met dezen nobelen
en begaafden man. Het werd 3 April 1851 te Alkmaar voltrokken. Overheid en
bevolking der
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stad deden van groote belangstelling blijken voor de burgeres, welke zij noode aan
de residentie moesten afstaan. Ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest
werd den echtgenooten een door Ch. Rochussen en S.v.d. Berg ontworpen pronkstuk
in ebbenhout en zilver aangeboden, waarvan eene afbeelding in kleurendruk bestaat.
Mej. T. was, gelijk hare ouders, klein van gestalte; daarbij zwak en zenuwachtig.
In 1864 aan de pokken lijdende, ontkwam zij ternauwernood den dood. Eene
staalgravure van J.P. Lange naar N. Pieneman in den Almanak v.h. Sch. en G. voor
1841 doet ons haar toenmalig wezen kennen. Een volgend portret, steenteekening
door Last, verscheen in jaargang 1847 van de Tijd, van 1845 tot 50 door J.L.v.d.
V l i e t uitgegeven. Vóór Het Kasteel Westhoven (1882) is een portret in houtgravure
door Smeeton Tilly geplaatst. Een voller gelaat toont de fotografie, behoorende bij
de eerste aflevering van Onze hedendaagsche letterkundigen door J. t e n B r i n k
(1882); hiernaar zijn gevolgd eene gravure door D.J. Sluyter en eene ets door P..
J. Arendzen, respectievelijk gevoegd bij de achtste en tiende uitgaven van het Huis
Lauernesse (1822 en 1885), een steendruk in Mannen van beteekenis, aflev. 6, van
1886, een dito op den omslag van Mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint, door J.
t e n B r i n k (Volksuitgave 1886) en een houtgravure in Eigen Haard 1882, 465.
Nog vond ik genoemd een portret op ongeveer 60-jarigen leeftijd, naar een schets
van J. Bosboom. De lettervruchten van mevrouw B o s b o o m zijn meermalen
herdrukt. Sedert 1884 werd in 's Gravenhage eene volledige uitgaaf, harer
romantische werken aangevangen. Verscheidene harer romans zijn in vreemde
talen vertaald.
Achtereenvolgens zijn van haar verschenen: Almagro (Magazijn van Romantische
Verhalen, Amst. 1837); De Echtgenooten van Turijn (als boven 1838); De Graaf
van Devonshire, romantische episode uit de jeugd van Elisabeth Tudor (Amst. 1838);
Engelschen te Rome, romantische episode uit de regeering van Paus Sixtus V.
(Amst. 1839, 2 dln.); Lord Edwin Glenhouse (Amst. 1840); Het Huis Lauernesse
(Amst. 1840, 2 dln.); Een Kroon voor Karel den Stoute (de Gids 1841 en Amst. 1842,
2 dln.); Het rustuurvan Kardinaal Ximenes (Muzen- Almanak 1842); De Hertog van
Alba in Spanje (de Gids 1842), De Prinses Orsini (de Gids 1843); Verspreide
Verhalen (Amst. 1843); Ximenes. - Alba. - Orsini. Drie novellen uit Spanje (Amst.
1844, 2 dln.); De Graaf van Leycester in Nederland, (Amst. 1845-46, 3 dln.); Negen
Novellen (den Haag 1846); Diana (de Gids 1846 en Amst. 1847); anonieme vertaling:
Een glas water, blijspel van E. S c r i b e ('sGravenh. 1847); Mejonkvrouw de Mauléon
(den Haag 1847); Fantasiën in December 1848 (Haarl. 1848); Gedenkschrift van
de Inhuldiging des Konings Willem III binnen de hoofdstad des Rijks (Haarl. 1849);
Het Huis Honselaarsdijk in 1631 (Amst. 1848, 2 dln.); Don Abbondio II (Nederland
1849); De Vrouwen van het Leycestersche tijdvak (Amst. 1849-50 3 dln.); Eenige
Schetsen (Amst. 1850); Moedervreugde en Moederlijden. Fantasien. Uitgegeven
ten behoeve eener armen-bewaarschool te Alkmaar (Alkm. 1851); Media Noche.
Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel (1678) (Haarl. 1852, 2 dln.); De
Alkmaarsche Wees en eenige andere Novellen. (Amst. 1854); Gideon Florensz.
Historisch-romantische episode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in
Nederland (Amst. 1854-55, 4 dln. in 5 st.); Historische Novellen (Haarl. 1857); Een
Leydsch Student in 1593 (Nederland 1858
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en Amst. 1859); Graaf Pepoli. De roman van een rijk edelman (Arnh. 1860, 3 dln.);
De Triomf van Pisani (de Gids 1861 en Amst. 1861); De bloemschilderes Maria van
Oosterwijk. Prijs der Kunstkronijk (Leyden 1862); De terugkeer van Golgotha, een
overdrukje (uit de Magdalena voor 1862) voorafgegaan van een woord aan den
heer Busken Huet. Uitgegeven ten voordeele van het asyl Steenbeek (Amst. 1862);
Het laatst bedrijf van een stormachtig leven (Nederland 1863 en Amst. 1864); Eene
Familielegende en twee andere novellen (Almanak v.h. Schoone en Goede 1856,
57 en 58 en Arnh. 1864); De verrassing van Hoey in 1595 (de Gids 1865 en Amst.
1866, 2 dln.): Frits Millioen en zijne vrienden. Eene vertelling (Nederland 1868 en
Amst.-1869, 2 dln.); De Delftsche Wonderdokter (Amst. 1870, 3 dln.); De Hertog
van Alba in Nederland (In In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd,
1872); Alkmaars beleg ten jare 1573 (als boven); Majoor Frans. Novelle (Nederland
1875 en Amst. 1875); Laura's keuze. Novelle (Eigen Haard 1876 en Haarl. 1876);
Langs een omweg (de Gids 1877 en 's Grav. 1878); Raymond, de schrijnwerker.
Novelle in gesprekken. Premie van het Nieuws van den Dag (Amst. 1880); Vier
historische groepen ('s Grav. 1881); Het kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland
(Eigen Haard 1882 en Haarl. 1882): Een en ander naar aanleiding van de feestelijke
hulde Nicolaas Beets aan te bieden op 13 September 1884 (de Gids 1884); Uit de
dagen der jeugd [persoonlijke herinneringen] (de Gids 1886). Mevr. B. schreef een
artikel in het Feestnummer der Alkmaarsche Courant van 8 Oct. 1873; ook een in
een jaargang v.d. Kunstkronijk bij een afbeelding der ‘magiërs’ van Ary Scheffer
(1846) en bij het portret van Bor (1861); en in het Letter- en Schilderkundig album
bij het portret van Dr. J.J. van Oosterzee (1849).
Zie: J a n t e n B r i n k . Onze hedendaagsche Letterkundigen ('s Grav 1882);
d e z e l f d e , Geschiedenis der Noord- Nederlandsche Letteren in de X I Xe eeuw
o

(Amst. 1886); J . d e V r i e s , Mevr. Bosboom - Toussaint in Mannen van beteekenis
(Haarl. 1886); Uit de dagen der jeugd, uit de Gids van 1886 herdrukt in eene uitgaaf
van De Prinses Orsini, met Eene herinnering aan Mevr. Bosboom-Toussaint door
J. B o s b o o m Nz., opgenomen in de Nederlandsche Bibliotheek (Amst. 1910);
H.F.W. J e l t e s , Uit het leven van een kunstenaarspaar (Amst. 1910).
Bruinvis

[Bosch, Adriaan Cornelisz.]
BOSCH (Adriaan Cornelisz.) kwam 1622 in het St. Lucasgild te 's Gravenhage,
waarvan hij 1632-34 en 1636-1638 hoofdman was. In 1635 werd hij ‘ingenieur en
schilder in den Hage’ genoemd en gaf toen onderwijs in vestingbouw. Zijn weduwe
weigerde 1641 doodgeld voor hem te betalen. In particulier bezit is een zeer goed
mansportret van omstreeks 1640, gemerkt: A. Bosch. Willem Hermansz. werd in
1624 zijn leerling.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 258; V, 68-72, 101; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Bosch, Jacobus Franciscus Josephus]
BOSCH (Jacobus Franciscus Josephus), geb. te Maastricht 4 Juni 1794, overl. te
Vaals 1 Mrt. 1874. Zijn vader, J a n H e n d r i k , is geneesheer en gedurende het
fransch bestuur commissaris van het Directoire exécutif bij de municipaliteit van
Maastricht geweest, en was later geneesheer der burgerlijke en militaire hospitalen
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aldaar, president der geneeskundige commissie van Limburg en een geneesheer
met een der uitgebreidste praktijken in de provincie. Hij gaf, als man van talent, aan
zijne vier zonen ook eene degelijke opvoeding. Joseph was de oudste; de tweede
P r o s p e r stierf te Brussel
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als kolonel van de genie 1 Febr. 1859; de derde H e n r i , stierf aldaar 19 Nov. 1873
en had toen den titel van gevolmachtigd minister; hij had te Washington den post
van zaakgelastigde, en te Stockholm en te Kopenhagen, dien van ministerresident
bekleed; de vierde, A d o l f was, toen hij 16 Aug. 1853 stierf, eerste griffier bij het
Hof van Cassatie te Brussel.
Joseph studeerde de humaniora aan het lyceum te Douai en de wijsbegeerte aan
de academie aldaar, behaalde 7 Aug. 1811 den graad van baccalaureus in de
letteren en ging vervolgens naar Straatsburg en Parijs om zijn studiën in de
geneeskunde te doen, die hij in 1817 eindigde. In 1814, tijdens het beleg van
Straatsburg, werd hem op zijn verzoek opgedragen om de typhuslijders te verplegen
als helper in het hospitaal van de citadel. Bij het concours van 1814-1815 werd hij
aangenomen in de practische school der faculteit van geneeskunde te Parijs, en
11 Oct. 1815 ontving hij het diploma van doctor in de geneeskunde te Leiden, na
openbare verdediging van eene diss.: de Utilatafe et usu explorationis obstetriciae;
1 Jan. 1817 vestigde hij zich in zijn vaderstad als genees-, heel- en verloskundige
en, daar hij waarschijnlijk zijne wetenschappelijke titels onvoldoende vond, ging
hem aan de universiteit van Luik de diploma's van doctor in de heel- en verloskunde
halen, die hem 30 Sept. 1818 werden uitgereikt. Nauwelijks te Maastricht terug werd
hij 7 Mei 1819 benoemd tot heelmeester aan het ziekenhuis, dat der krankzinnigen
en der verlaten kinderen aldaar. In 1822 werd hem door het gemeentebestuur
opgedragen om inlichtingen in te winnen tot het inrichten van het burgerlijk hospitaal
aldaar; hij ging daartoe in Maart en April naar Parijs en richtte het hospitaal in volgens
de eischen des tijds, aan welk hospitaal hij 31 Dec. 1822 tot eersten heelmeester
werd benoemd. Sinds 1820 gaf hij alle jaren ook kostelooze cursussen aan
vroedvrouwen. Bij kon. besluit van 19 Mei 1825 werd hij benoemd tot leeraar in de
verloskunde bij de school van genees- en verloskunde waarmede Maastricht toen
werd begiftigd. In Aug. 1826, toen eene hevige typhus-epidemie de provinciën
Groningen en Friesland teisterde, gaf hij gehoor aan de oproeping in de dagbladen
en begaf zich naar Sneek, het brandpunt der besmetting, onder voorwaarde, dat
hij zich slechts aan de armen zou behoeven te wijden en hem geene belooning voor
honorarium of reiskosten zou worden toegekend. Hij richtte onmiddellijk eene
apotheek in voor de armen en twee hospitalen. Door het ontruimen der ongezonde
woningen, wat door het oprichten der hospitalen mogelijk was geworden, wist hij
de ziekte te beperken en zijn toewijding was zoo groot, dat hij om eigen gevaar niets
gaf en door de ziekte zelf werd aangegrepen. Dank zij vooral aan den engelschen
dokter Schout van Parijs, die te Sneek de ziekte was komen bestudeeren, genas
hij, kwam naar Maastricht terug, terwijl hij van het gemeentebesturen van Groningen
en Sneek enz. bewijzen van erkentelijkheid ontving. Zijn praktijk werd nu zoo
aanzienlijk, dat zij zich over een groot deel van het gewest uitbreidde, en bijna geen
heelkundige operatie van eenig belang zonder hem daar geschiedde. Toen de
belgische revolutie in 1830 uitbrak was hij door fortuin en roem in een
benijdenswaardigen toestand. De familie Bosch was te Maastricht aan het hoofd
van de belgische partij en werd in 't begin als verdacht beschouwd, en een van zijn
broeders Henri, die, naar men zeide, te Maastricht gekomen was om te
onderhandelen over de overgave der plaats aan België
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en hiervoor was aangeklaagd, had hij, in zijn tilbury verborgen, de grenzen moeten
overbrengen. Echter bleef hij de geneesheer van den generaal Dibbets, commandant
der vesting. In 1838 liet hij zich overhalen door zijn broeder Adolf om de directie
van een suikerfabriek op zich te nemen, die te Visé (prov. Luik) werd gevestigd,
gedurende welken tijd hij zich op het kasteel van Eysden met zijne familie vestigde.
Bosch verloor hierdoor geheel zijn fortuin en moest nog een groot passief
aanzuiveren. Hij ging nu weder in de geneeskundige praktijk en vestigde zich in
1845 te Brussel, werd in Nov. 1846 tot hulpgeneesheer benoemd bij het Brabantsch
Instituut voor oogheelkunde en 1 Mei 1847 benoemd tot armen-dokter, op een
traktement van 400 franc per jaar; maar weldra kreeg hij weer eene groote praktijk
en kon al zijn schulden aflossen. Door jicht gekweld moest hij eindelijk zijn praktijk
neerleggen. Hij vestigde zich te Valkenburg en later te Vaals bij zijne familie, waar
hij overleed.
Zie: W a r l o m o n t , Notice sur le docteur Joseph Bosch, in Bulletin Acad. royale
de méd. de Belgique 3e série, VIII (1874) 405 met portret door Th. Schubert
gegraveerd en lijst zijner werken.
Flament

[Bosch, Engelbertus Batavus van den]
BOSCH (Engelbertus Batavus v a n d e n ), zoon van R e i j e r v.d.B. en C o r n e l i a
M a r i a K e l l e r m a n , geb. 15 Sept. 1789 te Brussel, ongehuwd overl. 11 Febr.
1851 te Buitenzorg. Hij trad in 1803 als cadet in 's lands zeedienst, doorliep
verschillende rangen en zag zich in 1825 bevorderd tot kapitein-luitenant. In 1829
teruggekeerd van een westindische reis met het fregat ‘Proserpina’, werd hij benoemd
tot adjudant van prins Frederik der Nederlanden, den admiraal der vloot, en in 1833
aangesteld tot kapitein ter zee. Van 1840-41 vervulde hij de betrekking van directeur
voor de zaken der marine, werd in 1844 bevorderd tot schout bij nacht, terwijl hij
het volgende jaar het bevel kreeg over de zeemacht in Ned.-Indië en een werkzaam
aandeel nam in de krijgsverrichtingen tegen Bali in 1846. In 1848 keerde v.d.B. naar
Nederland terug, werd tijdelijk minister van marine, en in 1849 gedurende eenige
maanden van koloniën. In datzelfde jaar werd hij vice-admiraal en opnieuw benoemd
tot bevelhebber van de zeemacht in Indië. Hij kwam in Mei 1850 te Batavia, en
overleed aldaar na slechts weinige maanden. 23 Sept. 1854 werd ter eere zijner
nagedachtenis een gedenkteeken onthuld, geplaatst op het marine-etablissement
te Soerabaja.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Gen. III (1856) 355.
Muller

[Bosch, Mr. Johannes Hendrik graaf van den]
BOSCH (Mr. Johannes Hendrik graaf v a n d e n ), geb. te Batavia 28 Jan. 1807,
overl. aldaar 23 Oct. 1854, zoon van luitenant-generaal Jan graaf van den Bosch
en Cathérine Lucrèce de Sandol Roy. Hij vergezelde zijn vader in 1808 naar
Nederland, genoot zijn opvoeding aldaar en in Zwitserland en beëindigde zijn
rechtsstudiën aan de universiteit te Groningen op 21-jarigen leeftijd. In 1827
vergezelde hij, als toegevoegd ambtenaar, zijn vader, die als commissaris-generaal
naar West-Indië werd afgevaardigd, en in 1829, toen de laatste tot gouv.-gen. van
Ned.-Indië was benoemd, ging hij eveneens met hem mede naar Java, nu als
oostindisch ambtenaar der 1e klasse. Daar werd Mr. v.d.B. benoemd eerst tot lid in
het Hooggerechtshof te Batavia, en vervolgens tot assistent-resident van Buitenzorg.
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In 1834 keerde de vader naar Nederland terug en droeg zijn zoon het beheer op
van het door hem aangekochte landgoed Pondok Gedèh. In 1839 verliet v.d.B.
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's lands dienst om zich uitsluitend te wijden aan de belangen van het onder zijn
toezicht staande particuliere land. Intusschen behield hij den titulairen rang van
resident en onder den titel van inspecteur der cochenilleteelt, voor de cultuur waarvan
hij zich bijzonder interesseerde, deed hij verschillende reizen over Java, terwijl vele
personen door hem in de cochenillecultuur werden onderwezen en bekwaamd. Ook
in andere opzichten was v.d.B. in het algemeen belang nuttig werkzaam; zoo werd,
op het landgoed Pondok Gedèh, een instituut voor middelbaar onderwijs gesticht,
naar de geboorteplaats zijns vaders, Herwijnen genoemd, waartoe hij den
benoodigden grond afstond. Hoewel v.d.B. het bekende kultuurstelsel van zijn vader
verdedigde, zag hij toch de gebreken daarvan niet over het hoofd. In zijn in 1850 te
's Gravenhage verschenen geschrift: Verhandelingen over de belangrijkste kwestiën
omtrent Java aan de orde van den dag, hetwelk betrekking heeft op het betaalmiddel
en het stelsel van kultures, doet hij de groote verdiensten van zijn vader uitkomen,
maar wijdt niettemin een hoofdstuk aan ‘de verbeteringen welke aan dat stelsel
zouden kunnen worden toegebragt’. Ook in andere opzichten doet v.d.B. in dit
geschrift zich kennen als een vooruitstrevend man en ijvert bij o.m. ten zeerste voor
de oprichting van volksscholen ter beschaving van de Javanen. Een tweetal in
meergenoemd geschrift in uitzicht gestelde verhandelingen, n.l. over het afstaan
van gronden op Java, en de europeesche kolonisatie in Ned.-Indië, zagen nimmer
het licht.
V.d.B. overleed aan de gevreesde indische spruw en werd op het land Pondok
Gedèh begraven.
Zie: Handel. en Geschrift. Ind. Gen. II (1855) 169.
Muller

[Bosch, J.L. van den]
BOSCH (J.L. v a n d e n ), waarschijnlijk een zoon van Anthonie van den B. (kol.
430), heeft in het begin der 19e eeuw eenige amsterdamsche stadsgezichten geëtst.
Moes

[Bosch, Matheus van Heyningen]
BOSCH (Matheus v a n H e y n i n g e n ), bekend kinderdichter en schrijver, 13 Nov.
1773 te Groningen geb. en aldaar overl. 29 Dec. 1821. Hij bezocht het gymnasium
zijner woonplaats en studeerde er een tijdlang in de rechten, maar moest om
bijzondere tijdsomstandigheden zijn studie afbreken. In 1796 werd hij lid van het
college der Gedeputeerde Staten van Stad en Lande; de betrekking van secretaris
der stad hem in 't zelfde jaar aangeboden, wees hij van de hand. Sedert 1806 leefde
hij op 't land, zich bezighoudende met letterkunde. In dat jaar werd hij tevens
redacteur-uitgever van de Ommelander (later Departementale en eindelijk Provinciale
Groninger) Courant, wat hij tot zijn dood gebleven is. Zijn lievelingswerk was
intusschen het schrijven voor de jeugd, en dit wist hij op zoo uitnemende wijze te
doen, dat vele zijner kinderboeken tot op onzen tijd herdrukt en ook in den vreemde
vertaald zijn. ‘De verzen van v.H.B. zijn zoetvloeiend en zacht. In zijn vertellingen
wist hij zoo goed den kindertoon te treffen, dat zij overal in den smaak vielen’. Op
honderden scholen in alle oorden van het land werden Anslijns ‘Brave Hendrik’ en
‘Brave Maria’ gevolgd door v.H.B's Kleine kindervriend, Vader Jacob en Moeder
Anna. Naar tijdsorde noemen wij als de voornaamste zijner boeken: De kleine
kindervriend (1804, sedert bijna 50 maal herdrukt); Vader Jacob en zijne kindertjes,
een vervolg daarop (1805; de 44e druk is van 1862); Moeder Anna en hare kindertjes
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(1806, nog vaker herdrukt dan de beide vorige); Jan en zijn zusje (1806; 12 maal
herdrukt); Roosje
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Vlijtig (1818; 10 herdrukken); Grootmoeder en haar kindje (1819; 8 maal herdrukt);
Figuurlijk onderwijs (1820) en Berigt houdende eenige wenken over het onderwijs
aan doofstommen (1821). Gehuwd eerst met M a r g . L u c r . E l i s . W i l l i n g e ,
later met J o h a n n a R i e d e l (overl. in 1846), was v.H.B. zelf in 't bezit van drie
kinderen, die hij op voorbeeldige wijze opvoedde. Ph. Velijn heeft zijn portret
gegraveerd naar een schilderij van W.B. van der Kooi.
Zie: H.O. F e i t h , Redevoering bij gelegenheid van het 25-jarig feest van 't Dep.
Groningen der Maatsch. tot Nut van 't Alg. 199.
Zuidema

[Boskam, Jan]
BOSKAM (Jan) vermoedelijk te Nijmegen geb., in het einde der 17e eeuw en het
begin der 18e beroemd stempelsnijder, van wiens werk afbeeldingen voorkomen
in v a n L o o n , Beschrijv. der Nederl. Historiepenningen. Later vestigde hij zich in
Berlijn. Zijn oudste medaille is van 1688, zijn laatste van 1708.
Zie: I m m e r z e e l i.v.; K r a m e r , Künstlerlexikon.
van Schevichaven

[Bosman, Antonius]
BOSMAN (Antonius), overl. 1655, vicaris-generaal sede vacante van het bisdom
Roermond, waarschijnlijk in 1645 benoemd. Hij was iur. utr. licentiatus, tevens
kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond. Als vicaris-generaal bleef hij in
functie tot 1651.
Zie: J.J. H a b e t s , Gesch. v.h. tegenw. Bisd. Roermond (Roerm. 1890) II, 96; III,
483-487.
Flament

[Bosschaerts, Willibrord Peterszoon]
BOSSCHAERTS (Willibrord Peterszoon) werd te Bergen op Zoom geboren 25 Juli
1577, overl. te Mechelen 25 Juli 1657; geprofest te Tongerloo O.L.V. Hemelvaart
1599. Na een studiejaar te Leuven te hebben doorgemaakt (1603) werd hij naar de
abdij teruggeroepen en daar aangesteld als circator en als leeraar in de wijsbegeerte.
Kort daarna stond hij als pastoor te Oevel en leeraarde andermaal de wijsbegeerte
van 1608 tot 1610. Wederom werd hij naar Leuven gezonden, waar hij 15 Maart
1614 werd gepromoveerd tot baccalaureus formatus in de godgeleerdheid. Tot 1629
bleef hij als leeraar in de abdij en werd in dat jaar aangesteld tot vicaris van den
proost van O.L.V. Besloten-Hof te Herenthals. In 1646 werd hij gezonden naar de
refuge der abdij te Mechelen, waar hij overleed. Tal van geschriften, vooral van
geschiedkundigen aard heeft hij nagelaten: Origo et progressio monasticae (1619);
Vita contemplativa et activa (Leuven 1620); Candidus habitus candidi ordinis
Praemonstratensis (ib. 1621); Ordo Praemonstratensis clericalis seu canonicus
assertus (Leuven 1622); Beatus Siardus (id. 1623); Natura veritatis exposita ad
symbolum Tungerloense (Leuven 1624); Mikrokosmos (Leuven 1625). Deze zeven
verhandelingen werden door B. voorgedragen op de jaarlijksche vergadering der
pastoors in de abdij. Verder schreef hij nog: Divi Augustini Exegesis in passionem
Domini (Leuven 1645); Enchiridion de actis S. Patris Augustini (Mechelen 1647; 2e
uitg. Parijs 1667); Diatribai de primis Frisiae apostolis (Mechelen 1650); Feria sexta
sive ejus dignitas (ibid. 1653). In zijn Diatribai verwijst hij naar een werkje uitgegeven
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in 1625 of 1626: Tabula chronologica de S. Willibrordo. In HS. worden te Tongerloo
nog bewaard: Onomasticum sacrum Christi Salvatoris nostri (tot uitgeven
goedgekeurd in 1654); Chronicon Monasterii B. Mariae de Tongerloo 1156-1619
(geschr. in 1637). Nog een klein boekje, in het nederlandsch geschreven, heeft hij
in 1625 te Antwerpen het licht doen zien: Het leven B. Siardi, abt des cloosters
Marien-gaarde in Vrieslandt. Desselfs vervoeringhen ... tot het clooster
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te Tongerloo. Met een aenvoeghsel van 't begin, oorsake en de stichtinghe des
cloosters van Tongerloo. Het boekje werd in 1629 eenigszins gewijzigd op nieuw
uitgegeven door Adolf Beyhaerts (zie kol. 342).
Zie: W.v. S p i l b e e c k , Necrologium Ecclesiae B.M.V. de Tongerloo (Tongerloo
1902) 144; Leven en werken der Zuidnederl. schrijvers (uitg. Kon. Vlaamsche Acad.),
140.
G.C.A. Juten

[Bossche, Petrus Joannes van den]
BOSSCHE (Petrus Joannes v a n d e n ), dominicaan, geb. 1634, gest. 19 Maart
1690. In 1653 ontving hij het ordekleed te Mechelen, arbeidde als zendeling eerst
in de Meierij en sinds 1674 als pastoor in den Bosch, in het bedehuis van Sint-Jacob.
Door zijn geloofsijver en vooral wegens het uitgeven van zijn roomschen catechismus
verbitterde hij de predikanten, zoodat hij in 1686 uit het gebied der Staten werd
verbannen. Te Mechelen teruggetrokken, wijdde hij zijne overige levensdagen aan
de belangen des kloosters.
Hij schreef: Den catholycken Pedagoge oft christelycken Onderwyser in den
Catechismus (Antwerpen 1684, 2e druk 1690, verdere drukken in 1699, 1716, 1743,
1750 1756, 1770).
Zie: P a q u o t XI, 160; G.A. M e i j e r , De Predikheeren te 's Hertogenbosch 137.
G.A. Meijer

[Bouchard, Benjamin]
BOUCHARD (Benjamin), begr. te Middelburg 8 Juni 1763, was in 1722 organist
van de Waalsche Kerk aldaar en werd 19 Nov. 1729 aangesteld tot klokkenist van
den abdijtoren en organist van de Nieuwe Kerk aldaar. In 1738 keurde hij het
klokkenspel door van den Gheyn te Leuven gegoten voor het stadhuis te Veere.
Onder zijn leerlingen wordt genoemd mr. Joos Verschuere Reynvaan.
Zie: G r e g o i r , Historique de la facture et des facteurs d'orgue 172; Bouwsteenen
Jaarb. Muziekgesch. II, 9, 120; Navorscher XLV (1895) 412; Archief Zeeuwsch Gen.
VIII, 1e st. (1898) 33, 36; 5e st. (1902) 98.
Enschedé

[Bouckhorst, Floris van den]
BOUCKHORST (Floris v a n d e n ), geb. te Nijmegen 1537, overl. 14 Juni 1610 te
Leuven, zoon van A d r i a a n v a n d e n B. en E n g e l U y t t e n e n g . Hij was in
1562 student in de rechten aan de hoogeschool te Poitiers, legde zich een tijdlang
op de geneeskunde toe, doch bepaalde zich later tot de godgeleerdheid, waarna
hij zich 1563 te Rome in het genootschap der Jezuieten begaf. Zes jaren lang gaf
hij onderwijs in rhetorica en de grieksche taal, daarna in de godgeleerdheid. Tevens
predikte hij in verschillende steden in het vlaamsch, fransch en latijn, waarbij hij
vaak Justus Lipsius onder zijn toehoorders telde. In zijn laatste levensjaren was van
Bouckhorst rector van het college te Leuven. Tijdens zijn verblijf te Poitiers gaf hij
een dichtstuk in het licht: Urbis Pictaviae Tumulus et ejusdem Restitutio, carmine
elegiaco reddita (Pictav. 1562).
Zijn broeder C o r n e l i s , ongehuwd overl. 1574, was raad van den Prins.
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Zie: v a n G o u t h o e v e n , d'Oude Chronycke I, 155; v a n L e e u w e n , Batav.
Illust. 882. Eenigszins afwijkend: d e B a c k e r - S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
de la Comp. de Jésus I, 1808.
van Schevichaven

[Boudanus, Joannes]
BOUDANUS (Joannes), ook B o u d a e n genaamd, dominicaan, in 1589 te Breda
geboren, overl. in het klooster te Antwerpen 6 Nov. 1671. Hij had te 's Hertogenbosch
2 Nov. 1608 het ordekleed ontvangen. In Mei 1620 werd hij door den Nuntius en
den Prefect der missie, P. Michael Ophovius, naar Haarlem gezonden om aldaar
een standplaats of statie te vestigen, wat hem niet zonder veel tegenkanting van
de zijde der geestelijkheid gelukte. Van 1626 tot 1628 was hij prior in den Bosch.
Na de verovering
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dezer stad vond hij te Utrecht een nuttigen werkkring als assistent van zijn
ordebroeder P. Andriessen, totdat hij in 1632, tijdens eene godsdienstoefening,
door soldaten werd overvallen en in zijn priesterlijk gewaad langs de straten naar
het stadhuis gesleurd. Na het betalen van een zwaren losprijs, trok hij naar Woerden
en voorzag daar gedurende vier jaren in de geestelijke behoeften der katholieken.
In 1636 trok hij wederom naar Utrecht en vestigde eene statie der Dominicanen bij
de Wittevrouwenpoort, welke statie omstreeks 1664 naar de Walsteeg werd
overgebracht.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , de Dominicanen te Utrecht in Archief Aartsb. Utrecht IX,
214
G.A. Meijer

[Boudewijn]
BOUDEWIJN trad op als wijbisschop van Jan van Nassau en predikte in 1268 met
Egmondus, bisschop van Curium, den kruistocht in Friesland,
Zie: Oudheden van Friesland I, 26.
Gasman

[Boudewijn]
BOUDEWIJN, zoon van graaf Floris III en Ada van Schotland, broeder van Dirk VII,
in wiens stukken hij tweemaal als getuige voorkomt, overleed kort na dezen op 19
Juli 1204, zonder, naar het schijnt, een werkzaam aandeel aan den loonschen oorlog
te hebben genomen.
Zie: Oorkondenb. van Holl. en het Necrologium Egmundanum.
Obreen

[Boudewijn, Balduinus]
BOUDEWIJN (B a l d u i n u s ), graaf van B e n t h e i m , burggraaf van Utrecht, zoon
van graaf Otto IV, komt voor van 1203 tot 1247.
Hij was reeds in 1203 met zijn vader getuige van graaf Dirk VII van Holland, volgde
zijn vader als graaf van Bentheim op (na 1207, vóór 1213); in de jaren 1216 en 1217
maakte hij met zijn broeder Otto, den bisschop van Munster, een reis naar het Heilige
Land waar deze overleed, teruggekeerd werd hij, toen graaf Willem I ter kruisvaart
trok, diens stedehouder (procurator) over Holland en Zeeland (1218). Na graaf
Willems dood (1223) werd hij voogd over diens jeugdigen zoon Floris IV en bestuurde
wederom als procurator deze landen gedurende diens minderjarigheid (ongev.
1223-1228). In 1227 trok hij, tot hulp van den bisschop van Utrecht, naar Drente,
doch werd er gevangen genomen. Hij komt nog meermalen in stukken betreffende
Utrecht en Holland voor, het laatst in 1247. Bij zijne vrouw J u t t a (v a n
S t e i n f u r t ?) won hij twee zoons: Otto V, zijn opvolger, en E g b e r t .
Zie: J.H. J u n g i u s , Historia ant. comitatus Benthemiensis (Hann.-Osn. 1773)
242 en vlg.; Oorkondenb. Holland.
Obreen

[Bouman, Herman]
BOUMAN (Herman), een der meest verdienstelijke onderwijzers van ons land, geb.
te Groningen 19 Apr. 1822, en overl. te Amsterdam 17 Oct. 1899, zoon van den
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volgende. Hij genoot zijn opleiding aan de kweekschool van Brugsma te Groningen
werd achtereenvolgens ondermeester te Sappemeer en Groningen, op zijn 23e jaar
hoofdonderwijzer te Sellingen in Westerwolde en een jaar later hoofdond. te Beerta
in 't Oldambt. Hier bleef hij 30 jaren, studeerde veel en deed achtereenvolgens
examen voor wis- en zeevaartkunde, voor de akte van ‘onderwijzer van den eersten
rang’ (de hoogste bevoegdheid volgens de wet op het L.O. van 1806, waartoe
slechts zeer weinigen het brachten); verder voor fransch, duitsch en teekenen. In
1859 werden aan zijn school de eerste Normaallessen in de prov. Groningen
verbonden, die weldra door dr. Nassau, den inspecteur van Drente, als voorbeeld
ter navolging zouden worden aangeprezen. Bij al zijn studie en al zijn schoolwerk
wist de begaafde man toch tijd te vinden
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om mee te leven met zijn dorpsgenooten, voorlezingen te houden op Nuts- en
Nijverheidsvergaderingen en zelfs in wijderen kring de bewoners van 't Oldambt op
te wekken tot geestdrift voor een te stichten monument te Heiligerlee (1868).
Middelerwijl was B. in 1876 benoemd tot directeur voor de nieuw gestichte
gemeente-kweekschool v. onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam. In 1878
werd hem door de vereeniging ‘Volksonderwijs’ opgedragen, een persoonlijk
onderzoek in Denemarken en Zweden te doen naar de inrichting en werking van
het onderwijs, dat daar ‘in handenarbeid en tot bevordering van huiselijke vlijt’
gegeven werd ('t zaakrijke verslag hierover vindt men in de ‘Bode’ van
‘Volksonderwijs’ 1879, 1). In 1879 zag hij zich benoemd tot lid van de Maatsch. der
Nederl. Letterk. en tot lid van 't hoofdbestuur der Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen.
Weer iets later huldigde het Nederl. Onderwijzersgenootsch. B's verdiensten door
hem het eerelidmaatschap aan te bieden. Ook in de Paedagogische Vereeniging,
die hij verscheiden jaren presideerde, was hij een zeer gewaardeerd medewerker.
‘Een sieraad van zijn stand’ heeft men hem met recht genoemd. B. is de invoerder
van een verbeterd leesonderwijs, waarbij de oude spelmethode door de nieuwere
klankmethode werd vervangen. Van zijn talrijke geschriften noemen wij: Vormleer
in de lagere school (1858); Opvoeding en Onderwijs (1873); Paedagogiek der lagere
school (1877); De eerste schooljaren; nieuwe leesmethode (met 13 platen, 1880);
De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen (met 12 platen);
Het gulden kinderboek, en Handleiding bij het aanschouwelijk leesonderwijs (alle
in 1886). Bijna al deze boeken werden tal van malen herdrukt. Verder schreef B.
vele opstellen in de Schoolbode (door hem en prof. S a l v e r d a opgericht en later
vereenigd met het tijdschrift Pestalozzi), in de Gids voor den Onderwijzer en andere
tijdschriften.
Zie: J.A. L e o p o l d in Levensber. Letterk. 1900, 149; C. A b e l s , Verslag v.d.
43e jaarl. vergadering der Vereeniging voor Paedogogiek (1900).
Zuidema

[Bouman, Klaas Harms]
BOUMAN (Klaas Harms), 2 Mrt. 1785 te Kropswolde in Gron. geb. en 7 Mrt. 1870
te Beerta overl., begon reeds als boerenknecht te Noorddijk de poëzie te beoefenen
en, aangemoedigd door Driessen, Spandaw, Sannes, Modderman en de Vaderl.
Letteroefeningen, gaf hij later al meer aan zijn dichterlijken aan drift toe. Na het
boerenbedrijf vaarwel gezegd te hebben, was hij achtereenvolgens kruidenier en
deurwaarder bij de dir. belastingen. Sedert 1854 leefde hij ambteloos te Beesta,
waar zijn bovengenoemde zoon Herman hoofdonderwijzer was. Zijn gedichten
werden uitgegeven onder de titels: Proeve van gedichten (1810); Heidespruitjes
(1820); Verspreide gedichten of vruchten van ledige avonduren (1855) en
Herfstvruchten (1855).
Zuidema

[Bourgondië, Adrianus Conradus van]
BOURGONDIË (Adrianus Conradus v a n ), zoon van P i e t e r v a n B o u r g o n d i ë ,
heer van Bredam, St. Adolfsland en Zoutelande en van C a t h a r i n a v a n
O y e n b r u g g e n van Duras. burggravin van Loon, vrouwe van Budingen en Burgille;
hij was proost van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht, gekozen 17 Juni 1626,
en kanunnik van het het kapittel van St. Aubanus te Namen en van 't kathedraal
kapittel van Luik 28 Mei 1618, en stierf 2 Oct. 1650. Hij nam deel aan een drietal
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belangrijke gezantschappen, nl. in 1631 naar den spaanschen veldheer Salazar,
wien men den doortocht van de Hespengouw
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(in 't prinsdom Luik) had belet, in 1632 naar Frederik Hendrik, om hem een
rijkgezadeld paard aan te bieden, ten einde hem te bewegen de neutraliteit van het
prinsdom Luik te ontzien, en eindelijk, zonder goeden uitslag, naar Lodewijk XIII om
te trachten hem genoegdoening te geven over de vervolging der franschgezinde
partij der Grignoux te Luik.
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Inv. van het kap. van O.L. Vr. te Maastricht. (Maastr.
1870) I, 379 en J. d e T h e u x d e M o n t j a r d i n Le chapitre de St. Lambert III
(1871) 236-237.
Flament

[Bourgondië, Herman van]
BOURGONDIË (Herman v a n ), graaf van Fallais, benoemd tot gouverneur en
kapt.-gen. van Limburg en de drie vereenigde landen van Overmaas bij open brieven
van 29 Oct. 1624. Hij volgde zijn schoonzoon Karel Emmanuel de Gorrevod, markies
van Marnay, op. Hij was even als deze drossaard en kastelein van Valkenburg en
stierf in zijn ambt 16 Juni 1626.
Zie: J.J. H a b e t s , Les Gouverneurs des Duchés de Limbourg et de Gueldre in
Publ. de Limb. XIV (1877) 199.
Flament

[Bournonville, Wolfgang Willem markies van]
BOURNONVILLE (Wolfgang Willem markies v a n ), benoemd tot gouverneur en
kapitein-generaal van Limburg en de drie vereenigde oostenrijksche landen van
Overmaas, bij open brieven van 20 Mei 1728. Hij bleef in betrekking tot in 1754, en
was veldmaarschalk in oostenrijkschen dienst.
Zie: J.J. H a b e t s , Les Gouverneurs des Duchés de Limbourg et de Gueldre in
Publ. de Limb. XIV (1877) 201.
Flament

[Bouwens, Andries]
BOUWENS (Andries), geb. omstreeks 1600 te Maastricht en overl. na 1646. Hij
was licentiaat in de beide rechten, schepen te Maastricht in 1624, 1626, 1631, 1632
en gezworen raad in 1625, terwijl hij in 1627 commissaris-instructeur werd. Hij
schreef eenige godvruchtige boekjes:
Een saligh eewichyt door de voorspraeck van de H. Maged en Martelaresse
Barbara (Lovanii 1651); den Bloedigen cruyswech van het huis van Pilatus tot den
Berch van Calvarie (Luyck 1646) met grav.; Sacer thesaurus Servatianus expositus
per litanias in quibus comprehenduntur soli sancti et sanctae, quorum réliquiae
honorantur in ecclesia Sancti Servatii Mosae Traiecti elucidatus ... cum denotatione
non tantum reliquiarum sed et martirii, patrocinii ac virtutis in qua quisque sanctus
particulatim excelluit (Lovanii 1652, 2e ed. Leodii); Juris Justitiaeque usus et abusus
exemplis et documentis ex omni aevo demonstratio (Leodii 1654); Compendiosa
methodus celendi cum brevi quadam adiuncta laude sanctissimam creatam
Trinitatem, Jesum, Mariam, Joseph ... Collectore A.B.... (Leodii 1661); Patrocinium
eleemosinae artis omnium artium quaestuosissimae quo eadem verbi divini et SS.
Patrum texta protegitur et commendatur in usum pauperum ut de illa participent, in
usum divitum ut illam exerceant, colligente A.B.... (Leodii 1667); Paracletus
Misericordiae (1651); Cort begrijp des levens van den H. Servatius eersten Bisschop
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ende patroon van Maestricht uyt d'oude handt-gheschreven boecken der kercke
vanden selven Heylighen (Maestricht 1652; met afbeelding door J. van Sychen).
Zie: d e T h e u x , Bibliographie liégeoise (1e ed.) I, 92, 113, 115, 124, 567;
D o p p l e r , Nécrologe de la confrèrie des Chapelains de la cidevant Collégiale de
Saint Servais à Maestricht (Maastr. 1897) 88; Biographie Nat. i.v.
Flament

[Bouwens, Christiaan]
BOUWENS (Christiaan), geb. te Maastricht broeder van den voorg., zoon van J a n ,
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ontvanger van het kapittel van St. Servaas en van A n n a C r e y t e n . Hij was
baccalaureus in de godgeleerdheid en priester, werd rector van het altaar van St.
Laurens, tweede stichting, in de kerk van St. Servaas en eenige jaren later pastoor
te Vlijtingen, bij Maastricht, waarover voornoemd kapittel de souvereiniteit bezat.
Hij stierf er in 1640. Hij schreef de volgende werkjes:
Romani Imperii symmetria cum humano corpore sive initium, progressus, status
et finis imperii: ad finem usque mundi comparata ad hominis membra, aetates et
planetas (Leodii 1629); Arcana linguae teutonicae, ex cuius proprietate principia
finesque mundi corporei divina et naturalia secundum numerorum et operis primorum
dierum ordinem eruuntur (Leodii 1629).
Zie: P. D o p p l e r , Nécrologe de la confrèrie des Chapelains de la ci-devant
Collégiale de Saint Servais à Maestricht (Maestr. 1897) 87 en d e T h e u x
Btbliographie liégoise (1e ed.) I, 43.
Flament

[Box, Henri]
BOX (Henri), journalist, geb. 1797, 1872 te Pau overl., referendaris bij het
departement van justitie, redacteur van het in 1830 voor 't eerst verschenen Journal
de La Haye, een voortzetting in zekeren zin van de Gazette de Leyde, en van het
weekblad Het Nederlandsche Verbond, waarin Box artikelen voor de regeering
schreef. Het Journal had talrijke lotwisselingen en stond omstreeks 1845 aan
menigen aanval bloot, o.a. van den vroegeren medewerker Adriaan van Bevervoorde
(zie kol. 326), daarvóór van den bonapartist graaf Georges Libry Bagnano die, in
1825 uit Frankrijk verbannen, door koning Willem I werd begunstigd en redacteur
werd van het te Brussel verschijnende Journal Officiel (Gazette des Pays-Bas).
Over het karakter van het Journal de la Haye is altijd zekere geheimzinnigheid
blijven hangen. Vast staat, dat 's rijks kas het blad onder het ministerie van Hall met
ƒ 25.000 per jaar subsidieerde als half-officiëel orgaan, soms ter opneming van
speciaal ministeriëele meeningen. Toch werd dit in 1847 in de Kamer ontkend door
den minister van justitie, de Jonge van Campens Nieuwland, in antwoord op een
vraag van den heer Schooneveld.
Kort na het eerste optreden (31 Maart 1842) van van Hall was intusschen ‘om
het publiek de overtuiging te schenken, dat inderdaad het Journal de la Haye noch
een half-officiëel, noch een ministeriëel dagblad was’, Box als referendaris bij justitie
ontslagen en onderging het Journal eene wedergeboorte, die het den schijn moest
geven ‘van eene geheel particuliere onderneming met volle onafhankelijkheid’. Zoo
gereconstitueerd verscheen het Journal 1 Juli 1842, met den naam van een ‘soidisant
imprimeur’ (Leopold Loebenberg). ‘De plus - heet het in L'appel, een geschrift van
L i b r y B a g n a n o - on avait eu soin de faire choix à l'avance d'un
Rédacteur-en-chef, E. Gagneux’, die een tijdlang (6 Febr.-28 Sept. 1844) een
onbeduidend blaadje, onder den titel van Le Temps redigeerde, en van 1 October
1844-24 Juli 1846 een fransch periodiek geschriftje uitgaf: Un de plus, later als
bijblad van het Journal de la Haye verschenen, nadat Gagneux daar weer geplaatst
was.
In de periode daartusschen worden wij bekend met ‘Les Mystères du Journal de
la Haye’, welke onthullingen onderteekend zijn (11 Januari 1844) door E. Gagneux,
W.D. Frerichs, F. Douchez en F.W. Schmalling, en waarin een broeinest van
knoeierijen en intriges wordt ontdekt. Blijkbaar waren de mannen, die in 1842
aanvankelijk
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op den voorgrond werden gesteld, alleen stroomannen, wier persoonlijkheid het
groote publiek omtrent ministeriëele inmenging op een dwaalspoor moest leiden.
Uit dien onzuiveren oorsprong moesten wel troebele wateren opborrelen. De inhoud,
vooral de gedachten-eenheid van een onder zulke omstandigheden verschijnende
courant kon er niet bij winnen. Aanvankelijk was dit echter anders. In de biografie
van J.R. Thorbecke door W i j n m a l e n (Levensber. Letterk. 1875, 203) is
aangeteekend, dat in 1832, 1833, 1837, 1838, 1841 en 1844 van Thorbeckes hand
in het Journal de la Haye artikelen verschenen (anoniem). Doch toen op 2 Aug.
1847 van Dam van Isselt opnieuw in de Tweede Kamer de verhouding van de
regeering tot het J. de la H. ter sprake bracht, sprak hij van een ‘ellendig prulleblad,’
een ‘ellendig blad, dat onder toezicht behoorde te staan van het gouvernement dat
het subsidieerde’. Het antwoord van de regeeringstaiel op dergelijke aanvallen en
opmerkingen bleef ontwijkend.
Tusschen de veranderde omstandigheden van het Journal de la Haye en de
gelijktijdige oprichting van een Nederlandsch Nieuwsblad bestaat nauw verband
(Zie: Les Mystères du Journal de la Haye). Men wenschte de aandacht van het
Journal de la Haye af te leiden, zonder nochtans openlijk te erkennen, dat het Nederl.
Nieuwsbl. een soortgelijk orgaan was (Zie d e B o s c h K e m p e r , Geschiedenis
van Nederland na 1830). Box en Leopold Loebenberg waren uitgevers en drukkers.
Het verscheen van 1 Juli 1842 tot 31 December 1843.
Door invloed van J.J. Rochussen, den lateren gouverneur-generaal en minister
van koloniën, kreeg Box met Mei 1844 een medewerker in den reeds genoemden
Adriaan van Bevervoorde, die tot dusver particulier secretaris van Rochussen was.
Die medewerking duurde tot Augustus 1845. Toen van Bevervoorde, bij afwezigheid
van Box, de leiding waarnam, stond hij in rechtstreeksche betrekking tot de
toenmalige ministers van buitenlandsche zaken (de la Sarraz) en van justitie (van
Hall). De la Sarraz ‘berustte’ in de hem opgedrongen relatiën, doch wilde overigens
niets te maken hebben met het Journal. Van Hall dacht er anders over; blijkbaar
verkeerden de beide ministers met elkander op gespannen voet; toch zat de la
Sarraz, het Journal inspireerende, onder de plak van van Hall. Van Bevervoorde
beklaagde zich bij dezen bewindsman wel eens over ‘tegenstrijdige orders’ die hij
nu en dan ontving. ‘Och, dat zal u wel eens meer gebeuren met een gouvernementeel
blad,’ zeide van Hall dan bij zoo'n gelegenheid. Later heette het, dat ook van Hall
niets te maken had met het Journal. Box nam intusschen de leiding weer over en
drong van Bevervoorde er uit. Later heeft van Bevervoorde daarover en over Box
een boekje opengedaan in zijn Asmodée en deze diende meermalen een aanklacht
deswege in tegen van Bevervoorde (Zie S a u t y n K l u i t in Nederl. Spectator 1879,
reg.).
Voor den rechter constateerde Box destijds, dat slechts de buitenlandsche politiek
door hem in het Journal was behandeld. Hier valt op te merken, dat, volgens de
Arnhemsche Courant van 10 Mei 1846, Box niet vreemd was gebleven aan pogingen
tot verwezenlijking van den wensch: de hereeniging met België, welk denkbeeld in
1846 nog niet door iedereen was losgelaten.
Toen, na de verwerping van de 27 voorstellen tot grondwetsherziening in Maart
1848, mr. Donker Curtius optrad, verscheen het bericht (27/8
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Maart): ‘A dater de ce jour toutes relations politiques entre le Gouvernement et le
Journal de la Haye ont cessé d'exister’.
Toen werd de courant een tijdlang geldelijk gesteund uit de persoonlijke fondsen
van koning Willem II; na diens overlijden, 17 Maart 1849, hield het blad op te bestaan.
Box zou, volgens van Bevervoorde, eene koninklijke toelage van ƒ 10.000, ontvangen
hebben. Van Box verschenen later belangwekkende politieke brieven uit Pau en uit
Hamburg in het Nieuw Dagblad en in het Dagblad van Zuid-Holland en 's
Gravenhage, die zeer de aandacht trokken. Bij den tijdgenoot in 1838 werd hij
verdacht te behooren tot de geheime politie.
Zie: B. B l o k in die Haghe 1904, 162 vlg.; W.G. S a u t y n K l u i t , Mededeel.
Letterk. 1878/79, 3 vlg.
Calisch

[Boxtel, Helias van]
BOXTEL (Helias v a n ), dominicaan, geb. 1542, gest. 28 Maart 1575. Hij ontving
het ordekleed te 's Hertogenbosch in 1558, werd licentiaat in de godgeleerdheid en
prior van het dominicanenklooster te Utrecht. Veel geweld had hij in de dagen der
beeldstormerij van de calvinisten te verduren.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 70.
G.A. Meijer

[Bozon, Jan Hendrik]
BOZON (Jan Hendrik), geb. te Maastricht 14 Maart 1812, overl. als onderwijzer te
Canne in belgisch Limburg 8 Dec. 1840. Hij was in of na 1830 als Belg
genaturaliseerd. Hij schreef handleidingen voor schrijf- en leesmethode en:
Rijmboekje of vermakelijke Aardrijkskunde van België voor kinderen te huis en op
school (Tongeren 1870).
Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biogr. Woordenb. i.v.
Flament

[Braak, Adriaan (1)]
BRAAK (Adriaan) (1), kapitein ter zee bij de admiraliteit van de Maas, geb.
gesneuveld 2 Oct. 1706.
In 1704 verdedigde hij in vereeniging met de kapiteins Corlee en Schaap een
koopvaardijvloot tegen de duinkerker kapers met volledig succes. In 1706 werd hij
wederom belast met de begeleiding van een koopvaardijvloot van Noorwegen en
de Oostzee, groot 70 schepen, met een eskader van 6 schepen van 50-40 stukken.
Hij voerde zelf het bevel over ‘de Raaf’ van 44 stukken. Op 2 Oct. ontmoette hij op
de Doggersbank een fransch eskader van 7 schepen, voerende 56-40 stukken
onder aanvoering van den graaf de Forbin. In den hardnekkigen en moedigen strijd
sneuvelde Braak, nadat zijn schip geënterd was; het geraakte in brand en vloog in
de lucht. De koopvaardijvloot bleef geheel behouden.
Forbin keerde met slechts 1 veroverd nederlandsch schip, dat van kapitein de
Meyer, naar de fransche havens terug.
Zie: d e J o n g e , Ned. Zeewezen III, 447, 675, 714, 718
Boldingh
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[Braak, Adriaan (2)]
BRAAK (Adriaan) (2), wellicht geb. te Alkmaar (de bevestiging hiervan is vruchteloos
gezocht, al was en is de naam Braak te Alkmaar volstrekt niet vreemd), overl. 1796
aan boord van zijn schip de ‘Piet Hein’ (56 st.) in Suriname. Luitenant ter zee zijnde,
behoorde hij onder de eerste leerlingen der in 1747 te Amsterdam opgerichte
zeevaartschool. Als kapitein van de ‘Amphitrite’ (36 st.) stak hij 9 Mei 1781 met het
smaldeel van van Kinsbergen in zee. In den slag bij Doggersbank, 5 Aug., voerde
hij het bevel over de ‘Erfprins’ van 54 st., geplaatst op den rechtervleugel der linie,
en had hij een hevig vuurgevecht met de ‘Berwick’ van 75 st., commandant Keith
Stewart. Voor zijn gehouden gedrag werd hem door
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de Algemeene Staten een groote gouden eerepenning, door den Prins een kleinere
gouden medaille en een eeresabel toegekend. In 1782 met 5 schepen op een britsch
konvooi kruisende, ontsnapte hij in het Vlie aan een vijandelijk eskader. De partij
der Patriotten gekozen hebbende, werd hem in 1787 door het te Woerden en te
Amsterdam gevestigde comité van defensie het bevel opgedragen over de vaartuigen
op de Zuiderzee. Ongerechtigd vlag en wimpel van den Staat voerende, maakte hij
de vaart onveilig en pleegde hij geweld tegen de schepen van andere provinciën.
Na het herstel van het stadhouderlijk gezag week hij met de kapiteins Sels en van
Pelt uit. De admiraliteit van Amsterdam sprak in Mei 1789 Sels vrij, veroordeelde
Pelt tot 15 en Braak tot 10 jaren verbanning uit de Zeven Provinciën, ontzette beiden
uit hunne betrekkingen en veroordeelde alle drie in de kosten der vervolging. Na
de omwenteling van 1795 keerde Braak uit Frankrijk terug en verkreeg hij 26 Juni
den rang van vice-admiraal. 23 Febr. 1796 voer hij met een eskader van 8 schepen
uit naar West-Indië, om alle ambtenaren aldaar uit den ouden eed te ontslaan en
hun den nieuwen af te nemen, doch ten gevolge van storm kwam hij in de eerste
helft van Mei met slechts 6 schepen in Suriname aan. Hij volbracht daar zijn last,
deed die, wat minder gemakkelijk ging, ook op Curaçao uitvoeren, maar zag
Demerary onverdedigd aan de, in naam van den Stadhouder optredende, Engelschen
overgaan. Aangetast door eene ziekte liet hij binnen weinige dagen het leven. De
president der Nationale Vergadering deelde dit verlies 25 Oct. mede, en op zijn
voorstel werd ven klaard, dat de overledene zich verdienstelijk voor het vaderland
had gemaakt, en werd besloten extract van deze verklaring te zenden aan zijne
hoogbejaarde te Alkmaar wonende moeder, ‘tot een bestendige gedachtenis en
blijk van achting dezer Vergadering voor den overledene’.
Zijn door H. Pothoven geteekend portret is gegraveerd door R. Vinkeles en C.
Bogerts. Quenedey heeft een ander in physionotrace uitgegeven.
Zie: d e J o n g e , Nederl. Zeewezen IV en V, register; Dagverhaal der Nationale
Vergadering.
Bruinvis

[Braak, Joris Pieterzoon of Braeck]
BRAAK (Joris Pieterzoon) of B r a e c k , kapitein ter zee, maakte met zijn schip deel
uit van het eskader onder den commandeur Banckert, toen deze, in 1639 op de
vlaamsche kust kruisende, door den admiraal Tromp ontboden werd om de
spaansche vloot onder d'Oquendo op de reede van Duyns te helpen bevechten.
Aan den strijd heeft hij weinig deel genomen, omdat zijn schip aangewezen was
voor de berging van volk. Hij nam veelvuldig deel aan ondernemingen tegen de
duinkerkers. Zoo veroverde hij in 1642 een Duinkerker van 20 stukken en 110 man,
na een scherp gevecht en bracht het schip te Harlingen op.
Zie: C o m m e l i n , Leven en bedrijf van Frederik Hendrik II, 56, 60, 129; d e
J o n g e , Ned. Zeewezen, register.
Boldingh

[Braak, Balduinus ter of ter Braek]
BRAAK (Balduinus t e r ) of t e r B r a e k , geb. 1697 te Groningen, als predikant te
Katwijk a.Z. bevestigd 2 Juni 1720, wegens overspel 1732 afgezet, liet zich daarop
als student te Leiden inschrijven (23 Juli 1732) en gaf tegelijk onderwijs in latijn en
grieksch, wat hem op voorstel van prof. Havercamp door den Senaat werd verboden
(Acta Sen. 9 Apr. 1734). Hij werd 1738 weder beroepbaar verklaard. In dat jaar
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1725); Melk voor zuigelingen (1724); Zeden en Mengelstoffen vervattende 20
Predicatiën (1731). Hij vertaalde B e r n . d e M o o r , Oratio de imperfecta Ecclesiae
militantis felicitate (1745) en J o h . l a P l a c e t t e , Over de ongeneeslijke algem.
twijffel-linge der Roomsche Kerk (Leid. 1738). Over zijn wangedrag gaf hij een
Belijdenis, verdediging en smeekschrift.
Zie: S t r o d t m a n n , N. Gel. Europa IX, 163; XI, 598; XII, 1049; d e W a l ,
Nalezingen.
Molhuysen

[Brabant, Désiré Lambert de]
BRABANT (Désiré Lambert d e ), geb. te Luik 10 Nov. 1815, overl. te Buitenzorg 3
Aug. 1875, zoon van J e a n J o s e p h A m b r o i s e d e B r a b a n t (in 1832 als
kapt. te Batavia overleden) en van J o s e p h i n a I s a b e l l a R e y n i a c . Hij vertrok
in 1823 met zijne ouders naar Indië, werd in 1828 cadet-flankeur, nam in 1834 als
cadet-sergeant deel aan de expeditie naar de Lampongs onder kolonel C.P.J. Elout,
en werd in 1836 benoemd tot 2en luit. der inf. Verdere bevorderingen: 1839 1e luit.,
1845 kapt., 1852 maj., 1855 luit.-kol., 1861 kol., 1871 gen.-maj. In 1872 werd hij
gepensionneerd.
Als officier nam hij deel aan de krijgstochten ter Sumatra's W.K. (1837 en 1844-45)
en ter W.K. van Borneo (1854-55). In 1858 maakte hij eene kleine expeditie mede
naar Ceram, in 1860 voerde hij eene colonne aan op hetzelfde eiland. De laatste
expeditie, door hem aangevoerd, was die naar Bali in 1868. Hij stond bij zijne
tijdgenooten hoog aangeschreven als dapper en beleidvol soldaat te velde.
Zie: E.B. K i e l s t r a , Bijdr. tot de Gesch. der W.A. van Borneo in Ind. Gids 1889,
90; W.A. v a n R e e s , de Pioniers der beschaving (Arnhem 1866) 87 en vlg.; B.R.F.
v a n V l i j m e n , Bali 1868 (Amst. 1875).
Kielstra

[Brahe, Jan Jacob of Brahé]
BRAHE (Jan Jacob) of B r a h é , geb. te Delft 13 Nov. 1726, gest. te Vlissingen 5
Juli 1776, zoon van J a n J a c o b M a u r i t s B., uit zweedsch geslacht en als
luitenant hier in dienst en E l i s a b e t h , dochter van den predikant te Koudekerk
(bij Leiden) Gualtherus Holtius, doorliep de latijnsche school te Amsterdam, volgde
3½ jaar de lessen aan de illustre school aldaar en 5 jaren die aan de hoogeschool
te Utrecht, o.a. van Irhoven en Reitz, waar hij bij de promotie van zijn vriend
Nieuwland in 1746 en verheffing van Willem V in 1747 reeds blijken gaf de poëzie
te beoefenen. 14 Apr. 1749 proponent geworden in de classis van Amsterdam, werd
hij 5 Juli 1750 door zijn oom Nic. Holtius bevestigd als predikant te Watergang bij
Edam. Als zoodanig huwde hij zijne nicht C a t h a r i n a M a r i a L i g t h a r t , die hij
evenwel spoedig, nog vóór zijn vertrek uit die plaats, bij de geboorte van J a n
J a c o b M a u r i t s verloor. In plaats van Gerhardi werd hij nl. reeds 12 Sept. 1751
beroepen naar Vlissingen en daar 9 Jan. 1752 bevestigd. De laatste preek van
M a t t h . v a n D a m , waarmede deze 15 Oct. 1752 de nieuwe kerk inzegende,
gaf hij uit als: De kerklust van Vlissingen vertroost door 't herbouwen en inwijen van
haar afgebranden tempel (Midd. 1752) met een aan magistraat en commissarissen
opgedragen gedicht. Weldra behoorde hij dan ook tot de oprichters van het in 1753
gestichte dichtlievend genootschap ‘Tenues conamur grandia’. 2 Nov. 1754
ondertrouwde hij te Vlissingen opnieuw met de oudste dochter van den
luitenant-generaal Cornelis Evertsen, nl. jkvr. M a r i a C o r n e l i a . j.d. van Doornik,
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jou eenige bedenkingen maakte tegen het eerste der walchersche artikelen, gaf B.,
bewerende, dat de rechtvaardiging ging vóór het geloof, uit: Aanmerkingen over de
vijf Walchersche artikelen, welke, benevens de gewone formulieren van eenigheit,
in die classis onderteekend werden (Midd. 1758), gevolgd door zijn Brief ter opening
van de geschiedenis der geschillen wegens zijn boek over de Walchersche artikelen
(Utr. 1758). Tegen zijne opvatting trad nl. o.a. in het krijt de griffier der admiraliteit,
P i e t e r B o d d a e r t , met zijne Wolken van getuigen voor de leer der
rechtvaardiging door en uit het geloof (Amst. 1759), wat van B. weder uitlokte een
Wolke van getuigen voor de leer der rechtvaardigmaking (1759), van B o d d a e r t
een Zedige verdediging der Wolke van getuigen (Midd. 1759) en van B. een
Proevevan Aanmerkingen op de Wolke van getuigen enz. (Midd.). ‘Met wild en
woest geschreeuw’ mengde zich ook Holtius zoowel in deze zaak als in die van de
oppositie van den middelburgschen predikant Aug. van der Sloot, waaromtrent men
van B. heeft een Noodige verdediging van waarheit en leere tegen ds. A. van der
Sloot (Midd. 1760) en van v.d.S.: Vertogen over de rechtvaardiging des zondaars
tegen J.J. Brahe (Midd., 3 st.). De verwijdering tusschen deze beiden werd nog
grooter toen de classis 3 Sept. 1761 B. in het gelijk stelde; echter werd verder gerucht
van de zaak door resolutie der Staten van Zeeland van 18 Sept. 1761 onderdrukt.
Proeven van B's poëzie vindt men nog in zijn lijkzang in 1766 op den waalschen
predikant Jean Guepin en t e W a t e r 's geschrift over de inhuldiging van Willem V
(Vliss. 1767). Ook hield hij 29 Nov. 1767 te Vlissingen een lijkrede op Gerh.
Schortinghuis, predikant te Koudekerke (W.). B. behoorde mede tot de stichters (21
Jan. 1768) van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen en vormde met Is.
Winkelman en Justus Tjeenk het eerste bestuur; in het 1e deel der Verhandelingen
(Midd. 1769) (209-292) vindt men zijn Salomon's kroonregt verdedigt. Meer bekend
maakte hij zich door de uitgaven zijner Kerkelijke redevoering ter gelegenheid van
het tweede eeuwgetijde der Vlissingsche vrijheid (Vliss. 1772) en vooral zijn Vlissing's
eeuwvreugde op den 200en geboortedag harer vrijheid (Vliss. 1773). In Oct. 1775
overvallen door een beroerte, vroeg de werkzame man emeritaat, wat hij 27 Juni
1776 van de Staten verkreeg, doch door spoedig overlijden niet genoot. Eerst later
verscheen zijne bezorging van den herdruk van het in 1621 uitgegeven geschrift
van F r e d . d e V r i j , Historie of kort en waarachtig verhaal van den oorsprong
der kerkelijke beroerten in Holland ... met een voorbericht door E(en) V(lissingsch)
P(redikant) (Midd. 1786). In het kerkelijke was B. een geestverwant van Nic. Holtius
en diens vriend Alex. Comrie. Een M a r t h a C o r n e l i a B., wonende te Vlissingen,
ondertrouwde 11 Aug. 1780 in de fransche kerk aldaar met den raad der stad mr.
Adriaan Cornelis de Thomére.
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss. 1758) 300-11; S t r o d t m a n ,
Neues Gel. Europa XV, 817; XIX, 754; Rotterd. Historiebl. II (Rott. 1876) 600, 601;
N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 72, 309; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland I, 557-560; genealogie in
Navorscher LIII (1903) 493, 497; LV (1905) 540 en Nederlandsche Leeuw XXII
(1904) 229, 231, 233, 269.
de Waard

[Brals, Jan]
BRALS (Jan), directeur der H.B.S. te Delft, 27 Febr. 1838 te Wapserveen. onder
Havelte, geb. en 24 Apr. 1908 te Scheveningen overl. Hij
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werd opgeleid voor 't lager onderwijs, was achtereenvolgens kweekeling en
hulponderwijzer te Havelte, Beilen en Assen, van 1859-63 tweede onderwijzer bij
de normaallessen van laatstgenoemde stad, van 1 Jan. 1864-Febr. 69 leeraar aan
de Twentsche Industrieschool te Enschedé, van 1869-77 leeraar a.d. Handelsschool
te Amsterdam, van 1877-89 leeraar a.d.R.H.B.S. te Assen, waar hij de laatste jaren
tevens leeraar aan het gymnasium en onderwijzer aan de normaallessen was, en
van Sept. 1889-1 Mei 1907 directeur der H.B.S. te Delft. Brals was een autodidact
in den vollen zin des woords. Na eerst de vereischte examens bij 't lager onderwijs
te hebben afgelegd, behaalde hij door eigen studie nog drie akten M.O., n.l. voor
de nederl. taalen letterkunde, voor aardrijkskunde en voor geschiedenis. Behalve
een ijverig, was hij ook een deugdzaam man, vol nauwgezette plichtsbetrachting.
Hij schreef meer dan één leerboek voor 't onderwijs, o.a. een zeer degelijk Handboek
der Algemeene Geschiedenis (1882), verder artikelen in 't Algem. Handelsblad en
't Nieuws van den Dag, en gaf, als leerling van H.J. N a s s a u , met H.J. S m i d t ,
H.J. N a s s a u N o o r d e w i e r en A.W. S t e l l w a g e n , de geschriften van dezen
drentschen inspecteur van 't L.O. uit (1902 e.v.).
Zuidema

[Brand, Hendrik]
BRAND (Hendrik), B r a n d t , B r a n d i u s of B r a n t , ook aangeduid als H e n d r i k
W i l l e m s z ., zoon van W i l l e m B r a n d , geb. te Delft omstreeks 1555, gest. Apr.
1627 te Zierikzee, een der eerste gereformeerde predikanten, vooral in Zeeland
bekend.
Hij schijnt zijne jeugd te Middelburg doorgebracht te hebben. In 1576 was hij een
der beide studenten die op kosten van de stad Middelburg voor predikant werden
opgeleid, waarna hij op 24 Mei 1577 aan de hoogeschool te Heidelberg ingeschreven
werd. In 1578 was hij reeds predikant te Zierikzee; in hetzelfde jaar ging hij op
verzoek der classis Walcheren naar Goes, om de gemeente aldaar te grondvesten.
De eerste predikatie in het Kruisbroederklooster is door hem gehouden op 28 Sept.
1578. In de eerste classicale vergadering van Zuid-Beveland te Kapelle, 4 Mei 1579,
komt Brand voor als eerste predikant te Kruiningen. Het Kerkelijk Handboek vermeldt
‘1578, afgezet 1579’. H.Q. J a n s s e n , geeft eenige bijzonderheden daaromtrent.
Wij vinden hem in het volgende jaar als pred. te Jabbeke, tusschen Brugge en
Oostende; 19 Mrt 1580 was hij scriba der classis Brugge. Reeds op 3 Mei d.a.v.
was Brand vertrokken; wederom had hij zijne gemeente zonder formaliteiten verlaten.
Hij was naar Middelburg gegaan, ‘dewelke eenig recht aan hem hebben’; brieven
werden hem nagezonden, evenals aan de gemeenten te Middelburg en te Zierikzee:
hij moest immers volgens het besluit der nationale Synoden te Dordrecht van 1574
en 1578 naar zijne gemeente terug en met de classicale broeders spreken. In deze
dagen werd hem nog, schoon tevergeefs, een beroep naar Stalhille in Vlaanderen
aangeboden. Te Zierikzee nam hij als predikant aldaar 2 Oct. 1580 aan het
avondmaal deel met zijn vrouw S a r a d e H o e s t ; echter ondertrouwde hij opnieuw
reeds 19 Febr. 1581 met A e c h t e J a n s , j.d. van Zierikzee. Op vele kerkelijke
vergaderingen had hij eene plaats. Eene van de eerste Synoden in Zeeland was
die van 21 Febr. 1581 en volgende dagen te Vlissingen; daar was hij scriba. In 1586
werd hij afgevaardigd naar de nationale Synode te 's Gravenhage; hij onderteekende
ook de acta
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dezer synode. Wij vinden hem in 1591 te Middelburg als lid der Synode, de eerste
van eenige beteekenis die na 1581 samenkwam. B o r (III, 241-245) verhaalt dat
Brand als scriba der classis Schouwen op 26 April 1588 een brief schreef aan prins
Maurits, waarin het advies der classis betreffende den vredehandel met Spanje.
Eene belangrijke synode was ook die van 12-20 Nov. 1602 te Tholen; daar was hij
praeses. Van groote beteekenis was ook zijne leiding als praeses der Synode te
Goes op 1-10 Oct. 1613. Hier werd de zaak van de beide Lansbergen's, vader en
zoon, behandeld. In 1618 werd hij bekwaam geacht tot het werk der nieuwe
bijbelvertaling.
In Nov. 1608 hield Brand te Colijnsplaat op Noord-Beveland een twistgesprek
met den doopsgezinden vermaner Frans de Knuijt. Dit gesprek werd in 1609
uitgegeven op kosten der classis; S. Blaupot ten Cate noemt de uitgave in zijne
Gesch. der Doopsgez. in Holland I, 194; II, 218 o.d.t. Kort ende Waerachtig verhael
van een seker Gespreck gehouaen in Colijnsplate. Het is herdrukt. Middelb. 1620
en Dordr. 1646.
Zijn huiselijk leven was niet gelukkig. Op 16 Aug. 1592 ondertrouwde hij zijne
derde vrouw, J a n n e k e n R o l l a n d t , j.dr. van Zierikzee. Hij werd 22 Nov. 1596
aangesteld tot rector van de latijnsche school te Zierikzee, en na zijn bedanken 8
Mei 1601, tot superintendent. Deze betrekking zal wel de oorzaak geweest zijn, dat
de beruchte Slatius bij hem gehuisvest was. Deze weigerde zich in 1605 door hem
te laten examineeren, voorgevende ‘dat deze predikant daartoe te weinig kennis
bezat van de H. Schrift, en bovendien ongeschikt was, daar hij te veel schulden
had’, en dat zijne vrouw door dronkenschap zoo slecht huis hield, dat het gezin door
kijven en vechten altijd ‘in roeren’ was. Hiertegen kwam Brand in verzet, waarop
Slatius een geschrift voorlas in de classis van 7 Oct.: Zeepe om uit te wasschen de
cladden waarmede H. Brandt in zijn defensie Slatium mede beclad hadde. De classis
heeft Brand tegenover Slatius in het gelijkgesteld, maar de vrouw ernstig vermaand
wegens dronkenschap. Uit die vrouw had hij W i l l e m , geb. Sept. 1594 te Zierikzee
overl. te Nieuwerkerk op Duiveland begin 1625, 9 Mei 1613 te Leiden ingeschr., 7
Juli 1619 als predikant te Nieuwerkerk bevestigd; M a r i a , ged. 31 Oct. 1595;
C o r n e l i s , ged. 7 Juli 1598 en A g a t h a , ged. 2 Dec. 1604. Br. hertrouwde
nogmaals 8 Mei 1618 met E l i s a b e t h A d r i a a n s d r . , wier verzoek om als zijne
weduwe alimentatie te genieten, zeker ook omdat het sterf huis met vele schulden
was bezwaard, 9 Juli 1641 is afgeslagen. Zijn dochter J a n n e k e n huwde 24 Febr.
1639 met den pred. A r n . S t a m p e r i u s .
Eindelijk kunnen wij nog vermelden dat zijn naam voorkomt in de acta der
Zuidhollandsche Synode te Delft van 1596, terwijl in die van Gouda, Aug. 1589,
blijkt dat hij toen bezig was met de vertaling van de Homiliën Gualtheri. Brand was
contra-remonstrant.
Van hem zag het licht eene latijnsche vertaling van de: Schriftelicke conferentie,
gehouden in 's Gravenhage in den jare 1611, tusschen sommighe kercken-dienaren,
aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien ('s Gravenh.
1612) onder den titel: Collatio scripto habita Hagae Comitis etc. (Zier. 1615); en
eene dito van de: Schriftelicke conferentie, ghehouden tot Delff, den 26 ende 27
Febr. 1613 tusschen ses kercken-dienaren enz. (Delff 1613), onder den titel Collatio
scripto inter sex ecclesiastes Delphis Batavorum anno 1613 habila (Zier. 1615).
Bovendien:
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Examen de consultationibus Lessianii, voor welke uitgave de Staten van Zeeland
hem met ƒ 100-vereerden. H.Q. J a n s s e n zegt, dat hij ook verscheidene
strijdschriften tegen Franc. Costerus en Johannes van Gouda moet hebben
uitgegeven.
Zie: V i s s c h e r en v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I, 573 v.v.; H.Q.
J a n s s e n , de Kerkherv. in Vlaanderen I, 265-268, 417; II, 79, 83-86; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta II, 348; III, 73; V, 4 v., 9, 11 v., 15, 50 v., 59 v., 62, 86, 391
v., 112-142; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I, 291; II, 102; III, 66; F.L. R u t g e r s ,
Acta 526, 537; Archief voor Kerkgesch., 1834, 118; 1844, 214; Kerkelijk Handboek
1909, Bijl., 129, 137, 155; Compendium der Kerkel. Wetten van Vriesland (Leeuw.
1771) 404; A. 's G r a v e s a n d e , de Unie van Utrecht heraocht (Middelb. 1779)
198-207; Werken der Marnix-Vereeniging, serie III dl. III, 55 v.v.; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 1055-57; K e s t e l o o , de Stadsrek. van
Middelburg IV (ald. 1898) 73; Y.v.d. B a a n in Algem. Nederl. Familieblad XII (1895)
reg. met de op blz. 129 genoemde bronnen; d e V o s , de Lat. School te Zierikzee
(overdruk uit de Nederl. Leeuw 1899) 8.
Knipscheer

[Brandes, Jan Laurens Andries]
BRANDES (Jan Laurens Andries), geb. 13 Jan. 1857 te Rotterdam, gest. 26 Juni
1905 te Batavia, zoon van J o h a n n e s H e n d r i k u s B r a n d e s , predikant te
Rotterdam, en M.C. G u d e . Hij studeerde eerst in de theologie te Amsterdam en
daarna te Leiden in de taal- en letterk. v.d. Oost-Ind. Archipel, in welk vak hij in 1884
promoveerde op een proeischrift: Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der
westersche afdeeling van de Maleisch-Pol. taalfamilie. In 1885 werd hij benoemd
tot wetenschappelijk ambtenaar voor de beoefening der ind. talen. Hij vestigde zich
te Batavia en werd vooral belast met de studie der javaansche taal, geschiedenis
en oudheidkunde. Later werd hij voorzitter van de commissie van oudheidkundig
onderzoek op Java en Madoera. De hoofdwerken van dezen geleerden archeoloog
en philoloog zijn, behalve zijn proefschrift: Een Nâgarîopschrift, gevonden tusschen
Kolasan en Prambanan in Tijdschr. Ind.-T.L. Vk. XXXI, 240-261; Een jayapattra of
acte van eene rechterlijke uitspraak van Çaka 849, aldaar XXXII, 98-150; de
maandnaam Hapit, aldaar XLI, 19-31; Insluimeren van het gevoel voor de symbolieke
waarde van ornament ook in de Chineesche kunst op te merken, aldaar XLVI,
97-107; Een Buddhistisch monniksbeeld en naar aanleiding daarvan het een en
ander over eenige der voornaamste mudrâ's, ald. XLVIII, 37-56; Pararaton (Ken-Arok)
of het boek der koningen van Tumapĕl en van Madjapahit in Verh. Bat. Gen. XLIX;
Nâgarakrĕtâgama, Lofdicht van Prapantja op koning Radjasanagara, ald. LIV; Het
onderzoek naar den oorsprong van de Maleische hikajat Kalila dan Damina ingeleid
in Feestbundel de Goeje (1891) 79-110; Het infix in niet een infix om passieve
vormen te maken enz. in Feestbundel Kern (1903) 199-204; Beschrijving der Jav.
Bal. en Sas. hss. aangetroffen in de nalatenschap van Dr. H.N. van der Tuuk
(1901-1903); Archaeologisch onderzoek op Java en Madoera I-II (1904 en 1909)
enz.
Zie: P h . S. v a n R o n k e l , in Tijdschr. Ind. T.L. Vk. XLVIII (1906) 89-105; H.
K e r n in Bijdr. Taal-, Land- en Volkenk. N.I. 7e volgr. V, 1-6; G.A.J. H a z e u , in
o

Weekblad voor Indië 1905, n . 23, 406-409; G.P. R o u f f a e r , Herdenking van Dr.
J.L.A. Brandes in Tjandi Singasari en Panataran, I-XLV: H. K e r n , in Levensb.
Letterk., 1906, 30-45.
Juynboll
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[Brando, Johannes]
BRANDO (Johannes), B r a n d , Cisterciensermonnik en kroniekschrijver, geb. te
Hontenisse, overl. te Gent 13 Juli 1428. Reeds als knaap kwam hij in aanraking met
de Duinheeren, verblijvend in zijne geboorteplaats op hun uithof Zande, wat zonder
twijfel invloed op de keus van zijn levenstaak heeft gehad. Als monnik der abdij van
Duinen, waar hij in het begin van het bestuur van abt Joh. Maes 1376-1406 was
ingetreden, heeft hij zich naam verworven door het samenstellen zijner kroniek
getiteld: Chronodromus seu cursus temporum bestaande uit 3 deelen, vanaf Adam
tot 1414 (zeer belangrijk voor de geschiedenis van Engeland, Frankrijk en de
Nederlanden), waaraan Meyer, Despars, Custis, de Visch e.a. gedeeltelijk hunne
berichten ontleend hebben. Meermalen getuigt d e B u t in zijn Raparium dat Brando
overleed te Gent in de abdij Bijloke O. Cist., waar hij als biechtvader der nonnen
werkzaam was, en past op hem toe: ‘O Dunae, numquam tibi dabunt secula talem
Qualem et fata modo surripuere tibi’.
Latere schrijvers, zelfs de V i s c h , betitelen Brando als doctor theol. van Parijs
en stellen zijn overlijden in het refuge te Brugge, waarschijnlijk door een verkeerde
lezing der Cronica abbatum van d e B u t . Het eigenhandig handschrift van Brando
ging in 1579 verloren bij de plundering der grangia Boogaarde, waar het met de
andere handschriften verborgen was. Volgens de Bibliotheca Scriptorum van d e
V i s c h waren er in zijn tijd (1656) nog 4 exemplaren als copie van het
Chronodromus. Later bleek hem, dat men in de abdij Qudenburg slechts het eerste
deel bezat en dat het exemplaar der abdij St. Bertin slechts een verkorting was van
het Chronodromus bewerkt door Aeg. de Roya, O. Cist. De beide prachtexemplaren,
toen ter tijd in de abdij St. Pieter te Gent en in het college van Arras te Leuven,
berusten thans in de bibliothèque royale te Brussel. Het exempl. van de St.
Pietersabdij in 2 deelen werd in 1839 aangekocht voor 1830 frs, dat van het college
van Arras, verkocht in 1823 voor 94 gulden, werd in 1888 in Engeland aangekocht
voor 5500 frs. Zie over deze hss.: J. v a n d e n G h e y n , Catalogue des manuscrits
de la Bibl. Royale de la Belg. V, n. 3105, 3106, en de talrijke aangehaalde schrijvers.
Een klein gedeelte der kroniek van Brando, van 1384-1414, werd uitgegeven door
K e r v i j n d e L e t t e n h o v e : Chroniques relatives à l'histoire de la Belg. sous la
domination des ducs de Bourgogne (Brux. 1870). Van de verkorte kroniek, bewerkt
door A e g . d e R o y a , werd een gedeelte nogmaals verkort uitgegeven door
S w e e r t i u s , Rerum belgicarum annales (Frankf. 1620). Het portret van Brando,
in de abdij, thans seminarie, te Brugge, is eerst geschilderd in de 17e eeuw.
Zie: A. d e B u t , Cronica abbatum monasterii de Dunis (Brug. 1839) 20, 21, 82,
176-177; C. d e V i s c h , Bibliotheca scriptorum ord. Cist. (Col. 1656) 176;
d e z e l f d e , Auctarium ad Bibliothecam scriptorum O. Cist. (H.S.) 48; d e z e l f d e ,
Compendium chronologicum exordii et progressus abbatiae B.M. de Dunis (Brux.
1660) praefatio en 81, 83, 84; Bibliothèque des écrivains de l'ordre de St. Benoît I,
147; F o p p e n s , Bibliotheca Belgica I, 589; M o r e r i , Le grand dictionnaire
historique I (1704) 678; Annales de la Soc. d'Emulation de la Flandre occid. 1839,
I, 190 en v.v.; F é r e t , La faculté de théologie et ses docteurs les plus célèbres in
Moyen-Age IV, 374.
Fruytier

[Brandts, Andreas Leonard Joseph]
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BRANDTS (Andreas Leonard Joseph), geb. te Maastricht 10 April 1693, zoon van
J o a n n e s en M a r i a C o r n e l i a T h e l e n , werd kanunnik van het kapittel van
St. Servaas aldaar, en ca-
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merarius van dit kapittel in 1738 en stierf aldaar 24 April 1738.
Hij legde een lijst van de opvolging der kanunniken van zijn kapittel aan met veel
bizonderheden, die van belang zijn voor de geschiedenis daarvan, en door zijn
erfgenaam W i l l e m P l u e g m a c k e r s , deken van St. Servaas, na zijn dood werd
voortgezet, thans in het Rijksarchief te Maastricht.
Flament

[Brassius, Hermannus]
BRASSIUS (Hermannus), geb. te Oosterhuizen in Oostfriesland, gest. 11 Jan. 1559
te Emden. Naar 't heet studeerde hij te Leuven en verkreeg daar zelfs den titel van
Artium Magister, dien hij echter uit nederigheid nooit zou hebben gebruikt. Hoewel
nog jong, zag hij zich om zijn geleerdheid, welsprekendheid en godzaligheid, toch
reeds spoedig - na misschien eerst enkele jaren de kerk van het oostfriesche dorp
Hintze te hebben gediend - beroepen naar Emden. In Maart 1543 werd hij er
bevestigd en bleef er werkzaam tot zijn dood. In 1560 verscheen een door hem
geschreven boekje: Van den heyligen cruyce sommighe schoone troostelijcke
sermoenen, dat, als een der zeldzame specimina, van 16 eeuwschen preektrant,
niet onbelangrijk is. Taal en stijl ervan doen veronderstellen dat Brassius ook een
tijdlang in de Nederlanden moet hebben vertoefd. Verwanten van hem waren
D a n i e l J o h a n n e s B r a s s i u s , die zich gewoonlijk D a n i e l J o h a n n e s
a b H a m noemde (geb. 1580, 1604 predikant te Twizlum, gest. Jan. 1652) en
diens kleinzoon J o h a n n e s L u c a s o f L u c a s J o h a n n e s B r a s s i u s (20
Aug. 1646 ingeschreven aan de universiteit te Groningen, 1650 predikant te Kanum
in Oost-Friesland, 1654 te Loppersum in Groningen waar hij 1692 om vergrijpen
tegen het zevende gebod werd geschorst en in 1694 aigezet), misschien ook wel
W i l l e m B r a s s i u s , die in 't begin der reformatie te leeuwarden en Groningen is
opgetreden en wiens dochter I d a door huwelijk met A r n o l d A r n o l d i de
overgrootmoeder van den franeker hoogleeraar Johannes a Marck is geworden.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland in voce,
waar Brassius echter ten onrechte Hendrik wordt genoemd; B o r g e r , Naamlijst
van Predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in vocibus, en de daar vermelde
literatuur.
van Schelven

[Brauw, Cornelis Albert de]
BRAUW (Cornelis Albert d e ), geb. te Montfoort 19 Dec. 1809, overl. te Padang 21
Febr. 1862, zoon van J a c o b d e B r a u w , die majoor bij het ind. leger geweest
is, en M a r i a M a g d a l e n a G o b i u s . Hij vertrok als knaap met zijne ouders
naar Indië, werd opgeleid aan de mil. school te Samarang (1822-26), benoemd tot
2en luit. der inf. 1826. Verdere bevorderingen: 1e luit. 1834, kapt. 1836, maj. 1840,
luit. kol. 1846, kol. (bij keuze) 1852, gen.-maj. 1857. Gehuwd (1840) met jkvr.
Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Hij nam deel aan den Java-oorlog (1825-30) en aan de 1e balische exp. (1846).
Bij de 3e balische exp. (1849) was hij chef van den staf; aan zijn initiatief was de
bekende omtrekking van Djagaraga te danken. In 1850 dempte hij met zijn troepen
een opstand in Bantam. Van 1851-55 was hij resident en mil. comm. van Palembang,
van 1855-57 civ. en mil. gouverneur van Celebes; van 57-59 met verlof in Nederland.
In 1860 was hij comm. der 2e mil. afd. op Java, waar hij het bekende oproer der
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vreemde europeesche soldaten (te Willem I en Samarang) op krachtige en beleidvolle
wijze bedwong. Hij werd daarna, in 1861,
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benoemd tot civ. en mil. gouv. van Sumatra's westkust.
Zijn dood werd zeer betreurd; zoowel in burgerlijke als in militaire zaken had hij
het algemeen vertrouwen. Hij was een der mannen van dien tijd die zich, als de
gelegenheid zich voordeed, steeds onderscheidden door degelijke militaire kennis,
algemeene ontwikkeling, helder doorzicht en onbegrensd plichtbesef.
Hij schreef: Iets uit mijne mil. portefeuille in Mil. Spect. 1858.
Zie: G. N y p e l s , de Exp. naar Bali (Haarl. 1897); W.A. v a n R e e s , Wachia,
Taykong en Amir (Rott. 1898); E.B. K i e l s t r a , Bijdr. tot de gesch. v. Palembang
sedert 1848 in Ind. mil. Tijdschr. 1889; d e z e l f d e , Sumatra's W.K. sedert 1850 in
Bijdr. K.I.v.d.T.L. Vk. van N.I. 5e volgr. VII; Ned. Patriciaat II (1911), 39.
Kielstra

[Bray, Albert de]
BRAY (Albert d e ), vermoedelijk een zoon van Salomons broeder, den procureur
S i m o n d e B r a y , was in 1635 leerling van Salomon de Bray en kwam 1643 in
het haarlemsche St. Lucas gild. Hij huwde er 11 Aug. 1647 voor schepenen
G e r r i t g e n P a u w e l s P i e t e r s en was 1648 schutter. Van zijn werken is niets
bekend.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 29, 98.
Moes

[Bray, Dirck de]
BRAY (Dirck d e ), zoon van Salomon de Bray, kwam als boekbindersleerling 1651
op de werkplaats van Passchier van Wesbusch; een door hem geschreven en met
teekeningen versierd handhoek voor het boekbinden wordt in het gemeentearchief
te Haarlem bewaard. Terzelfder tijd hield hij zich ook bezig met etsen, en leverde
o.a. van 1651 af verschillende titelbladen van het tijdschrift Hollantse Mercurius, en
andere boekprentjes voor de firma Casteleyn. Hij muntte echter uit in de behandeling
van de houtsnede, en is zonder twijfel de beste houtsnijder van zijn tijd geweest.
Van zijn zeer omvangrijk werk op dit gebied, waarvan de firma Enschedé te Haarlem
nog vele houtblokken bezit, is zeker het meeste aanwezig in 's Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam. In 1671 was hij secretaris van het St. Lucasgild te Haarlem, en op
het overliedenstuk van dit gild van 1675, dat zich in 's Rijks Museum te Amsterdam
bevindt, is het portret van zijn broeder Jan door hem geschilderd. Nog is van 1678
een stilleven (Vanitas) in hetzelfde museum. Volgens de overlevering zou hij monnik
geworden en in een klooster in Brabant gestorven zijn. Het laatst bekende jaartal
op eenig werk is 1698 op een onlangs verworven teekening in 's Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam, voorstellende Christus bij de Samaritaansche. Bij zijn etswerk is zijn
zelfportret; ook is het door zijn broeder Jan geschilderd op het bovengenoemde
overliedenstuk van 1675.
Zie: H o u b r a k e n , Groote Schouburg I, 177; v.d. W i l l i g e n , Les artistes de
Harlem 95, 96; V i s B l o k h u y s e n , Description des estampes de Dirk de Bray
(Rotterdam 1870).
Moes

[Bray, Jacob de]
BRAY (Jacob d e ), de jongste zoon van Salomon de Bray, woonde te Haarlem op
de Bakenessergracht tegenover de Koksteeg, overleed evenals zijn ouders aan de
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pest en werd 27 April 1664 in de St. Bavokerk begraven. Ofschoon in de oude
literatuur herhaaldelijk werken van hem vermeld worden, zijn er geen bekend en
was stellig overal een verwarring met zijn broeder Jan in het spel.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 90, 91.
Moes
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[Bray, Jan de]
BRAY (Jan d e ), geboren te Haarlem omstreeks 1627 als zoon van Salomon de
Bray, is stellig ook diens leerling geweest. Van 1667 tot 1685 was hij herhaaldelijk
o

in het bestuur van het St. Lucasgild te Haarlem, waar hij driemaal getrouwd is, 1 .
o

met M a r i a v a n H e e s (begr. 4 Nov. 1669), 2 . 24 April 1672 met M a r g a r e t h a
o

d e M a y e r (begr. 10 Mei 1673) en 3 . 30 Jan. 1678 met V i c t o r i a S t a l p a r t
v a n d e r W i e l e (overl. 25 April 1680). 4 Dec. 1697 werd de schilder zelf in het
familiegraf in de St. Bavokerk bijgezet. Ofschoon hij na Frans Hals tot de beste
portretschilders van Haarlem gerekend mag worden, is het hem financieel niet goed
gegaan, en 9 Juni 1689 benoemden schepenen zelfs curatoren om zijn ontredderden
boedel te regelen. Een groot, door hem geschilderd schutterstuk is niet meer
aanwezig, maar in het museum te Haarlem hangen nog verschillende
regentenstukken van zijn hand (1661, 1663, 1664). Zijn overige portretten zijn vaak
van klein formaat. Waar hij portretgroepen in een historisch tafereel weergaf, bleken
zijn krachten te kort te schieten, en ook zijn overige historische voorstellingen zijn
verre beneden het peil van zijn portretten, waarvan er verschillende door graveurs
uit zijn tijd in plaat gebracht zijn. Ook zijn er allerliefste geteekende portretjes van
zijn hand. Zijn weinige etsen zijn zeer zeldzaam. Zijn portret is 1675 door zijn broeder
Dirck geschilderd op het overliedenstuk van het haarlemsche St. Lucasgild in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: H o u b r a k e n , Groote Schouburg I, 176, waar hij verkeerdelijk Jacob
genoemd wordt; v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 96, 97; v. W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexikon in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstl. i.v.
Moes

[Bray, Joseph de]
BRAY (Joseph d e ), zoon van Salomon de Bray, is eveneens 16 Mei 1664 te
Haarlem aan de pest gestorven. Hij is de schilder van een zeer fraai stilleven ‘Lof
der pekelharing’ in het museum te Dresden, dat in het testament van zijn broeder
Jan, van 1664, uitdrukkelijk als zijn werk genoemd wordt, en waarvan een herhaling
hangt in het museum te Aken.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Breda, Jacob van]
BREDA (Jacob v a n ), geb. zeer waarschijnlijk te Delft 16 Juli 1743, gest. aldaar 14
Oct. 1818, zoon van J a c o b v a n B. en S a r a M a r i a v a n B l o m m e s t e y n ,
ging in de medicijnen studeeren, hoewel ik hem in geen der gedrukte alba van een
nederlandsche hoogeschool als ingeschreven vond aangegeven. Als geneesheer
vestigde van B. zich te Delft. 31 Jan. 1773 huwde hij, vermoedelijk te Delft, met
A n n a E l s e n e r a , de 17 Oct. 1748 geboren dochter van den predikant
G e r h a r d u s J o h a n n e s v a n C a m p e n en C h r i s t i n a A b i g a e l v a n
E l s e n . Hij werd 16 Dec. 1773 veertigraad en secretaris van het heemraadschap
Delftland, in de laatste functie veel bijdragende tot de verbetering van dijken en
wateren in zijn district. Hij werd lid van het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam en het Provinciaal Utrechtsch
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Genootschap, zeker ten gevolge van zijne verschillende vertalingen uit het engelsch
en fransch van geschriften van I n g e n h o u s z als diens Proeve over den
Electrophorus (Delft 1780); Proeven op Plantgewassen (Delft 1780) met brieven
tusschen schrijver en vertaler; Verhand. over de gedephlogiticeerde lucht (in Verh.
Gen. proefonderv. wijsbegeerte VI, Rott. 1781, 107), met andere opgenomen ook
in zijne
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vertaling Verzameling van verhandelingen over verschillende natuurkundige
onderwerpen ('s Grav. 1785 2 dln.). Eveneens vertaalde hij van I n g e n h o u s z de
Proeve over het voedsel der planten en de vruchtbaarmaking van landerijen (Delft
1797). In 1788 werd hem een zoon Jacob Gijsbertus Samuel geboren; echter verloor
hij reeds 14 Juli 1791 te Delft zijn vrouw. Meer persoonlijk raken hem zijn door de
Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem bekroonde Verhandeling
over de electriciteit in den dampkring, opgenomen in hare Verhandelingen XXV
(1788) 365-456 en I n g e n h o u s z ' Brief aan J. van Breda behelzende eenige
proeven met wormdoodende vochten genomen in de Scheikundige bibliotheek dl.
II: 2 (1794) 153.
de Waard

[Breda, Jacob Gijsbertus Samuel van]
BREDA (Jacob Gijsbertus Samuel v a n ), geb. te Delft 24 Oct. 1788, gest. te Haarlem
2 Sept. 1867, zoon van den voorg., bezocht de latijnsche school in zijn geboorteplaats
en werd 27 Juli 1806 te Leiden ingeschreven als stud. med., hoewel ook het
onderwijs in de natuurkundige wetenschappen, vooral van Brugmans, hem aantrok.
Na zijne promotie in de medicijnen op 23 Apr. 1811 en hetzelfde jaar nog tot art.
lib. mag. en phil. dr., beide malen op stellingen, vertrok hij met een tweetal
academievrienden, van Heynsbergen en Hugo Beyerman, naar Parijs, waar
eerstgenoemden aan Laplace, Delambre en Albers hunne proeven mededeelden
om de draaiing der aarde door de oostelijke afwijking van een vrij vallend lichaam
te doen blijken. Na omstreeks een jaar teruggekeerd, vertoefde van Br. nog eenigen
tijd te Leiden en zou zich op verlangen zijns vaders te Rotterdam als arts hebben
neergezet, zoo hij niet, op aanraden van Brugmans, benoemd was tot hoogleeraar
in de botanie, chemie en pharmacie aan het athenaeum te Franeker, welk ambt hij
15 Oct. 1816 aanvaardde met een rede de Educatione vere liberali et historiae
naturalis studio (Leov. 1816). De veelvuldige aanraking met den curator en
natuurkundige Adr. Gilles Camper leidde tot een huwelijk met diens dochter
F r e d e r i c a T h e o d o r a E r n e s t i n a te Klein Lancum op 9 Mei 1821 (ondertr.
Klein Lancum 29 April 1821). Niet lang daarna werd hem uitgebreider werkkring
aangeboden te Gent, waar hij 16 Mei 1822 het professoraat in de botanie, zoölogie
en vergelijkende anatomie aanvaardde met eene Oratio de florae mundi primigenii
reliquis (Gand. 1823) en waar hij zich, behalve door de uitgave van de Philosophia
botanica van L i n n a e u s en ordening en beschrijving der orchideeën, op Java
verzameld door Kuhl en van Hasselt, onderscheidde door geologische
onderzoekingen (vooral nadat hem door de regeering de behandeling van het
wetenschappelijk deel der geologische kaart van het rijk was opgedragen) in de
dolomietmassa bij Durbuy en krijtformatie bij Maastricht. Nadat de omwenteling van
1830 hem tot een overhaaste vlucht had gedwongen, werd v. Br. 12 Mrt. 1831 tijdelijk
aan de leidsche hoogeschool verbonden. Hier verloor hij 15 Apr. 1834 zijne vrouw,
die hem bij zijn onderzoekingen met hare teekenpen dikwijls ter zijde had gestaan;
hij hertrouwde 8 Juli 1836 te Huissen hij Arnhem C o r n e l i a M a r i a V e e r e n
(geb. Huissen 9 Juni 1814, overl. Haarlem Febr. 1841). Intusschen was hij in 1835
te Leiden als gewoon hoogleeraar in de wis- en natuurkundige faculteit aangesteld,
belast met het onderwijs in de zoölogie en geologie en vervolgens in het laatste vak
alleen, waarover hij verschillende kleinere studiën uitgaf en waarin hij o.a. W.C.H.
Staring tot leerling heeft gehad. Met behoud van zijn post
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als hoogleeraar verliet hij in 1839 Leiden om van Marum op te volgen als secretaris
van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en directeur van
Teylers museum. Hier zoowel als ook uit particuliere middelen bracht hij een rijke
verzameling fossielen bijeen, waartoe hij menigmaal reizen naar Frankrijk, Engeland,
ltalië en Denemarken ondernam, zoodat de delftsche studenten, opgeleid tot
ingenieur bij het mijnwezen in O.-l. en op verzoek der regeering in 1852 toegelaten,
daar een rijke bron van kennis vonden. Volgens M a t t h e s heeft v. Br. den
wetenschappelijken grondslag gelegd voor de geologische kennis van
Oud-Nederland, aantoonende, dat ons diluvium niet alleen van scandinavischen
oorsprong is, en in 1833 door de aanwijzing van een tertiair terrein aan de
oppervlakte, niet ver van Zutphen. Ook maakte hij zich verdienstelijk als voorzitter
van de 14 Mrt. 1852 benoemde commissie voor de vervaardiging en beschrijving
eener geologische kaart van Nederland, eerst later voltooid door Staring. Tot v. Br.'s
vrienden en correspondenten behoorden o.a. Humboldt, Arago, Cuvier en
Decandolle. E.J. Ehnle heeft zijn portret op steen geteekend.
Een lijst van zijn geschriften vindt men in de biographie van M a t t h e s in Jaarboek
Kon. Ac. van Wetenschappen 1867, 22-32, waarnevens zie B o e l e s , Frieslands
Hoogeschool II, 750-54.
de Waard

[Breda, Jacobus van]
BREDA (Jacobus v a n ), drukker te Deventer, laatste helft 15e en begin 16e eeuw.
In 1485 wordt als zijn vrouw genoemd G e r t r u y t en in 1515 H e r m a n n a . In 1525
was hij al overleden. Zijn drukkerij stond hoek Kerkhof en Polstraat naast de scholen.
Tegen 1485 zal hij zich te Deventer gevestigd hebben; een uitgave van het Cordiale
quatuor novissimorum van 1485 wordt aan hem toegeschreven. Zijn lettertype is
hetzelfde dat Richard Paffraet van 1477-1485 gebruikt heeft. Soms heeft hij een
drukkersmerk, te weten: een schild gedragen door twee griffioenen, hierop een
omgekeerde V, daaronder de letters I.B. Hij heeft, evenals de Paffraets, klassieken
en humanisten uitgegeven voor schoolgebruik.
Zie: M.E. H o u c k in Versl. en Meded. Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 26;
H o l t r o p , Monum. Typograph. 72 pl. 114; W. N i j h o f f , Art. typogr. 1e et 2e livr.;
R e v i u s , Daventr. illustr. 191-192, lijst van zijn uitgaven.
M.E. Kronenberg

[Breda, Johan van (1)]
BREDA (Johan v a n ) (1), komt voor het eerst in de rekeningen van Kampen van
1511 als secretaris en consistoriaal voor. In die functie heeft hij herhaaldelijk
diplomatieke reizen gedaan in het belang van zijn stad, tot naar Denemarken, Lubeck
en Heidelberg toe, en ook overigens in dezen moeilijken tijd Kampen getrouw
gediend. In 1528 teekende hij namens Kampen de akte van overdracht van Overijsel
aan den nieuwen landsheer Karel V, mede door hem voorbereid. Na dien tijd en
onder de nieuwe verhoudingen wordt zijn optreden van veel minder beteekenis. Hij
bleef in functie tot zijn dood, 20 Juni 1540. Hij was eerst gehuwd met een dochter
van C l a e s G e r r y t s z . , later met C l a r a S t o c k m a n . De Kroniek van Johan
van Breda berust in autograaf in het stadsarchief te Kampen en is daarnaar
uitgegeven door de ‘Vereeniging ter beoefening van Overijselsch Regt en
Geschiedenis (Dev. 1864). Zij vangt aan met een hoofdstuk van de translatie des
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van brieven en vertoogen daarover, 1516-7. Daarbij sluit zich dan onmiddellijk het
narratief gedeelte der kroniek aan, dat echter ook nog door kopieën van stukken
wordt afgewisseld. Breda heeft zijn kroniek geregeld bijgehouden tot en met 1539;
daarna volgt in het H.S. van een andere hand nog een vervolg tot 1551. De kroniek
heeft in verband met de positie van den schrijver, die veel eigen levenservaringen
vertelt, waarde voor de kennis der beschreven gebeurtenissen.
Zie: Voorberigt vóór de genoemde uitgave; M u l l e r , Lijst van Noord- Ned.
kronijken 74.
Brugmans

[Breda, Johan van (2)]
BREDA (Johan v a n ) (2), zoon van Jacobus (kol. 458) heeft de drukkerszaak van
zijn vader voortgezet. Eerst is hij getrouwd geweest met zekere T r u d e (al in 1535),
in 1563 is hij hertrouwd met A n n a W o e s t i n g s . In 1558 heeft hij de prenterij
van den overleden Dirck van den Borne (2) (kol. 418) erbij gekocht. Van zijn uitgaven
is weinig bekend; uit de Cameraarsrekeningen van 1561 blijkt, dat hij in 1560 een
300-tal publicaties ‘tegens die schuldige moirtbarners’ gedrukt heeft. Mogelijk is hij
dezelfde die volgens R e v i u s (Daventr. illustr.) van 1577-1587 als raad en schepen
voorkomt en in 1594 als consiliarius gestorven is. Aangezien de naam echter meer
voorkomt, is dit moeilijk uit te maken.
Zie: M.E. H o u c k in Versl. en Meded. Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 26
en A M. L e d e b o e r , De boekdrukkers ... in N. Nederland enz. (1872) 124 en 396.
M.E. Kronenberg

[Brederode, Margaretha van]
BREDERODE (Margaretha v a n ), abdis te Thorn, overl. aldaar 2 Jan. 1577, dochter
van W a l r a v e n I l v a n B r e d e r o d e , heer van Brederode, van Vianen en
Ameide, burggraaf van Utrecht enz., en van diens tweede vrouw A n n a v a n
N e u e n a r (overl. 1535). Zij werd 27 Juni 1531 bij meerderheid van stemmen tot
abdis van Thorn gekozen bij wijze van postulatie. Deze wijze van keuze had plaats,
omdat zich na het overlijden der abdis Eva van Isenburg geene kanunnikes te Thorn
bevond, die den kanonieken leeftijd had, en Margaretha zelf, nog geen 17 jaren
oud, was niet verkiesbaar volgens het kerkelijk recht, zoodat de Paus haar
dispensatie moest verleenen, hetwelk 7 Aug. van dat jaar geschiedde, maar zij
moest eerst een half jaar als commandataire abdis met een inkomen van 125 mark
zilver zich vergenoegen, waarna de proost van St. Salvator te Utrecht, de deken
van St. Paulus en de officiaal van Luik haar in het vast bezit van de abdij zouden
stellen, wat 18 Mei 1532 is geschied. Over haar keuze ontstond een proces met
Anna gravin van Isenborg (die bij de keuze drie stemmen had verworven), waaraan
een einde werd gemaakt bij brieven van 4 Mei 1534 door de curie van Rome. Zij
schijnt in 1535 eenige huizen voor de kanunnikessen verbouwd te hebben en zij is
de eerste abdis, na Gerberga, van wie men zeker weet, dat zij munt heeft laten
slaan.
Zie: H a b e t s e n A.J.A. F l a m e n t , de Archieven van het kapittel der Vorstelijke
Rijksabdij Thorn (den Haag 1891-99) I, LXXVII-LXXX; II, XXVIII, LXXVIII, 21, 295.
Flament

[Bree, Tilman van]
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BREE (Tilman v a n ), rechtsgeleerde, eerst syndicus of pensionaris der Staten van
het spaansch Overkwartier van Gelderland te Roermond. Met Hendrik Uwens, den
kanselier van dit hof, was hij de opsteller van de bekende Gelresche Rechten des
Ruremundtschen Quartiers van nieuws oversien endt verbetert door last van haere
Doorluchtichste Hoocheden (Tot Ruremundt 1620, 2e druk ald.
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1665, 3e Arnhem 1679, 4e en 5e Venlo 1740, 1783, 6e in dl. IV van Die
Rhein-Preussischen Landrechte (Bonn 1830-1831). Ook het Kwartier van Nijmegen
nam dit landrecht over. Op last der voornoemde Staten werd 1611-1619 deze codex
samengesteld en 21 Jan. 1620 gaven deze octrooi tot drukken. Een rijk versierde
titelplaat, door Rubens geteekend en door Hans Collart gegraveerd, prijkt voor den
eersten druk. Van van Bree is nog bekend dat hij 19 Juni 1609 voor de rechtbank
der schepenen te Roermond kwam getuigen, dat hij, toen hij nog schout was te
Maeseyck, zekeren Johannes Prickelken als weerwolf had vervolgd, op de pijnbank
laten leggen en ter dood brengen, en dat deze niets had verklaard tegen Johannes
van Uffelt, genaamd Byster, toen voor de roermondsche schepenbank als weerwolf
vervolgd (Archief der schepenbank Roermond op het rijksarchief te Maastricht).
Zie: J.L. G e r a d t s . Bijdrage tot de geschiedenis van den Souvereinen Raad in
het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580-1794) (Diss. Leiden 1860)
48-65; J.B. S i v r é , Eene weinig bekende teekening van Rubens in de Maasgouw
1879, 59; Kwartiersrecessen der Staten des Overkwartiers van Roermond VI, 180
vo. (in het Rijksarch. te Maastr.); A.J.A. F l a m e n t , Catalogus der Stadsbibliotheek
van Maastricht (Maastr. 1888-1889) 356-358.
Flament

[Brenkmann, Hendrik of Brinkmann]
BRENKMANN (Hendrik) of B r i n k m a n n , een geleerde wiens naam aan de
pogingen om een zuiveren tekst der Pandecten te verkrijgen onafscheidelijk is
verbonden en die door zijne studiën over den beroemden florentijnschen codex tot
de beroemdste beoefenaars van de uitwendige geschiedenis van het romeinsche
recht behoort, geb. te Rotterdam in 1680 uit duitsche ouders, die uit Duisburg
daarheen waren getrokken, overl. Apr. 1736. Na te 's Gravenhage het voorbereidend
onderwijs te hebben genoten, werd hij 12 Febr. 1699 als stud. in de rechten te Leiden
ingeschreven onder den naam Brinkman. Spoedig behoorde hij hier tot de beste
leerlingen uit de school van G. Noodt, onder wien hij 3 Apr. 1705 promoveerde op
een proefschrift de Legum Inscriptionibus. Hij vestigde zich hierna als advocaat te
's Gravenhage en mocht zich hier spoedig in de belangstelling van van Bijnkershoek
verheugen. Als resultaten van zijn inmiddels met ijver voortgezette studiën in het
romeinsche recht verscheen zijne verhandeling over M o d e s t i n u s en als proeve
zijner pogingen om de juiste samenstelling der Pandecten bloot te leggen het eerste
- en eenig verschenen - deeltje zijner Pandectae Juris Civilis. Deze laatste arbeid
deed hem, mede onder invloed van den hoogleeraar Ph.R. Vitriarius, het plan
opvatten om een studiereis naar Italiëte maken ten einde door eigen onderzoek van
de heroemde Florentina den meest zuiveren tekst der Pandecten te kunnen
vaststellen. Het plan werd aangemoedigd en ondersteund door de beste romanisten
zijner omgeving, Noodt en van Bijnkershoek, zoodat in 1709 voor hem de
mogelijkheid geopend werd de reis te aanvaarden. Behalve de belangstelling der
genoemden, die hij bij al zijne studiën rijkelijk ondervond, verkreeg hij vooral door
de hulp van Joannes Clericus en den engelschen gezant te Florence. Newton, van
den groothertog Cosmo III vergunning om de Florentina te bestudeeren. Na
tweejarige studie begaf hij zich naar Rome, waar hij in verschillende bibliotheken,
met name die van het Vaticaan. arbeidde, later ook naar Napels, en keerde daarna
weder naar Florence terug. Behalve Newton stond hem hier vooral de hoogleeraar
A.M. Salvini
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ter zijde, en door bemiddeling van diens broeder werd hem te Florence het
eere-doctoraat verleend. Na een arbidstijd te Parijs, keerde Brenkmann na vierjarige
afwezigheid terug. Van zijne nauwe vriendschap met Noodt en van Bijnkershoek
gedurende die jaren getuigt de uitgebreide briefwisseling met beiden. In het vaderland
teruggekeerd zette hij zich tot bewerking van de groote hoeveelheid door hem
gemaakte aanteekeningen en benutting der uit talrijke codices gedane vondsten.
Aanvankelijk vestigde hij zich hiertoe te Heenvliet bij Brielle, later te Kuilenburg,
waar hem de titel van raadsheer in het hof van justitie werd geschonken. Hij bleek
ongeneigd eenige betrekking te aanvaarden, terwijl hij in 1716, op de voordracht
geplaatst als opvolger van Zach. Huber te Franeker, Westenberg in die vacature
benoemd zag. Als vrucht zijner studie verscheen in 1722 zijn Historia Pandectarum,
een werk van buitengewone beteekenis, waarin de geschiedenis der Florentina
werd behandeld. Zijn levenstaak, de uitgave van een zuiveren Pandecten-tekst,
mocht hij niet voltooien. Zijn slechte gezondheid benam hem den levenslust en in
Apr. 1736 maakte hij een einde aan zijn leven. Zijn onwaardeerbare verzameling
aanteekeningen voor de beoogde uitgave der Pandecten liet hij na aan zijn
beschermer van Bijnkershoek, wiens kostbare bibliotheek hem vaak ter beschikking
had gestaan. Van Bijnkershoek voltooide de bewerking niet, en na diens dood
kwamen Brenkmann's papieren aan zijn schoonzoon W i l l e m P a u w . Deze liet
ze in 1743 publiek verkoopen, waarbij zij voor 1050 guld. het eigendom werden van
den hoogl. Gebauer te Göttingen, na wiens dood in 1773 zij in de
universiteitsbibliotheek te Göttingen overgingen. Ook Gebauer voltooide de uitgave
der Pandecten niet; dit geschiedde eerst door den hoogleeraar S p a n g e n b e r g ,
door wiens zorgen de in vele opzichten voor haar tijd voortreffelijke uitgave van het
Corpus juris in 2 dln. te Göttingen (1776-1796) tot stand kwam. Dank zij hierbij
verwerkte aanteekeningen van Brenkmann, die zich van de meerderheid der
hollandsche romanisten-school gunstig onderscheidde door zich minder in
oudheidkundige details te verdiepen en meer aan tekstcritiek te doen, neemt deze
uitgave nog steeds een belangrijke plaats in onder de vele uitgaven van het Corpus
juris (zie: P. K r ü g e r , Gesch. der Quellen u. Litt. des Röm. R. 388).
Geschriften: Dissert. de legum inscriptionibus (opgenomen in Abr. W i e l i n g s :
Jurisprudentia restituta, Amst. 1727); de Eurematicis diatriba, sive in Herennii
Modestini librum singul. πεϱὶ εὑϱηματικῶν commentarius (Lugd. Bat. 1706)
(opgedragen aan G. Noodt); Pandectae Juris Civilis, auctoribus suis et libris restituti
per Henr. Brenkman I.C. repraesentata Pandectarum Florentinorum editione,
collatoque A.V.C. van Bijnkershoek MSto. Codice et editione Haloandri. Speciminis
loco hic prodit P. Alfenus Varus (Amst. 1709); Epistola de consulibus, quorum in
Pandectis fit mentio (1715); Historia Pandectarum, seu fatum exemplaris Florentini.
Accedit gemina dissertatio de Amalphi (Traj. ad Rhen. 1722); de Legis Remmiae
exitu liber singularis (opgedragen aan C. van Bijnkershoek; in Brenkmanns
studententijd geschreven en door E v . O t t o opgenomen in zijn Thesaurus Juris
Romani III, 1561 v.v.); Epistola ad V.C. Franc. Hesselium, qua examinantur praecipua
capita epistolae V.C.D. Guid. Grandi de Pandectis, nec non dissert. similis argumenti
auctore V.C. C h r i s t . G o t t l . S c h w a r t z i o (Traj. ad Rhen. 1735).
Zie: B r e n k m a n n , Hist. Pandect. 86-89,
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388 v.v.; G.C. G e b a u e r , Narratio de H. Brenkmanno, de manuscriptis
Brenkmannianis, de suis in Corpore Iuris Civilis conatibus et laboribus (Gött. 1764);
F.C. v o n S a v i g n y , Verm. Schriften III, 22-27; O.W. S t a r N u m a n , Corn. van
Bijnkershoek 341 v.v.; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 387.
van Kuyk

[Brenninkmeijer, Henricus Desiderius]
BRENNINKMEIJER (Henricus Desiderius), geb. 19 Oct. 1830 te Sneek; als r.-k.
priester was hij op verschillende plaatsen werkzaam, het laatst als pastoor te Assen,
waar hij 8 Febr. 1883 overleed. Hij was een bekwaam oudheidkundige en als
zoodanig bestuurslid van het Drentsche Museum van oudheden. Zijn
geschiedkundige Brieven uit Drenthe oorspronkelijk geschreven in de Nieuwe
Katholieke Stemmen, werden ook afzonderlijk uitgegeven. Van zijn hand verschenen
artikelen in de Drentsche Volksalmanak 1883 en in het Archief Aartsb. Utrecht X
(1882).
Hij schreef vervolgens vele devotieboekjes, was vaste medewerker aan het
tijdschrift de Goede Zaaier, onder de rubriek ‘Geloofs- en zedeleer’. Bekende werkjes
zijn: Rozenkransgebed voor Z.H. Pius IX (1870), en Gids op den Kruisweg (1867).
Zie: Prov. Drentsche en Asser Courant 9 Febr. 1883.
Batenburg

[Breugel, Jacobus van]
BREUGEL (Jacobus v a n ), geb. in 1652 te Roermond, overl. 30 April 1735, zoon
van C o r n e l i s v a n B r e u g e l , raadsheer bij het Hoi van Gelderland, en van
C a t h a r i n a v a n P a r i j s . Hij was licentiaat in de beide rechten en werd advocaat,
schepen en burgemeester van Roermond. Na pauselijke dispensatie ‘in irregularitate
defectu lenitatis’, dat is wegens onregelmatigheid, door gebrek aan zachtheid (wijl
hij n.l. als schepen vonnissen tot lijfstraf zal hebben gewezen), werd hij
achtereenvolgens tot subdiaken en priester gewijd in 1713, in welk jaar hij ook
kanunnik van het kathedraal kapittel werd en bisschoppelijk officiaal. Hij was
secretaris van het bisdom Roermond van 1713 tot aan zijn dood. Hij stichtte in 1731
een kannuniksdij in voornoemd kapittel; ook schonk hij aan de domkerk een houten
rasterwerk tot afscheiding van het choor en bij zijn testament geld voor een nieuw
orgel.
Zie: J.J. H a b e t s , Gesch. v.h. tegenw. Bisd. Roermond (Roerm. 1892) III,
110-111.
Flament

[Breugel, Willem van]
BREUGEL (Willem v a n ), kanunnik en plebaan der kathedraal van Antwerpen en
vroeger pastoor te Nederweert, stichtte in 1648 twee beurzen voor zijn
bloedverwanten en bij gebrek aan dezen voor inboorlingen van Nederweert en de
parochiekerk van O.L. Vrouw en St. Andries te Antwerpen.
Zie: J.J. H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg (Venlo 1881) 22.
Flament

[Briell Van Welhouk, Gerard Cornelisz.]
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BRIELL VAN WELHOUK (Gerard Cornelisz.), geb. 1593, overl. te Delft 7 Febr.
1665, zoon van C o r n e l i s C o r n e l i s z . B r i e l l , gen. W e l h o u c k en van
A e c h t g e n G e r r i t s d r . V e r d e l f f . Hij werd veertigraad te Delft in 1622, was
schepen aldaar in 1623 enz., thesaurier 1628 enz., weesmeester 1636 enz.,
burgemeester 1640 en vele volgende jaren. Voorts was hij adjunct ten Dagvaart
van 1644 t.m. 1647, en bewindhebber der O.I. Comp. ter Kamer Delft sedert 1625
o

(deed afstand in 1656). Hij huwde tweemaal: 1 . te Delft 6 Sept. 1620 met M a r i a
o

v a n L o d e n s t e y n (begr. Delft 28 Sept. 1624); 2 . te Amsterdam in Mei 1627
met P e t r o n e l l a S p i e r i n g , geb. 1609, overl. te Delft 14 Sept. 1686, dr. van
A d r i a e n C o r n e l i s z . en van A n n a v a n L o o n , W i l l e m s d r .
Zie: Navorscher 1909, 487.
van Dam van Isselt
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[Brikkenaar, Johannes Baptista]
BRIKKENAAR (Johannes Baptista), geb. te Amsterdam, overl. te Oudorp bij Alkmaar
25 Juli 1760, in den ouderdom van 72 jaren, werd in 1712 pastoor te Oudorp, waar
hij in 1737 een nieuwe kerk bouwde, voorts landdeken en proost van het St.
Adelbertskapittel te Aken. Hij had den naam van een voortreffelijk kanselredenaar,
maar ook van bekwaam oogarts (zie: Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden VIII, 399). Terecht of te onrecht werd hij betrokken in de ‘alkmaarsche
kerkzaak’ (de aanstelling van W. Kleef als pastoor in 1740), ten gevolge waarvan
hij schreef: Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, roomsch priester te Ouddorp
(2 bl. fol.) en Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar R. priester te Ouddorp
(Alkm. 1741, 2 bl. fol.). De ongenoemde schrijver van: Onderzoek der Verdediging
(Franeker 1741) hield hem voor den auteur van den Brief aan den zeer eerw. heere
Jan Baptist Brikkenaar roomsch priester te Ouddorp: Over een schendig Papier
onlangs tegen zyne Eerw. in 't licht gegeven (1741), en bespot als kwakzalverij eene
advertentie in 1724 door B. in de Haarlemsche Courant geplaatst.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XII, 445; XXI, 205, 208.
Bruinvis

[Brinckerinck, Johannes]
BRINCKERINCK (Johannes), geb. te Zutfen, 1359, overl. te Deventer 26 Maart
1419, vooral bekend als stichter van het nonnenklooster te Diepenveen. Zijne
opleiding genoot hij aan de kapittelschool te Deventer; omstreeks 1380 kwam hij in
aanraking met Gerrit de Groote en sloot zich met geestdrift bij dezen aan. Hij
vergezelde hem op diens prediktochten, terwijl hij na den dood des meesters (1384)
in het Fraterhuis te Deventer ging wonen. IJverig was hij werkzaam bij den bouw
van het klooster te Windesheim (1387) en van Mariënborn bij Arnhem (1392); maar
al heeft hij drie keer op het punt gestaan monnik te worden, hij heeft in dit opzicht
zijn wensch niet kunnen verkrijgen. Toen Johannes van den Gronde, de rector van
Meester-Geertshuis, 7 Mei 1392 stierf, werd Brinckerinck, zeer tegen zijn zin, tot
diens opvolger benoemd; van toen af was hij de erkende leidsman van alle
vrouwelijke devoten. De vervallen stichting van de Groote heeft hij tot nieuwen bloei
gebracht en tevens de 4 overige zusterhuizen te Deventer (Brandes-, Kerstekens-,
Buuskens- en Lamme van Dyesehuis) òf gesticht óf hervormd. Enkele aanzienlijke
vrouwen, onder welke vooral Zwedera van Runen, Jutte van Ahuis en Elsebe
Hasenbroecks te noemen zijn, mochten echter volgens de statuten niet in
Meester-Geertshuis worden opgenomen; ter wille van haar en enkele anderen
besloot Brinckerinck toen een klooster te Diepenveen te stichten. Hij begon den
bouw 18 Juni 1400, en aan zijn onvermoeide inspanning was het te danken, dat
alle bezwaren overwonnen werden en 21 Jan. 1408 de inkleeding der eerste 12
zusters kon plaats hebben. In 1412 werd het klooster ingelijfd in het kapittel van
Windesheim; het is van alle vrouwenconventen der Vereeniging het beroemdste en
voortreffelijkste geworden, wat zeker te danken was aan de leiding van Brinckerinck,
die tot zijn dood rector is gebleven, zoowel van de diepenveensche nonnen als van
de zusters te Deventer. Vooral de practische godsvrucht heeft zich onder zijn invloed
ontwikkeld; niet tot een schouwend, maar tot een werkzaam leven wekte hij de
zusters op. Natuurlijk was de geest welke onder haar heerschte, geheel en al de
geest der ‘moderne devotie’.
Brinckerinck was ook als prediker zeer bekend. Meermalen trad hij voor de
gemeente op, maar toch meestal voor de zusters, voor welke hij ‘col-
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latiën’ (improvisaties) hield. Eene zijner hoorderessen te Diepenveen, L i j s b e t
v a n D e l f t , heeft zijne kloosterprediking opgeteekend; later zijn hare
aanteekeningen door R u d o l f D i e r verzameld en gerangschikt. Zie de uitgave
van M o l l , Acht Collatiën van J o h a n n e s B r i n c k e r i n c k in Kerkhist. Arch., IV
(1866) 97-167. Verder verwijs ik naar mijn Johannes Brinckerinck en zijn Klooster
te Diepenveen (Rott. 1908), waar blz. 8, n.i de literatuur en de bronnen volledig zijn
genoemd en blz. 7-49 en 165-202 de biographie van Brinckerinck voorkomt.
Kühler

[Brinkman, Bernardus Herman]
BRINKMAN (Bernardus Herman), geb. te Voorschoten 31 Aug. 1826, gest. te
Schiedam 11 Mei 1887, zoon van H e n d r i k B., genees-, heelen vroedmeester en
C. W o l f f ; hield zich als pastoor van Katwijk a.d. Rijn (1864-74) bezig met beoefening
der sterrenkunde, waarbij de observatoria van het naburige Jezuieten-college en
van Leiden hem veel dienst bewezen. Als vrucht dezer studiën verscheen in 1871-73
een volksboek over sterrenkunde, voorzien van 60 platen en 35 houtsneden, een
vrije bewerking van G u i l l e m i n 's Le Ciel, maar verrijkt met latere ontdekkingen
en waaraan ook eenige eigen opnamen waren toegevoegd. Het was getiteld: de
Sterrenwereld (Leiden 1873). Gedurende zijn laatste levensjaren redigeerde hij het
Jaarboekje v.d. leden v.d. Aartsbroederschap der H. Familie (Amst.).
Hensen

[Brinkman, Joannes]
BRINKMAN (Joannes), geb. te Purmerend 26 Aug. 1794; gest. te Amsterdam 24
Jan. 1867. Na het volbrengen zijner theologische studiën te Warmond was hij
aanvankelijk kapelaan in het Maagdenhuis te Amsterdam, vervolgens pastoor, eerst
in de Kwakel (1824-1827), later te Assendelft (1827-1832), totdat hij 1 Oct. 1832 tot
professor in de moraal-theologie werd benoemd aan het seminarie te Warmond.
Daar behoorde hij tot de eerste medewerkers aan de Katholiek en bezorgde er een
uitgave der Lijdensoverwegingen van wijlen den aartspriester C r a m e r , wiens
kapelaan hij in het Maagdenhuis was geweest. In 1844 werd B., van zijn professoraat
ontheven, voor korten tijd pastoor van Noordwijk-Binnen en zag zich reeds in 1845
aan het hoofd van het Maagdenhuis geplaatst, dat hij eerst als pastoor en, bij het
opheffen der statie in 1857, als rector tot zijn dood toe voortreffelijk heeft bestuurd.
Na het herstel der hierarchie vielen hem hooge waardigheden ten deel. Bij het
oprichten van het bisschoppelijk kapittel van Haarlem (1858) werd hij kanunnik, later
(1861) proost van dat kapittel. Toen de eerste bisschop van Haarlem, mgr. van
Vree, in 1860 door een zware ziekte werd aangetast, benoemde hij B. tot zijn
vicaris-generaal, die na den spoedig daarop gevolgden dood van den bisschop
(1861) als vicaris capitulaar met het bestuur van het verweesde bisdom werd belast.
Zijn voormalige ambtgenoot te Warmond, mgr. Borret, heeft in de Katholiek een
zeer aantrekkelijke schets van Brinkman's persoonlijkheid geleverd.
Van hem: artikelen in de Katholiek (zie Alphabetische registers 247); l. C r a m e r ,
Overwegingen v.h. Lyden v.I. Chr. Door l. B r i n k m a n bijeen verzameld en
uitgegeven ('s Gravenhage 1839).
Zie over hem: v. R y c k e v o r s e l , Geschiedenis v.h. Maagdenhuis te Amsterdam
(Amsterdam 1887); de Katholiek 1867, I, 149; 1875, I, 183-189.
Hensen
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[Brinkman]
BRINKMAN, tooneelspeler, overl. 11 Mei 1772 te Amsterdam. Hoewel geenszins
een man van beschaafde vormen en een wel sterke, maar niet geschoolde stem
hebbende, wist deze
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tooneelspeler, voornamelijk bij het minder ontwikkelde publiek veel bijval te
verwerven, zoowel in het treurspel, als in het blijspel, b.v. als Herodes in ‘Herodes
en Marianne’, in de titelrol van ‘De Dobbelaar’, als Vetlasoepe in ‘Don Quichot op
de bruiloft van Kamacho’. Evenals zijn vrouw K a t h a r i n a , wier familienaam niet
bekend is, speelde hij geregeld in den amsterdamschen schouwburg en was daar
tevens tooneelmeester.
Hij verloor het leven bij den noodlottigen brand van dien schouwburg, toen hij met
anderen pogingen aanwendde tot redding van de in gevaar verkeerenden.
Zie: Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen
en Vrouwen IX, 32; v a n H a l m a e l , Bijdragen tot de Geschiedenis van het Tooneel
35; W a g e n a a r , Beschrijving van Amsterdam IV, 491.
Mendes da Costa

[Brixius, Florentius]
BRIXIUS (Florentius), Dominicaan. Hij was lid van het klooster te Brussel en
studeerde aan de universiteit van Leuven, waar hij het doctoraat verwierf. Nadat hij
zeven jaren te Brussel het prioraat had bekleed, voerde hij in 1483 met Jacobus
Sprenger, op last van den generaal der orde en gesteund door het gezag van
Maximiliaan van Oostenrijk, de strenge observantie in bij de Dominicanen te 's
Hertogenbosch. Bij de verandering van het kloosterbestuur werd hij daar tot prior
aangesteld, welk ambt hij bekleedde tot 1490.
Zie: G.A. M e i j e r , De Predikheeren te 's Hertogenbosch 217; d e z e l f d e ,
Chronicon conv. Buscod. Ord. Praed.
G.A. Meijer

[Brock, Wouter]
BROCK (Wouter), bekwaam utrechtsch canonist der 16e eeuw. Oorspronkelijk in
dienst van en opgeleid door Jan Beyer, was hij door zijn belangstelling en zijne
nasporingen over alles wat de utrechtsche oudheden betreft uitstekend op de hoogte
van de inrichting en rechtsgewoonten van het utrechtsche domkapittel. Daardoor
een vraagbaak der kanunniken, verbonden zij hem aan het kapittel door hem 5 Dec.
1561 tot computator daarvan te benoemen. Spoedig tevens vicaris geworden, werd
hem 13 Sept. 1583 als blijk van tevredenheid over zijn ijver en goede diensten een
jaarrente van 100 carolusgulden uit de inkomsten der kerkfabriek toegelegd. Steeds
werkende en aanteekenende, wat hem voor de geschiedenis van het kapittel
belangrijk voorkwam, bleef hij aldus werkzaam tot zijn dood in 1610 of 1611. De
oude Talmud van Gerlach van der Donck werd door hem overgeschreven en
voortdurend met allerlei aanteekeningen vermeerderd, totdat hij zich ten slotte aan
eene geheel nieuwe indeeling en bewerking daarvan zette. Zoo ontstond de zgn.
‘T a l m u d van W. Brock’ waarboven: ‘Consuetudines, observationes, divisiones et
qualitates prebendarum canonicorum Trajectensium, prout nunc anno 1575
observantur,’ verdeeld in 32 meestal korte afdeelingen. Toch schijnt de tekst eerder
geschreven, daarna weder met aanteekeningen vermeerderd en ook dit hoofd in
1575 door Brock bijgevoegd. Daarna vinden wij nog tot 1601 bijvoegingen over
latere gebeurtenissen. Bovendien bestaat van zijn hand een aanteekenboekje,
waarin hij alle hem bekende levensbijzonderheden omtrent de geestelijken van het
domkapittel verzamelde, en dat door D r a k e n b o r c h voor diens Kerkelijke
Oudheden ijverig is gebruikt, benevens een korte aanteekening over de geschiedenis
van het beheer der kapittelgoederen van den Dom.
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Uitg. met inleiding: S. M u l l e r F z . , Rechtsbr. v.d. Dom v. Utrecht (Oude Vaderl.
Rechtsbr. II, 5) 51 en 114.
van Kuyk

[Broecke, Karel van den]
BROECKE (Karel v a n d e n ) of B r o u c k e , van vlaamsche afkomst, eerst predikant
te Petegem in Vlaanderen, in 1581 voor een tijd te Stalhille. Nog in hetzelfde jaar
was hij te Moerkerke en liet hij zich te Dudzeele hooren. Ook heeft hij te Oostende
en Clemskerke gestaan. Toen in 1584 of 1585 de hervorming in Vlaanderen door
Parma was onderdrukt, vond hij eene standplaats te Renesse en Noordwelle in
Zeeland, waarschijnlijk niet in 1582, zooals de naamlijst vermeldt, maar kort vóór
1586. Evenals de andere predikanten der classis Schouwen en Duiveland
onderteekende hij de acta der nationale Synode te 's Gravenhage, die in Juni 1586
geopend werd. Op 21 Aug. 1591 werd hij aangesteld tot predikant te Scherpenisse.
Op 15 Aug. 1600 bezocht hij nog de zuidhollandsche Synode te Leiden als predikant
van Ooltgensplaat, op 13 Nov. d.a.v. was hij overleden. Hij is 27 Juni 1587 gehuwd
met F r a n c i j n t j e H a c q u e s , wed. van den predikant te Oostende J a n G h i j s .
Zie: Alg. Nederl. Familieblad (1895) 126, 175 Navorscher XLIII (1893) 107 LVIII
(1909) 563; Kerkel. Handboek 1907, 143; 1909, Bijl. 144; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta III, 139; J.W. t e W a t e r , Reform. van Zeeland (Middelb. 1766) 211,
249, 304.
Knipscheer

[Broecke, Matthias van den (1)]
BROECKE (Matthias v a n d e n ) (1), of P a l u d a n u s , gest. te St. Annaland begin
1605, was van vlaamschen oorsprong, wellicht verwant aan de predikanten Pieter
en Carel v.d. Br. en verbonden als predikant aan de gemeente te Meenen in
Vlaanderen vóór hij in 1583 predikant werd te Tholen. In 1586 kreeg hij daar
moeilijkheden, zoodat de magistraat hem ontslag wilde geven. Toen de kerkeraad
daarin niet toestemde, werd op de buitengewone vergadering der classis te Poortvliet
29 Juli 1586 besloten dat v.d. Br. zijn ontslag zou bekomen tegen 1 Nov. Reeds 1
Oct. was hij werkzaam als predikant te St. Annaland. Hij was hier praeses van de
classicale vergaderingen van 9 Mei 1588, 17 Juni 1593, 8 Apr. 1597, 28 Sept. 1600
en 10 Juli 1603. 23 Febr. 1605 reeds werd zijn overlijden bericht. Zijn weduwe
overleefde hem.
Zie: Navorscher LVIII (1909) 514, 515, 568, 569.
de Waard

[Broecke, Matthias van den (2)]
BROECKE (Matthias v a n d e n ) (2), of P a l u d a n u s , geb. vermoedelijk te Tholen
± 1584, oudste zoon van den voorg. werd 4 Aug. 1604 te Leiden ingeschreven als
stud. theol., doch verzocht na het over ijden zijn vaders 3 Oct. 1606 aan de classis
raad en bijstand om die studie voort te zetten, waartoe men een beurs voor hem
verkreeg. 14 Dec. 1609 werd hij geëxamineerd tot den predikdienst bij de classis
van Walcheren in O.-I. en 21 Dec. daartoe door Herm. Faukelius bevestigd. In 1611
werd hij te Amboina geplaatst, doch weigerde de maleische predikatie van den
gouverneur Houtman voor te lezen. Na 29 Juli 1612, toen hij met Casp. Wiltens een
brief op Mauritsfort schreef, doch nog datzelfde jaar, werd hij daarom teruggezonden.
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Zie: v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. Woordenb. van O.- I. pred.
(Nijmegen 1893); Navorscher LVIII (1909) 569.
de Waard

[Broecker, Frederik]
BROECKER (Frederik), B r o u c k e r u s , studeerde als alumnus in het Statencollege
te Leiden en werd met goede attestatie van Leiden en van de kerk te Hoorn in 1604
geëxamineerd voor
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Binnenwijzend en Westwoud, waar hij stond tot 1619; daarna te Rotterdam, gest.
1627. Hij was lid der Synoden van 1605 te Alkmaar en van 1607 te Amsterdam,
werd gekozen om een geschil te vereffenen met de classis Alkmaar over de vraag
of Ursem en Oterleek bij Alkmaar of Hoorn zouden ingedeeld worden (resp. blijven).
Hij schreef: Antidotum errorum praecipuorum, comprehensorum in Tractatu de
Dec ... et apologetica exegesi d.C. Vorstii, cum responsione placida ad argumenta
errores confirmantia (Amst. 1612), waartegen verscheen: Ruycker
t'samenghevlochten wt vijf-ende-twintich bloemkens ... vergadert wt seeckeren
boeck van Fredericus Broeckerus (1619); Disputatie van 't rechte verstant des 7
cap. des briefs Pauli tot den Rom. ende teghens doctor J. Arminium in zijn Disputatie
van den rechten sin des selvighen capittels (Ench. 1613); Corpus theologiae dat is
christelijcke religie onder stichtelijcke predicatiën (Amst. 1617).
In deze geschriften toont hij zich een fel contraremonstrant en een bestrijder van
Vorstius en Arminius.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Protest. Vaderl. I, 621 en 632, waar
dezelfde tweemaal voorkomt; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth
34; Kerkel. Handboek 1907, Bijl. 152; 1908, Bijl. 149; H.C. R o g g e , Bibl. der
Contra-Rem. Geschr. (Amst. 1866) 79; d e z e l f d e , Joh. Wtenbogaert III 226, aant.
1; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 350, 366, 396, 414, 431; II, 31.
Knipscheer

[Broek, Theodorus Joannes van den]
BROEK (Theodorus Joannes v a n d e n ), dominicaan. Hij werd 5 Nov. 1783 te
Amsterdam geb., overl. 5 Nov. 1851. Na eerst in de orde der franciscanen te zijn
getreden, verliet bij deze met dispensatie en legde zijne geloften af bij de
dominicanen te Amsterdam, 16 Juni 1817. In 't begin van 1820 werd hij pastoor te
Alkmaar en gaf daar uit: Leerredenen op alle Zon- en Feestdagen van het jaar (3
dln.) In 1832 vertrok hij met eenige priesters als zendeling naar Noord-Amerika.
Eerst toefde hij te Somerset, Ohio, om de duitsche kolonisten bij te staan, daarna
drong hij dieper het binnenland in en vestigde zich 4 Juli 1834 te Green Bay,
Wisconsin, onder de Indianen. Van daar ging hij in 1836 naar Little Chute, waar hij
in de uiterste armoede leefde en den Roodhuiden niet alleen de waarheden van
den christelijken godsdienst leerde, maar ook de eerste beginselen der beschaving
meedeelde en persoonlijk onderricht gaf in het bouwen van huizen en het ontginnen
van landen. In 1847 keerde hij naar Holland terug om aalmoezen in te zamelen,
missionarissen te werven en hollandsche landlieden te winnen voor de kolonisatie
van zijn gewest. waar zich in korten tijd reeds vele fransche en duitsche
landverhuizers met goed gevolg gevestigd hadden. Aan.den oproep van pater van
den Broek gaven verschillende boeren, vooral uit het land van Cuyck, gehoor. Zij
stichtten te Little Chute eene hollandsche kolonie, die na veel zwoegen thans tot
eene der welvarendste van Wisconsin behoort. Zijne dankbare landgenooten hebben
in 1894 een fraai monument op zijn graf gesticht.
Zie: The Story of Father Van den Broek, O.P. (Chicago 1907); J.W. d e V r i e s ,
Eene hollandsche kolonisatie in Wisconsin in Kath. Illustratie XLIII (1909) 208.
G.A. Meijer

[Broere, Cornelius]
BROERE (Cornelius), professor in de wijsbegeerte en kerkelijke geschiedenis, geb.
te Amster-
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dam 18 Nov. 1803, overl. op het seminarie te Warmond 28 Dec. 1860. Zijne
wetenschappelijke vorming ontving hij - na een kort verblijf op het seminarie te
Culemborg (1819-1820) - op het seminarie Hageveld onder leiding van den
uitstekenden regent C.R.A. van Bommel, die zijn eigenlijke leermeester is geweest.
Broere kwam te Hageveld als student in Oct. 1820 (niet 1819 zooals verkeerdelijk
opgegeven is), mocht, toen in 1825 de seminariën door koning Willem I opgeheven
werden, met twee andere studiegenooten aldaar blijven bij den regent van Bommel
1825-1829, volgde dezen, die in 1829 tot bisschop van Luik benoemd werd, naar
het luiksche seminarie, en werd aldaar door mgr. van Bommel priester gewijd 10
Aug. 1830.
Naar zijn vaderstad teruggekeerd, ontving Broere nog in het jaar zijner
priesterwijding de benoeming tot prof. in de wijsbegeerte aan het klein-seminarie
Hageveld, dat juist weder heropend was (14 Juni 1830), en bleef dit amht bekeeden
tot 1851. Toen werd hij overgeplaatst naar het groot-seminarie te Warmond, waar
hij kerkelijke geschiedenis onderwees tot aan zijn dood in 1860. In 1854 verhief
paus Pius IX Broere tot zijn kamerheer; in 1858 werd hij benoemd tot kanunnik van
de kathedrale kerk te Haarlem.
Broere's dertigjarig professoraat heeft op zijn leerlingen een zelden geëvenaarden
invloed uitgeoefend. De oorspronkelijkheid van zijn onderricht - dat wetenschap en
kunst en godsvrucht in één diepdoordachte en doorleefde eenheid samenvatte - en
daarbij de kinderlijke eenvoud van zijn omgang met hen, bij hun studie en bij hunne
uitspanningen, maakten, dat hij in hunne waardeering boven allen uitstond als scherp
denker en als zeldzaam groot en edel karakter. Zij dweepten met hem. En dat deze
geestdriftige vereering niet onverdiend was, blijkt uit Broere's nagelaten geschriften.
Deze geschriften bestaan voor het grootste gedeelte uit artikelen, die zonder
onderteekening verschenen zijn in de Katholiek. Van dit ‘godsdienstig, geschied en
letterkundig maandschrift’ was Broere medeoprichter in 1842; hij schreef het eerste
artikel; tot zijn dood toe bleef hij daar bij tusschenpoozen zijne beschouwingen
openbaar maken. De volledige lijst van deze ongeteekende artikelen staat afgedrukt
in de Katholiek GI (1892) 55-68. Velerlei onderwerpen en geschriften en personen
worden daarin behandeld, maar de wijze van behandeling is doorloopend van
beschouwenden en wijsgeerigen aard. Vandaar dat zij van den lezer eenige
inspanning vragen en niet altoos gemakkelijk te volgen zijn. Wie zich echter deze
inspanning wil getroosten zal spoedig bemerken, dat hij in verkeer is met een
diepdenkenden geest, die telkens verrast door verband aan te wijzen, waar het niet
vermoed werd, en niet zelden geniale gedachten in een zoo eigen vorm zet, dat zij
als in kristalvorm schijnen te fonkelen. Kenmerkend is daarbij, dat Broere altoos de
dingen beschouwt in het licht der goddelijke openbaring, zooals die door de
katholieke Kerk wordt verkondigd. Wijsbegeerte enkel op zich zelf, buiten de
openbaring om, was hem te eng begrensd.
Afzonderlijk uitgegeven vlugschriften van Broere's hand zijn: de Brief van den
Hoogleeraar M. Siegenbeek aan den Heer Mr. Groen van Prinsterer toegelicht ('s
Gravenh. 1840), een verweer tegen Siegenbeek's smadelijke betichting van het
onderwijs in de seminariën. Later, tijdens de April-beweging van 1853, verscheen
van hem een
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anoniem: Woord van een eenvoudig burgerman bij de tegenwoordige
aangelegenheden (Amst. 1853). Maar vooral Een bezadigd woord aan mijne
welgezinde protestantsche landgenooten ('s Gravenh. 1853) is een erkend
meesterstuk van hooge en edele polemiek in een tijd van felbewogen hartstochten.
Ofschoon Broere overigens aan de politiek van den dag praktisch geen aandeel
nam, verwijzen toch zoowel Schaepman als Nuyens naar hem als den man, die
roomsch en onroomsch in Nederland weder tot het besef heeft gebracht, dat ‘de
katholieken een politieke persoonlijkheid uitmaken, die vrijheid vordert’ (Bez. woord,
63).
Broere's poëzie is na zijn dood uitgegeven onder den titel: Godichten van M g r .
C. B r o e r e bijeenverzameld voor J.F.A. L e e s b e r g ('s Gravenh. 1880). Mr.
Leesberg. studiegenoot en sedert boezemvriend van Broere, voegde bij die uitgave
een Levensschets en een Voorwoord over het Heldendicht ‘Constantijn’. De
Constantijn namelijk, een heldendicht in oud-klassieken trant, is onvoltooid gebleven
in het midden van den negenden zang. Dientengevolge vertoont het gedicht
ongelijkmatigheden hier en daar, maar bevat ook gedeelten van zeer hooge en
eigenaardige schoonheid. Eene waardeering daarvan is te vinden in de Katholiek
van 1883/84. Broere zelf heeft uitgegeven: Gedichten, bij het vijfde eeuwgetij van
het mirakel van Amsterdam door C. B r o e r e e n P. v a n d e r P l o e g ,
voorafgegaan door het ‘Eeuwgetij’ van J. v a n V o n d e l (Amst. 1845). Hij gaf daarin
de Bedegang en de Dithyrambe, een dichtstuk, dat éénig is in onze letterkunde:
eene beschouwende ‘toelichting’ op deze Dithyrambe schreven H. D e r k s e n O.P.
(Amst. 1874) en J.C. A l b e r d i n g k T h i j m S.J. (Amst. z.j.) in 1892.
Van Broere's natuurlijken aanleg voor teekenen schilderkunst getuigen de
portretten, die hij aan zijn vrienden vereerde, en de schilderstukken, welke hij voor
zijn leerlingen maakte bij hun tooneelvoorstellingen. Ook voor de kapel te Hageveld
schilderde Broere als achtergrond van het altaar eene Madonna naar Murillo. Het
door hem geschilderd portret van Mgr. van Vree, bisschop van Haarlem, is door
D.J. Sluyter in plaat gebracht.
Een Nederlander van groote gaven en van zeer buitengewonen invloed op de
zijnen is Broere ontegensprekelijk geweest, al telde geen enkel wetenschappelijk
of letterkundig genootschap in ons vaderland hem onder hare leden.
Bij zijne begrafenis te Warmond sprak mgr. dr. T h . J.H. B o r r e t de lijkrede uit
(afgedrukt in de Katholiek XXXIX (1861) 26 v.v.). Nog twee jongere leerlingen
voerden het woord bij daarop volgende lijkdiensten: te Amsterdam rector J.A. v a n
d e n A k k e r (Lijkrede, Amst. 1861) en op het seminarie Hageveld ‘de jongste
ambtgenoot’ P.W. v a n O o r t e (Lijkrede, Amst. 1861). Een zerk met latijnsch
opschrift van dr. Th. Borret dekt Broere's grafstede te Warmond en daarachter is
een vierkant voetstuk geplaatst van zandsteen met wit marmeren zijstukken,
waarvoor L. Royer het bas-relief ontwierp. Broere's buste, door L. Stracké in marmer
gebeiteld, siert de voorhal van zijn geliefd Hageveld. Zijn eigenhandig portret heeft
in de groote zaal van het seminarie te Warmond een eereplaats en daarnaar is de
kopergravure van D.J. Sluyter genomen, die de Levensschets van Leesberg
opluistert.
Hoofdbron voor Broere's leven en werkzaamheid is deze Levensschets. Ook in
de Letterkundige
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Bibliotheek voor katholieken (Tilburg z.j.) besprak M.R. d e B r o u w e r Broere's
leven en werken. Over Broere, inzonderheid als kanselredenaar, naar aanleiding
van de leerredenen, die van hem afgedrukt staan in de Katholiek, zie C h .
C a e y m a e x , Monseigneur Broere (Mechelen, z.j.). Ook in dit maandschrift zelf
zijn vele artikelen aan Broere's nagedachtenis gewijd (zie: Alphabetische Registers
op de Katholiek, 19-20).
van Cooth

[Broers, Jacobus Cornelis]
BROERS (Jacobus Cornelis) geb. te Utrecht 17 Febr. 1795, overl. te Leiden 23
Nov. 1847, was een zoon van J a c o b u s C o r n e l i s B r o e r s en F r a n c i s c a
S o p h i a d e R o c h e f o r t . Reeds op jeugdigen leeftijd was het zijn wensch om
in de geneeskunde te gaan studeeren; ongeveer 19 jaar oud ingeschreven als
student aan de utrechtsche hoogeschool legde hij zich met voorliefde op de anatomie
en chirurgie toe. Onder leiding van de Fremery en Bleuland oefende hij zich toen
reeds in het maken van pathologisch-anatomische praeparaten en verkreeg daarin
eene vaardigheid, die hem later in staat stelde eene verzameling aan te leggen,
welke na zijn dood waardig gekeurd werd om voor het onderwijs aangekocht te
worden. In 1815 maakte hij deel uit van de compagnie der utrechtsche studenten
en werd door zijne makkers gekozen tot sergeantmajoor.
Op 2 Apr. 1818 werd hij te Utrecht met goud bekroond voor de beantwoording
van eene prijsvraag, en 18 Nov. d.a.v. promoveerde hij op eene dissertatie de Causis
cur laesionibus capitis, quae initio haud periculosae videbantur, frequenter sero
symptomata gravida in mortem desinentia accedunt. Hierop maakte hij eene
buitenlandsche studiereis voornamelijk naar Parijs en vestigde zich daarna als
geneesheer te Zeist. In 1826 benoemd tot hoogleeraar in de heel- en verloskunde
aan de leidsche hoogeschool, aan vaardde hij deze betrekking op 2 Dec. met het
uitspreken eener rede de Chirurgiae studio cum cultu et humanitate conjungendo.
Hij huwde te Utrecht 14 Febr. 1822 met G e e r t r u i d a v a n P e s c h , die 21
Juni 1838 te Leiden overleed. 20 Aug. 1840 hertrouwde hij te Hof van Delft met
C o r n e l i a M a r g a r e t h a M a q u e l y n , geb. te Delft 23 Dec. 1801 en overl. te
Doorn 4 Jan. 1880, dochter van zijnen leidschen ambtgenoot Michiel Jacobus en
Petronella Johanna van Egmond.
Van hoeveel belang hij voor zijn onderwijs in de beide vakken, de klinische
behandelingen der ziektegevallen rekende, kan blijken uit de woorden, waarmede
hij aanvangt het Kort verslag van de zieken en kraamvrouwen, welke in het
afgeloopen jaar in het Academisch ziekenhuis zijn waargenomen, voorkomende in
de Geneeskundige Bijdragen onder red. van C. Pruys van der Hoeven, J. Logger,
C.G.C. Reinwardt en G. Salomon, IIe deel 2e stuk. (Rott. 1828). Zijn portret is door
J. Erxleben op steen geteekend.
Zie: P.H. S i m o n T h o m a s , Het verloskundig onderwijs aan de Leidsche
Hoogeschool, gedurende het tijdvak 1791-1900 (Leid. 1909) met portret en
bibliographie.
Simon Thomas

[Bron de Vexela, Joseph le]
BRON DE VEXELA (Joseph l e ), geb. te Nijmegen 10 Mrt. 1793, overl. te Maastricht
13 Nov. 1853, zoon van L a u r e n s M a r i a l e B r o n d e V e x e l a en van A n n a
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H e n n e b e r t , kwam in 1807 als élève op de mil. school te Honsholredijk, werd in
1810 adj. ondoff., in 1811 2e en in 1812 1e luit. der inf. Hij maakte in dezen
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rang den tocht naar Rusland mede en geraakte daarbij in krijgsgevangenschap.
In 1814 werd hij benoemd tot 1en luit., in 1815 tot kapt. der inf.; in 1823 overgepl.
naar Indië, werd hij in 1824 majoor, 1827 luit.-kol., kwam in 1830 met verlof in Ned.
en deed daar tot 1836 dienst; inmiddels (1834) buitengewoon tot kolonel bevorderd,
keerde hij in 1836 naar Indië terug en werd hij daar in 1841 gep. Kort daarop werd
hem de tit.-rang van gen.-maj. verleend.
Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen op Sumatra's W.-K. (1823-24), op
Zuid-Celebes (1825) en aan den Java-oorlog (1826-30). In dezen laatsten beeft hij
een belangrijke rol gespeeld, o.a. bij de onderwerping (1828) van K j a h i M a d j a ,
den geestelijken raadsman van D i p a N e g a r a . Hij was ridder M.W.O. 3e kl. Hij
huwde 15 Nov. 1836 A n n e C a r o l i n e barones v a n O l d e n n e e l t o t
Heerenhinck.
Zie: P.J.F. L o u w e n E.S. d e K l e r c k , de Java Oorlog (Bat. 1894-1910, 6 dln.),
voor die onderwerping IV, 609 vlg.; Hand. en Geschr., Ind. Gen. III, 376.
Kielstra

[Bronchorst, Everhardus]
BRONCHORST (Everhardus), geb. te Deventer 27 Maart 1554 als zoon van
Johannes van B. (1) (kol. 472) en Clara Coster, overl. te Leiden 27 Mei 1627. Het
eerste onderwijs genoot hij op de latijnsche school te Deventer onder zijn vader en
de gebroeders Pythopaeus. Zijn vader, de hervormde leer omhelsd hebbende, zag
zich in 1569 genoodzaakt naar Keulen uit te wijken, werwaarts Everardus hem
volgde. Te Keulen legde hij zich op de rechtsgeleerde studie toe en begon hij weldra
lessen te geven. Vervolgens bezocht hij de hoogescholen te Marburg (ingeschreven
16 Apr. 1577), Erfurt en Wittenberg, waar hij Val. Forster, Nic. Vigelius en Matth.
Wezenbeke hoorde. Vandaar naar Bazel vertrokken, hoorde hij Samuel Grynaeus
en Franc. Hottomannus en promoveerde hij 17 Aug. 1579. Omstreeks dezen tijd
hield hij zich ook op te Lyon, waar hij vriendschap sloot met Petrus Scapius. Na een
jaar te Wittenberg en twee jaar te Erfurt te hebben gedoceerd, keerde hij in 1582
naar Deventer terug. In 1587 werd Deventer aan de Spanjaarden verraden;
Bronchorst werd uit de vroedschap - waarin hij kort te voren gekozen was - gezet
en vluchtte naar Leiden. In hetzelfde jaar werd hij op aanbeveling van Leoninus en
Julius van Beyma als opvolger van den naar Duitschland vertrokken Donellus tot
prof. ordinarius aangesteld. Dit ambt aanvaardde hij 10 Juli 1587 met een rede: de
Studio juris recte instituendo. Een groote reeks van jaren heeft hij het professoraat
met roem vervuld; tevergeefs trachtte in 1597 Franeker hem voor zich te winnen.
Zijn naam lokte een groot getal buitenlandsche studenten naar Leiden. Speciaal
door privaat-colleges en het veelvuldig doen disputeeren zijner leerlingen meende
hij het onderwijs te bevorderen. Belangstelling voor Leiden's bloei deden hem de
rechten van faculteit en studenten steeds hoog houden. Na verschillende malen op
de nominatie te hebben gestaan, werd hij in 1604 rector magnificus. Zijne talrijke
adviezen bewijzen het vertrouwen in zijn kennis, waarvan ook zijn geschriften bewijs
geven. Voortdurende ziekte deed hem in 1620 in de rij der prof. honorarij overgaan,
hoewel hij traktement en rechten van hoogleeraar behield en disputen bleef
presideeren. Na 1621 belette voortdurend sukkelen hem echter hiermede voort te
gaan. De laatste jaren van zijn leven besteedde hij aan studie der oude letteren en
geschiedenis. Na zijn overlijden verkondigde P e t r u s
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C u n a e u s in een lijkrede zijn lof. Zijne vrouw, A d e l h e i d v a n M i d d e l b u r c h ,
uit aanzienlijk zwolsch geslacht, schonk hem meerdere kinderen, van wie Gerardus
(24 Apr. 1620 te Leiden gepromoveerd) zich als rechtsgeleerde onderscheidde.
Een andere zoon is Johannes (kol. 473). Een bepaalde school vestigde hij niet, zijn
bekendste leerlingen zijn zijn latere ambtgenooten Swanenburg en Pijnacker. Toch
neemt hij door zijne geschriften onder onze romanisten een eervolle plaats in. Van
veel grooter waarde echter is het door hem opgesteld, en van Maart 1591 tot April
1627 loopend, verhaal van de gebeurtenissen aan de leidsche universiteit, waaruit
wij niet alleen voor zijn eigen leven veel belangrijks kunnen putten, maar ook over
tal van geleerden nieuwe gegevens vinden.
Geschriften: Diarium sive Adversaria omnium quae gesta sunt in academia
o

Leydensi (uitg. J.C. v a n S l e e , Werken Hist. Gen. te Utrecht, 3e serie, n . 12);
ΕΝ ΑΝΤΙΟΦ ΑΝΩΝ centuriae IV et conciliationes eorundem; Centuriae duae
miscellanearum iuris controversiarum sive ΕΝ ΑΝΤΙΟΦ ΑΝΩΝ, et conciliationes
eorundem (later te zamen als ‘centuriae sex herhaaldelijk gedrukt: 1594, 1598,
1602, 1615, 1621, 1695); Methodus Feudorum (Lugd. Bat. 1613, herdrukt als E v .
B r o c h o r s t i i J C t i . Methodus feudorum, IV publicis disput. in illustri Academ.
Ultraj. repetita notisque et moribus illustrata autore et praeside C y p r . R e g n e r i
a b O o s t e r g a (Ultraj. 1652); In titulum Digestorum de diversis regulis iuris antiqui
enarrationes (Francof. 1608; Lugd. Bat. 1624; herhaaldelijk, ook in Duitschland,
herdrukt); Tractatus brevis perspicuus et succinctus de privilegiis Studiosorum, tum
Professorum et Doctorum (Lugd. Bat. 1621; herdrukt achter de Centuriae); Aphorismi
politici et militares ex diversis authoribus Graecis et Latinis per L a m b . D a n a e u m
collecti, ab E v . B r o n c h . exemplis illustrati (Lugd. Bat. 1623); in verschillende
dezer uitgaven zijn opgenomen zijn rede de Studio juris recte instituendo en die de
Laudibus Jurisprudentiae, in 1597 gehouden bij de promotie van C. Pijnacker.
Zijn gegraveerd portret komt voor in de Icones der leidsche universiteit.
Zie: de uitg. v.h. Diarium door v. S l e e ; S i e g e n b e e k , Gesch. Leid. Hoogesch.
I, 210; II, T. en B., 72-73; P. C u n a e u s , Oratio in exequiis V.C. Ev. Br. (1627) (in
diens Orat. varii arg. XIV; herdr. in de uitg. der Centuriae van 1695, en bij W i t t e n ,
Mem. JCt. nostri seculi (1676) 126-136); F o c k e m a A n d r e a e , Inl. v.H. de Groot
X-XI; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 68.
van Kuyk

[Bronckhorst, Gyselbert]
BRONCKHORST (Gyselbert), dominicaan. Hij was prior van het dominicanenklooster
te Utrecht en werd in 1327 met Mr. Hugo Wstinc uitgezonden om de uitkeeringen
voor het schrikkeljaar, die den bisschop van Utrecht toekwamen, in Friesland te
innen.
Zie: S. M u l l e r F z n . , Registers en Rekeningen v.h. Bisdom van Utrecht I, 79,
109, 129, 317, 318, 520, 526.
G.A. Meijer

[Bronckhorst, Johannes van (1)]
BRONCKHORST (Johannes v a n ) (1), 1494 te Nijmegen geb., vandaar ook
J o h a n n e s N o v i o m a g u s geheeten, 1570 te Keulen overl. Hij ging school bij
de Broeders des gemeenen levens te Nijmegen (D e l p r a t , Verhand. over de
2

broederschap van G. Groote (Arnhem 1856) 164). Waar hij studeerde is onbekend.
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zou zijn bevorderd, maar in de matrikels van die universiteit komt zijn naam
omstreeks dat jaar niet voor; ver-
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moedelijk is 1512 een drukfout voor 1542, en steunt Paquot's bericht op de plaats
in die matrikels: ‘11 Nov. 1542 Joannes Noviomagus artium magister fuit honoratus’.
Omstreeks 1539 was B. professor in de wijsbegeerte en philosophie te Keulen aan
het Collegium montanum; in 1542 ging hij als prof. matheseos naar Rostock, tegelijk
met Longolius en den Deventerschman Strubbe; zij werden alle drie 11 Nov. 1542
geimmatriculeerd. B. werd 13 Dec. d.a.v. in de philos. faculteit geadmitteert, was 9
Oct. 1543-9 Oct. 44 rector, en werd 16 Oct. 1544 decanus der philosophische
faculteit. Hij was te Rostock ook schoolopziener, inspector scholae inferioris
(K r a b b e , die Univ. Rostock II (Rost. 1854) 443 v.v.; die Matrikel der Univ. Rostock
herausg. von A. H o f m e i s t e r II (Rost. 1891) 104-106). In 1546 ging hij als rector
der kapittelschool naar Deventer, waar hij vóór Paschen 1548 in de Mariakerk huwde
met C l a r a C o s t e r , dochter van den burgemeester J o h a n C. (Versl. 77, Vergad.
Ver. Overijss. Regt en Gesch. (1896) 11). Rovenius, die 1563-65 rector te Deventer
was, volgde hem op. Hervormingsgezind, vluchtte hij in 1569 voor Alva naar Keulen;
hij stierf het volgende jaar. Toen de geestelijkheid hem een begrafenis in gewijden
grond weigerde, liet de burgemeester Const. Lyskirchen hem begraven.
Hij schreef te Rostock: de Necessaria et utili scholae constitutione et de recta
iuventutis informatione. De volgende werken noemt P a q u o t I, 21:
De Astrolabi compositione (Colon. 1533); Apologia pro identitate Auctoris librorum
de coelesti Hierarchia cum Dionysio Areopagita de quo Paulus in Actis Apostolorum
caput XVII; accedit S. Dionysii Areopagitae Martyrium, latine versum (Col. 1536);
Scholia in Dialecticam G e o r g i i T r a p e z u n t i adjecto G y s b e r t i P o r e t a n i
libello de Principiis, Interprete H e r m o l a o B a r b a r o , et suis ad eum scholiis
(Col. 1536, Paris 1537, Lugd. Bat. 1537); B e d a e Presbyteri Opuscula complura
de Temporum ratione, diligenter castigata, atque illustrata Veteribus quibusdam
Annotationibus, una cum scholiis in obscuriores aliquot locos. Authore J.N., nunc
primum inventa et in lucem emissa (Colon. 1537); de Numeris libri duo, quorum
prior Logisticen et Veterum numerandi consuetudinem; posterior Theoremata
Numerorum complectitur (Paris. Chr. Wechelius; Coloniae exc. Johannes
Ruremundanus, beide 1539, 2e ed. Col. 1544); de eerste uitgave, aan den
Rostockschen prof. Andr. Eggerdes opgedragen, gedat. 29 Aug., bezorgde hem
blijkbaar het professoraat aldaar; C. P t o l o m a e i A l e x . Philos. Mathem.
praestantissimi, libri VIII de Geographia e Graeco denuo traducti, Nominibus Graecis
e regione appositis, atque in Indicem quam locuple-tissimum redactis, numquam
ante visum commoditate simili (Colon. 1540); Etymologia Grammaticae Latinae, in
usum Scholae Daventriensis Auctore J.N. denuo recognita (Davent. 1559); J.L.
V i v i s ad sapientiam Introductio, cum Praefatione J.N. (Davent. 1558) beide ook
door R e v i u s , Dav. ill. 324 genoemd als drukken van R.v. Paffraet.
Zie: F.J. v o n B i a n c o , die alte Univ. Köln I (Köln 1856) 444; Etwas von gelehrten
Rostocksen Sachen 1738, 530, en vooral 1739, 471; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i
uitg. J.C. v a n S l e e (Werken Hist. Gen. 3e ser. XII) 5, en de daar genoemde
bronnen; d e W a l , Nalezingen.
van Schevichaven

[Bronckhorst, Johannes van (2)]
BRONCKHORST (Johannes v a n ) (2), zoon van den leidschen hoogleeraar
Everhardus Br.
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(kol. 471), is 28 Febr. 1587 te Zwolle gedoopt; hij werd in 1603 leerling van Cornelis
Cornelisz. te Haarlem, terwijl in 1608 Jacob Matham hem onderwijs in de
graveerkunst gaf. Na een reis door Frankrijk gemaakt te hebben, kwam hij in April
1612 weer naar Leiden en overleed daar 15 Juli 1617.
Zie: Oud-Holland XVII, 62-64; E v . B r o n c h o r s t i i Diarium, register.
Moes

[Bronckhorst en Batenburg, Dirk I van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Dirk I v a n ), overl. 1454, zoon van G i j s b e r t ,
heer v a n B a t e n b u r g e n A n h o l t en M a r g a r e t h a v a n G e m e n , werd
heer van Gronsveld door zijn huwelijk met C a t h a r i n a , oudste der drie dochters
uit het huwelijk van H e n d r i k III, heer v a n G r o n s v e l d en A l e i d i s v a n
O u p e y e , beide begraven in de oude Minderbroederskerk te Maastricht (thans
Rijksarchief). Hij overleed te Nijmegen in 1454 en werd begraven in de kerk der
Minderbroeders aldaar, waar zijn vrouw reeds sinds 1444 rustte. Zijn vrouw bracht
hem ook de heerlijkheden Oost bij Eysden en Rimburg aan. In 1424 werd hij met
ridder Jan Schellart van Obbendorp, door hertog Arnold van Gelder naar Kleef
gezonden om over een verbond te onderhandelen. Hij nam ook in 1436 deel aan
het verbond der Staten te Nijmegen gesloten en in 1447 onderteekende hij als
hoogschout van Kleef de conventie tusschen hertog Jan I van Kleef en Willem hertog
van Gulick en Berg met de Staten van hun landen. Hij was zeer rijk, want 13 Maart
1450 kon hij aan hertog Adolf van Kleef 12000 rijnsche guldens leenen, eene
buitengewoon groote som voor dien tijd, en waarvoor hij het dorp Uden, in het land
van Ravestein, in pand kreeg. Met al die operaties ten gunste van den kleefschen
hertog vergat hij de belangen van zijn gelderschen souverein, die hem in 1448
beschuldigde niet voldoende voor zijne belangen gezorgd te hebben, en dat in een
tijd, toen hij belast was zijn jeugd te leiden. Hij is vooral bekend door zijn
pelgrimstocht naar het H. Land met Jacob I, graaf van Horn, Willem van Vlodorp,
voogd van Roermond, en Willem van Ghoer, drossaard van het land van Horn.
Bronckhorst werd er volgens oud gebruik tot ridder geslagen door den hertog van
Kleef. Na een verblijf van 12 of 13 dagen in de H. Stad keerden zij over Jaffa, Cyprus,
Rhodus en Candia terug. Te Ancona scheidden de tochtgenooten van elkaar; de
heeren van Horn en Batenburg gingen regelrecht naar Rome en reisden van daar
naar Brussel. Deze pelgrimstocht werd vereeuwigd door een afzonderlijk relaas,
meegedeeld door v a n S p a e n in zijn Proeven van Historie en Oudheidkunde
85-95, en in het bekende lied van de drie Lantsheeren meegedeeld door H o f f m a n n
v o n F a l l e r s l e b e n in zijn Horae Belgicae XI, 165 uit het Liedekensboeck van
J a n R o u l a n s , en door W i l l e m s in zijn verzameling vlaamsche liederen,
overgenomen met belangrijke aanteekeningen in deel IX, 205-216 en volg. en in
deel XL, 40-60 der Publications de Limbourg.
Flament

[Bronckhorst En Batenburg, Dirk II van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Dirk II v a n ), tweede zoon van Hendrik (kol.
475). overl. 12 Nov. 1508. Bij vonnis van den aartsbisschop van Keulen als
scheidsrechter werd de heerlijkheid Alpen, waarop hij aanspraak maakte en die
hem door zijn grootvader Jan van Alpen in 1482 was opgedragen, aan den graaf
van Nieuwenaar toegewezen. Daarentegen viel hem de eer te beurt, dat keizer
Maximiliaan I bij diploma van 24 Juni 1498 de heerlijkheden Rimburg en
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Gronsveld tot souvereine landen verhief en hem en zijne nakomelingschap de
waardigheden en voorrechten verleende, die hem moesten gelijk stellen met de
andere vrije baronnen van het duitsche rijk; uit dankbaarheid toonde zich de heer
van Gronsveld als een der vurigste strijders voor het huis van Oostenrijk in zijn
aanspraken op Gelderland tegen Karel van Egmont. Ook in den strijd tusschen
Gelderland en Kleef koos hij partij voor den kleefschen hertog Jan II en stelde in
1504 zijn kasteel van Rimburg ter beschikking van dezen; van daar uit vertrokken
de plunderaars die Echt en Nieuwstad afbrandden. Dirk was ook drossaard van het
land van Kleef en raad van den hertog. Van zijne vrouw G e r t r u d i s , dochter van
D i r k v a n W i j l i c h , heer van Diesvort en E l i s a b e t h v a n B i j l a n t D a r e n b u r g , had hij twee zonen, Jan I (kol. 476) en D i r k , heer van Hoenepel,
die E l i s a b e t h G e r t r u d i s , gravin van L i m b u r g - S t i r u m , huwde.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Dirk en Gijsbert van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Dirk en Gijsbert v a n ), zonen van H e r m a n
en P e t r o n e l l a v a n P r a e t , broeders van Karel (kol. 478) en Willem (kol. 479),
onthoofd 1 Juni 1568. Zij teekenden beiden het Verbond der Edelen, de eerste op
aandrang van Jan van Marnix, heer van Tholouse, woonden de vergadering van
St. Truijen bij en begaven zich in dienst van hun neef Hendrik van Brederode met
het doel om zich van eenige steden meester te maken; na de bloedige nederlaag
van Austruweel, 5 Maart 1567, viel hun leger uiteen. Beiden namen de predikanten
en hervormde kooplieden in bescherming. In 1568 kwamen zij te Amsterdam, daags
nadat Brederode van daar vertrokken was. Met hun volk maakten zij een valsch
alarm aan de eene stadspoort om door een andere binnen te komen, doch hun
moeite was vergeefsch, daar zelfs de hervormden besloten hadden hen buiten te
houden.
Van Amsterdam voerden zij hun volk over het IJ naar West-Friesland, namen te
Hoorn het besluit om naar Friesland over te steken en naar Emden te vluchten, daar
zij zagen, dat het met de zaak van den opstand zeer treurig stond. Zij werden echter
door den schipper, die hen overvoerde, verraden aan Ernst Mulert, schout van
Hasselt, naar Harlingen gebracht en van daar naar Brussel gevoerd, waar zij werden
onthoofd. Beider portretten zijn gegraveerd door H. Goltzius, het meest bekend door
de copieën, die J. Houbraken hier weer naar gegraveerd heeft.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Hendrik van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Hendrik v a n ), tweede zoon van Dirk I (kol.
474), overl. tusschen 1485 en 1495. De oudste zoon G i j s b e r t erfde Batenburg
en Anholt en de vierde, H e r m a n , kocht Stein van den graaf van
Nassau-Sarbrücken. Behalve Gronsveld bezat Hendrik ook Slenaken en was als
zoodanig de eerste der heeren van Gronsveld. In 1465 hielp hij het altijd aan het
bourgondische huis getrouwe Maastricht tegen de Luikenaars, die tegen Lodewijk
van Bourbon, hun bisschop, waren opgestaan. Behalve met het krijgsbedrijf hield
hij zich ook een weinig met dat van roofridder bezig, althans zijn slot te Rimburg,
welke heerlijkheid hij met de andere moederlijke bezittingen had geërfd, stond altijd
in kwaden reuk, zoodat de hertog van Bourgondië genoodzaakt werd, bij mandement
van 5 Juni 1465, perk te stellen aan geweldenarijen van den kastelein tegen de
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tegen het slechte bestuur van Robert, aartsbisschop van Keulen. Zijn strijdlust kon
hij nog bot vieren tegen Jan II, zoon van den voornoemden Jan I, terwijl, nog voor
de vrede 18 Mei 1485 was gesloten, de omstreken van Maastricht hem een
gewenscht terrein voor zijn vechtlust schonken, doordat hij zich voor 6 jaar verbonden
had aan het kapittel van St. Maarten te Luik om dit met zijn deken, inwoners en
bezittingen hunner heerlijkheden van Breust, Maarland, Caestert, St. Geertrui en
Ryckholt, te beschermen en de weerbarstige onderdanen van het kapittel tot
gehoorzaamheid te brengen.
Hij was gehuwd in 1450 met C a t h a r i n a v a n A l p e n , dochter en erfgenaam
van J a n heer van A l p e n en Hoenepel en diens eerste vrouw, J u d i t h v a n
Lembeck.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Jan I van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Jan I v a n ), zoon van Dirk II (kol. 474), overl.
vóór 4 Mrt. 1560. Hij verloor door zijn gehechtheid aan de hertogen Jan III en Willem
I van Kleef, Gulick en Berg, wier landdrost voor Kleef hij was, en door zijn
partij-kiezen in den zoogenaamden gulickschen strijd om het bezit van Gelderland
tegen Karel V, het recht van vrije rijksheerlijkheid voor Rimburg, welk kasteel hij bij
afzonderlijk verdrag van 3 Juli 1543 ter beschikking der kleefsche troepen had
gesteld, maar dat door Karel V werd ingenomen en slechts teruggegeven onder
voorwaarde dat, het een brabantsch leen zou worden. Hij had op het voorbeeld van
Jan III van Kleef, de hervorming omhelsd. Eene eigenaardige neiging meerdere
leden van zijn geslacht eigen, nl. om misbruik te maken van zijn muntrecht
kenschetste ook hem en nog na zijn dood werd hij daarvoor voor het
rijkskamergericht van Spiers gedaagd 7 Juni 1563, hoewel hij 4 Maart 1560, toen
zijn zoon de heerlijkheden Ekelrade en St. Maartensvoeren verhief, reeds overleden
was.
o

Jan I is tweemalen gehuwd geweest: 1 . met G e r t r u d i s d e L o ë , dochter
van J a n heer van L o ë en M a r g a r e t a d e G r a f f , van wie W i l l e m en twee
o

dochters; 2 . met M e l c h i o r a v a n W i e n h o r s t , van wie hij geen kinderen had.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Jan II van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Jan II v a n ), broeder van Joost (kol. 477). Hij
nam den katholieken godsdienst weder aan. Hem werd 12 Mei 1615 op vertoon der
origineele titels zijn muntrecht constateerende, door de muntcommissie van den
Westfaalschen Kreits de uitoefening er van vergund. Jan II stierf 20 Juni 1617 en
werd te Gronsveld begraven. Hij had bij zijn vrouw S i b y l l a , dochter van graaf
O t t o v a n E b e r s t e i n en barones F e l i c i t a s v a n V o l s genaamd C o l o n n a
v a n F e l s , drie zonen en twee dochters, waarvan de oudste zoon, Joost
Maximiliaan (kol. 478), hem opvolgde.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Jan Frans van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Jan Frans v a n ), deze had groote oneenigheid
met de kloosterlingen van het H. graf te Slenaken, dat toen onder de heerlijkheid
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Gronsveld behoorde, door dat hij onder voorwendsel, dat hij stichter, schenker en
grondheer van het klooster was, dit gebruikte als een soort herberg om er deftige
lieden, te doen onthalen. De religieusen, die beweerden dat hun klooster niet onder
Slenaken, maar onder Noorbeek behoorde, dus onder spaansch Daelhem, werden
door den Hoogen Raad van Brabant in 't gelijk gesteld, zoodat de graaf hen niet
voor zijn leenhof van Gronsveld kon trekken, dat reeds hunne leengoederen onder
Slenaken vervallen
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verklaard had en bepaald dat deze aan 's graven tafel konden toegevoegd worden.
Dit proces duurde van 1680 tot 1684 en kostte den kloosterlingen veel leed en geld.
De graaf heeft bijna zijn geheele leven in oostenrijkschen krijgsdienst doorgebracht.
In 1679 was hij kamerheer des keizers geworden en in 1697 bevorderd tot generaal
der cavalerie, wegens het roemrijk aandeel, dat hij 11 Sept. van dat jaar aan den
slag bij Zenta had genomen. Ook in den oorlog tegen Frankrijk heeft hij zich
onderscheiden en tijdens den spaanschen successieoorlog werd hij omstreeks 1703
gezonden om Passau te verdedigen tegen Maximiliaan Emanuel, keurvorst van
Beieren. Het verzet van den prins-bisschop dier plaats tegen het bezetten van de
citadel maakte alle verdediging onmogelijk. Gronsveld beschuldigde den bisschop
van geheime verstandhouding met den vijand, maar de Staten des rijk kwamen te
zijnen gunste tusschenbeide en vroegen herstel voor de beleediging zulk een hoogen
vorst aangedaan; ten gevolge echter van een keizerlijk schrijven, dat de reputatie
van den bisschop maar tevens de eer van den graaf in bescherming nam, werd de
zaak 23 Mei in der minne geschikt, en deze laatste zelfs 4 Aug. tot
veldmaarschalk-generaal verheven. Volgens het Theatrum Europaeum was hij in
den slag van Zenta reeds Generalfeldzeugmeister of grootmeester van de artillerie.
In een akte van 25 Aug. 1710, waarbij hij Willem Adolf baron van Eys van Beusdael
aanstelt tot erfelijk stadhouder van zijn leenkamers van Gronsveld en Rimburg en
die te Alpen, door den graaf van Bentheim geusurpeerd, wordt hij betiteld als geheim
kamerheer, president van den krijgsraad in Oostenrijk, generaal-veldmaarschalk,
commandant der legers van Zijne Keizerlijke Majesteit aan den Boven-Rijn, kolonel
van een regiment kurassiers. Hij betitelde zich ook daar vrije baron van Anholt,
hoewel deze baronnie door een huwelijk uit het huis aan Bronckhorst in dat van de
Rijngraven, graven van Salm was overgegaan. De veldtocht van den Boven-Rijn in
1710 bood weinig belang aan en de graaf van Gronsveld had slechts gelegenheid
zich te onderscheiden door zijn organisatie der landsverdediging. Hij overleed 8
April 1719 in de stad Luxemburg, waar hij sinds 1716 gouverneur was. Hij was
gehuwd met E l e o n o r a , dochter van F r e d e r i k E g o , graaf van
F ü r s t e n b e r g e n van F r a n c i s c a E l i s a b e t h d e M o n t r e c h i e r ; na haar
dood in 1702, huwde hij in 1706 M a r i a A n n a , dochter van F r a n s J o s e p h ,
graaf van T ö r r i n g - J e t t e n b a c h en van barones U r s u l a d e G r a n d m o n t .
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Joost van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Joost v a n ), heer van Gronsveld, gesneuveld
1588. Tijdens zijne regeering werd te Heugem, op zijn gebied, in 1565 op een plaats
aan de Locht door hervormde predikanten gepreekt. Hij was evenals zijn vader en
grootvader den hervormden godsdienst toegedaan, doch desondanks werden de
vreemde predikers door de inwoners uitgejaagd op order van den bisschop van
Luik. Ook deze heer van Gronsveld kwam in conflict met de rijksmunt-ordonnanties,
zooals met die van voornoemden bisschop van Luik in 1568 en van den koning van
Spanje, als souverein der Nederlanden, in 1577 en 1578, waarbij de omloop der
munten van Batenburg, Thorn, Rechiem, en Gronsveld werd verboden. Volgens
vele schrijvers werd hij door keizer Rudolf (1576-1612) tot graaf van Gronsveld
verheven, doch men vindt geen aanwijzing betreflende het diploma. Joost sneuvelde
in 1588 hij het beleg van Wachten-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

478
donk door den graaf van Mansveld, zonder nakomelingen bij zijn vrouw A n n a van
O o s t f r i e s l a n d dochter van J a n , heer van Durbuy, gouverneur der landen van
Overmaas en drossaard en kastelein van Valkenburg en van D o r o t h e a v a n
O o s t e n r i j k , natuurlijke dochter van keizer M a x i m i l i a a n l. Hij werd opgevolgd
door zijn broeder Jan II (kol. 476).
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Joost Maximilieum van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Joost Maximilieum v a n ), geb. waarschijnlijk
te Rimburg of Gronsveld (de kasteelen der Gronsveldsche linie dezer familie), overl.
24 Sept. 1660 en te Gronsveld begraven. Hij doorliep alle graden in dienst der
katholieke Liga, georganiseerd door den hertog Maximiliaan van Beieren, en
vergezelde, als kolonel van het reg. infanterie Heidelberg, Tilly in Neder-Saksen. In
1626 nam hij deel aan de overwinning der Keizerlijken bij Lutter, en aan de inneming
van Maagdenburg in 1629. Ten gevolge van het verliezen van den slag bij Oldendorf
geraakte hij in ongenade en verloor zijn commando. In 1634 stond hij echter weer
aan het hoofd van een keizerlijk regiment. Hij ondervond veel nadeel in zijn goederen,
moest Rimburg verkoopen, Slenaken verpanden enz. In 1643 keerde hij in het
openbaar leven weder, werd gouverneur van Ingolstadt in Beieren en verkreeg 1647
het bevel over een beiersch legercorps, dat generaal van Holtzapfel (titel van
Melander, vroeger in hessischen dienst, na zijn overgang tot den Keizer) moest
helpen Wrangel uit Boheme te verjagen. Na de nederlaag bij de Leck werd hij,
beschuldigd van plichtverzuim, gevangen gezet te Ingolstadt, doch door den keurvorst
gerechtvaardigd; verliet den beierschen dienst, werd door keizer Ferdinand III in
zijn titel van rijksgraaf bevestigd en vervulde verschillende eereambten.
Het minder deugdelijk gehalte der door hem geslagen munten berokkende
Diederick Hamer, geb. te Sittard, predikant te Huizinge in Groningen, beschuldigd
deze munten te hebben in gang gebracht, eene zware vervolging en verbanning
(die munten bootsten de groningsche munten na).
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Karel van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Karel v a n ) heer van Barendrecht, Obbicht
en Grevenbicht, tweede zoon van H e r m a n en P e t r o n e l l a v a n P r a e t van
Moerkerken, onderteekende het Verbond der Edelen in 1566. Hij werd in 1580 te
Keulen door een Spanjaard vermoord. Hij was gehuwd met A l v e r t a v a n
V l o d o r p (of Flodorff, Vlodrop) erfvrouw te Obbïcht.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Otto Willem van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Otto Willem v a n ), oudste zoon van Joost
Maximiliaan (kol. 478), overl. 5 April 1730. Hij liet aan zijn moeder de regeering van
het land over en hield zich bezig met de studie der letteren en godgeleerdheid. In
1680 verrichtte hij nog een akte van souvereiniteit door den licentiaat Kessel naar
de muntcommissie van den Westfaalschen Kreits af te vaardigen, maar in dat zelfde
jaar is reeds sprake van zijn broeder J o h a n n e s F r a n c i s c u s , terwijl de munten,
die deze laatste deed slaan als heer van Gronsveld, er op schijnen te wijzen, dat
hij van zijn oudsten broeder den afstand van dit graafschap had verkregen. In 1682
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werd Otto wijbisschop van Munster en 1699 van zijne bediening ontheven, om de
geestelijke zaken van het bisdom Osnabrück te blijven waarnemen, van welk bisdom
hij sinds 1694 vicaris-generaal wordt betiteld. Te Osnabrück verving hij als
wijbisschop hetzij den aartsbisschop metropolitaan van Keulen, als de zetel
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door een bisschop van de augsburgsche confessie was bezet, of den katholieken
bisschop, indien deze er de jurisdictie uitoefende, hetwelk beurtelings voorviel. Otto
droeg den titel van bisschop van Columbica in partibus, waaronder wij hem reeds
in 1689 vermeld vinden en dien hij droeg tot zijn dood. Hij was de laatste van zijn
geslacht.
Flament

[Bronckhorst en Batenburg, Willem van]
BRONCKHORST en BATENBURG (Willem v a n ), heer te Steyn en Batenburg,
zoon van H e r m a n en P e t r o n e l l a v a n P r a e t , oudste broeder van Karel
(kol. 478), overl. 10 Jul. 1573, nam, uit misnoegdheid dat de keizer zijn verzoek om
voorspraak voor zijne door Alva veroordeelde broeders, Dirk en Gijsbert (kol. 475),
had afgewezen, dienst in het leger van den prins van Oranje. Zijn geldersche
heerlijkheid Batenburg werd 12 Februari 1569, op last van het hof van Brabant te
Brussel, in beslag genomen; Steyn bleef daarvoor bewaard, omdat het eene
rijksheerlijkheid was. In de lente van 1572 zond de Prins hem naar Zeeland om orde
te stellen in zaken van belastingen; nadat Lumey in hechtenis was enomen, werd
hij in diens plaats tot oversteluitenant van 's Prinsen krijgsvolk benoemd. Hij trachtte
28 Mei van dat jaar met Marinus Brand de Spanjaarden op het Haarlemmer Meer
te bestoken, doch zij namen, eer het tot een gevecht kwam, de vlucht voor Bossu,
die hen achtervolgde en 22 vaartuigen veroverde. Bronchorst begaf zich toen naar
Ouderkerk aan den Amstel, welk dorp hij na eenige schermut-selingen innam en
versterkte doch waar hij door de sterke verschansingen des vijands op het kerk-hof
niet veel kon uitrichten. Bij de bekende poging om Haarlem te ontzetten (8 Juli 1573),
viel hij met zijn troepen in een hinderlaag, werd gevangen genomen en stierf 2
dagen later aan zijn wonden, zooals blijkt uit een brief van prins Willem I aan zijn
broeder graaf Jan, waarin deze verzoekt de weduwe te troosten.
Zijn dood werd te minder betreurd daar men hem beschuldigde van door zijn
dronkenschap onbekwaam te zijn geweest de hem toevertrouwde onderneming te
leiden.
Willem van Bronchorst had bij zijne eerste vrouw J o h a n n a v a n S t . O m e r ,
wed. van H a l e w i j n v a n B o r i n g e n , geen kinderen; van zijn tweede E r i c a ,
gravin van M a n d e r s c h e i d t , wed. van den graaf van Isenburg, een zoon
H e r m a n D i r k , die zich reeds voor 1579 met den koning van Spanje verzoende,
zijn vader in de goederen en heerlijkheden van Steyn en Batenburg opvolgde en
ongehuwd te Thorn in 1602 overleed. Diens opvolger was M a x i m i l i a a n zoon
van Karel (kol. 478) die zich met den Koning verzoende, daarom in 1582 vijand der
republiek werd verklaard, (volgens L. M e u l l e n e r s in Publ. Limb. XX (1883) 229
zou dit J a c o b v a n B. betreffen), in 1602 heer van Steijn, Batenburg en
Barendrecht werd en in 1641 overleed na tweemaal gehuwd te zijn geweest.
Zie: D e C h e s t r e t d e H a n e f f e , Histoire de la Seigneurie impériale de
Gronsfeld in Publ. de Limb. XII (1875) 57-96; Les contrefaçons de Gronsveld et de
Reckheim à propos du procès d'un faux monnaieur in Revue belge de numismatique
1885, 123-140; J.J. H a b e t s in Publ. de Limb. VIII (1871) 143, 148 en de daar
aangehaalde bronnen en L. M e u l l e n e r s , Publ. de Limb. XX (1883) 26-88,
226-235.
Flament

[Brónovo, Jean Jacques]
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BRÓNOVO (Jean Jacques), feitelijk v o n B r o u n d e B r o u n o v o , doch zich
noemende Brónovo,
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werd te Haarlem 16 Dec. 1787 in de Walenkerk gedoopt als zoon van J o h a n n
N e m o p u k v.B.d.B., ritmeester onder Frederik, Rijngraaf van Salm, en C a t h a r i n a
M a r i a N e t h e r c o t t (aan dit huwelijk was een schaking voorafgegaan), overl.
te Rijswijk (Z.-H.) 30 Juni 1861. Brónovo trad op jeugdigen leeftijd (April 1801) als
cadet op 's lands schip ‘Brutus’ in dienst en vertrok daarmede naar St. Domingo.
Na in 1802 gere-patrieerd te zijn, diende hij als cadet 3e en 2e kl. op het fregat
‘Euridice’, later 1805 op de korvet ‘Iris’ en 's lands schip ‘Joan de Witt’, en in Aug.
1806 op de kaag ‘de Vaardige’ waarmede hij tot Mainz opvoer tot dekking der retraite
van de fransche armee. In Juni 1807 werd hij luit. ter zee 2e kl., en in 1811 1e officier.
In Aug. 1812 werd hij bij extra-promotie benoemd tot ‘luitenant de vaisseau’. In Nov.
1814 werd hij 1e off. aan boord van de brik ‘Irene’, maakte verschillende reizen o.a.
naar Bilbao, Lissabon, Suriname en werd op verzoek eervol ontslagen bij K.B. van
15 Juli 1816. In Sept. 1830 bood hij zijn diensten opnieuw aan en werd hij tot
buitengewoon kap.-luit. ter zee, kommandant eener divisie kanonneerbooten
aangesteld. 1 Jan. 1834 bracht hem zijne benoeming tot onder-directeur der marine
te Hellevoetsluis, 8 April 1842 werd hij kap. ter zee titulair en 23 Sept. van het
volgende jaar directeur der marine, uit welke betrekking hij ten gevolge der opheffing
dier directie 1 Mei 1850 eervol werd ontslagen.
Uit zijn, vermoedelijk in W.-Indië, in 1815 gesloten huwelijk met E l i s a b e t h
B e d l o o , (geb. in W.I. 15 Sept. 1784, overl. 15 Dec. 1838) wed. G u i l l a u m e
H e n r i E y m a , sproot S a r a K a t h a r i n a d e B r ó n o v o , geb. te Rotterdam
17 Feb. 1817, overl. te 's Gravenhage 28 Juni 1887, mede-oprichtster en directrice
van het diaconessenhuis te 's Gravenhage, in de wandeling bekend als ‘Brónovo.’
van Epen

[Brouwer, Antonius]
BROUWER (Antonius), geb. 18 Jul. 1827 te Nijkerk, overl. 4 Juli 1908 te Hilversum.
Aanvankelijk rijtuig- en huisschilder, werd hij in 1848 door den heer van Rossum,
te Naarden, in staat gesteld zijn studiën te voltooien aan de academie te Amsterdam.
In 1850 en 1855 werden hem de hoogste prijzen toegekend voor teekenen naar de
antieken en schilderen naar levend model. Weldra werd de gewijde schilderkunst
het veld van zijn werkzaamheid.
Van uit Hilversum, waar hij zich sinds 1850 had gevestigd, ondernam hij
verschillende kunst-reizen. Zoo ging hij in 1856 de dusseldorpsche school
bestudeeren en verbleef drie jaren in München, waar hij de 14 staties schilderde,
thans in de St. Vitus-kerk te Hilversum. In 1862 en 1863 verbleef hij meestal te
Antwerpen. In 1886 maakte hij een studiereis naar Jerusalem voor de samenstelling
van zijn meest bekend werk, het Panorama van Jerusalem, dat geplaatst werd in
het panorama-gebouw te Amsterdam. Zijn laatste paneelen zijn een Maria en
Johannes en een Kruisdragende Christus. Beminnelijkheid en eenvoud vormen de
groote kracht van zijn tafereelen. Van belang is het middel, dat hij vond om het
schilderdoek ondoordringbaar te maken voor het muurvocht der kerken.
Hij heeft medegewerkt aan de vorming der historische galerij in Arti et Amicitiae
te Amsterdam. Veel beijverde hij zich ook voor de zedelijk-maatschappelijke
belangen, o.a. voor de Vincentius-vereeniging en de St.
Josef-jongelingenvereeniging.
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Hij nam het initiatief tot de eerste uitvoering van het Weinachtsoratorium van deken
M ü l l e r en arrangeerde de levende beeldengroepen.
Kruiswegstaties van hem zijn in de kerken te Bussum, Hilversum, Naarden, Baarn,
's Hertogenbosch, Haarlem, 's Gravenhage, Tilburg, Boskoop, Breda en Helmond,
andere schilderingen en altaarstukken in de kerken te Haarlem, Amsterdam,
Helmond, Zesgehuchten, Geertruidenberg, Zoetermeer, 's Hertogenbosch, Overveen
en Baarn.
Batenburg

[Brouwer, Jacobus (1)]
BROUWER (Jacobus) (1), dominicaan, geboortig van Hoogstraten, overl. 4 Nov.
1637, trad te Antwerpen in de orde, voltooide zijne studie aan de kloosterschool te
Leuven en verwierf in 1620 den doctorsgraad aan de universiteit van Douai. In 1623
trok hij, op bevel van de Congregatie der Propaganda, naar Holstein en Denemarken
om te onderzoeken, wat in die streken tot herleving van den katholieken godsdienst
kon beproefd worden. Op zijne aansporing begaven zich de dominicanen Nicolaas
en Dominicus Janssen Boy naar Frederikstad en Hamburg, en poogden aldaar eene
katholieke gemeente te stichten. In 1631 werd hij benoemd tot commissaris der
hollandsche zending, en stond aldus in voortdurende briefwisseling met de
Congregatie der Propaganda. In 1637 was hij prior te Antwerpen.
Hij schreef: Clavis apostolica, seu demonstratio theologica (Duaci 1621). Hij
bezorgde eene verbeterde uitgave van D o m S o t o 's Quaestiones in octo libros
physicorum Aristotelis (Duaci 1613).
Zie: G. S e g u i e r , Laurea Belgica Ord. Praed. 139; B. d e J o n g h e , Belgium
Dominicanum 229; G. B r o m , Acta der Propaganda over de Hollandsche Missie
(1622-1698) in Archief Aartsb. Utrecht XXXI (1906) 298.
G.A. Meijer

[Brouwer, Jacobus (2)]
BROUWER (Jacobus) (2), dominicaan, rotterdammer van geboorte, overl. Sept.
1775, deed in 1754 op 17-jarigen leeftijd zijne intrede in het klooster te Mechelen.
Na de voleinding zijner theologische studiën legde hij zich bijzonder toe op de
geschiedenis zijner orde-provincie. Degelijk onderlegd, veelzijdig ontwikkeld en met
scherpe opmerkingsgave toegerust, ontcijferde hij de charters en copieerde ze met
fraaie hand. Omstreeks 1769 schreef hij een inventaris van het kloosterarchief te
Mechelen, vervolgens een Chronicon Conventus Buscoducensis, uitgegeven door
G.A. M e i j e r , 1909. In 1771 werd hij pastoor te Groningen.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon Conv. Buscod. (uitgave Prov. Genootsch. N.-Brab.
1909) 3.
G.A. Meijer

[Bruas, Johannes Christiaan de]
BRUAS (Johannes Christiaan d e ), geneeskundige, zoon van J.H. d e B r u a s ,
med. dr. te Vlissingen, werd in 1714 te Vlissingen geboren. Hij liet zich in 1734 te
Leiden als med. stud. inschrijven en promoveerde 13 Oct. 1738 op een proefschrift:
de Vera artis medicae aestimatione. De Bruas woonde omstreeks 1738 te Rotterdam
in de Wijnbrugstraat. Hij was lid van net genees- en heelkundig gezelschap aldaar,
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hetwelk zich beijverd heeft de inenting tegen de kinderpokken ingang te doen vinden.
Zie het art. Leempoel in dit deel.
Later is de Bruas naar Parijs vertrokken, want in de Verhand. v.h. Bataafsch
Genootschap II (1775) XIII wordt hij genoemd onder de correspondeerende leden,
woonachtig te Parijs.
van Leersum

[Bruce, David Henri]
BRUCE (David Henri), geb. 18 Maart 1755 te Coevorden, overl. 12 Nov. 1828, zoon
van Joh. Ant. Willem B. (kol. 483). Op 13 Juni 1791 werd hij tot kapitein der infanterie
en op 29 Juni 1799 tot majoor bij het 1e bataillon der
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7e halve brigade bevorderd. In dien rang nam hij deel aan den veldtocht in
Noord-Holland; door zijn kordaat optreden wist hij op 19 Sept. zich met zijn troep,
6 compagnieën grenadiers, ondersteund door een fransch bataillon, tusschen Schoorl
en Groet inwerpende, de Russen op hun weg naar Bergen van de brigade Manners
af te scheiden. Later werd hij, evenals zijn chef, de luitenant-kolonel Verhorst
afgesneden en moest zich met de zijnen overgeven. Op 17 Maart 1807 tot kolonel
bevorderd, werd hij bevelhebber van het 5e regiment infanterie en van het zeeuwsche
legioen, tevens commandant van het 4e militaire arrondissement in Zeeland. In
1809 bevond hij zich op Walcheren tijdens de landing der Engelschen en werd in
dat jaar tot generaal-majoor bevorderd. In Dec. 1809 was hij op last van koning
Lodewijk op geheime verkenning gezonden naar Breda, om na te gaan, op welke
wijze langs dien weg een gewapende macht op het hollandsche grondgebied kon
doordringen. Wegens de verandering van 1810 werd hij in Januari van dat jaar
echter teruggeroepen. Bij de voorgenomen verdediging van Amsterdam tegen de
Franschen werd hem het hevel over het tweede arrondissement der linie, Front van
Muiden en Weesp, opgedragen. Na de omwenteling van 1813 bij het nederlandsche
leger overgegaan, werd hij op 22 April 1815 bevorderd tot luitenant-generaal en
was in dien rang eerst provinciaal-commandant van Zeeland, daarna lid van het
Hoog Militair gerechtshof. Hij huwde te Amersfoort, 5 Aug. 1796 met M a r i a A n n a
Cock.
Zie: Algem. Konst- en Letterbode 1808, I, 121; K r a y e n h o f f , Bijdr. tot de Vaderl.
Geschiedenis 209, 251, 281, 376, 380, 384; de werkjes over de Landing in Zeeland
in 1809; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 177, 201-203; K o o l e m a n s
B e i j n e n , de Landing in Noord-Holland in 1799, passim; d' A u z o n d e
B o i s m i n a r t , Gedenkschriften II, 61.
Eysten

[Bruce, Mr. George Isaäc]
BRUCE (Mr. George Isaäc), zoon van Stewart Jean (kol. 483) geb te Deventer 9
Oct. 1803, overl. te Nieuwediep 30 Dec. 1850. Hij studeerde te Leiden en prom. 27
Jun. 1827 op een diss. ad tit. Pandect. de condictione causa data causa non secuta.
In 1830 trok hij uit en verwierf als ordonnans-officier bij den gen. staf de Militaire
Willemsorde. Van 1834-38 was B. subst.-off. bij de rechtbank te Deventer en daarna
tot '47 officier bij die te Zwolle. In 1839 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer
en in 1845 tot voorzitter dier Kamer. Hij was een invloedrijk lid der liberale partij. In
Aug. 1847 volgde zijn benoeming tot staatsraad in buitengewonen dienst, een maand
later die tot gouverneur van Overijsel. B. vervulde deze functie nog toen hij in 1850,
ter vervanging van gouverneur-generaal Rochussen, tot landvoogd van Ned.-Indië
werd benoemd. Op het punt zijne bestemming te volgen, werd hij door een hevige
ziekte (rheumatiek) overvallen, waaraan hij, a.b. van de oorlogskorvet ‘Sumatra’
overleed.
Te zijner eere werd, 27 Mei 1852, op zijn graf te Deventer een monument onthuld,
dat behalve de data zijner geboorte en overlijden, de volgende woorden bevat: ‘Zijne
vrienden en vereerders hebben dit gedenkteeken opgerigt. Hij was een waardig lid
der Regterlijke Magt, een standvastig en welsprekend volksvertegenwoordiger, een
gouverneur, aan wien Overijsel gaarne hare belangen zag toevertrouwd’. Hij was
gehuwd met A n n a A g n e s i a S c h i m m e l p e n n i n c k . Zijn portret is op steen
geteekend door Chimaer van Oudendorp.
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Zie: Handel. en Geschr. Indisch Genootschap I(185)4 137 vlg.; en Astrea 1852, II,
133.
Muller

[Bruce, Johan Anton Willem]
BRUCE (Johan Anton Willem), geb. ± 1730, woonde in 1793 als kapitein den
postenoorlog in Vlaanderen bij en verdedigde met groote kloekmoedigheid den hem
toevertrouwden post bij Renningelst tegen een vijandelijke overmacht.
Hij was in 1751 gehuwd met C a t h a r i n a M a r i a C l a v e l .
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 66.
Eysten

[Bruce, Robert]
BRUCE (Robert), geb. 10 Juli 1756 te Coevorden, overl. te Leiden 28 Nov. 1838;
zoon van den voorgaande. Hij trad in 1767 in dienst als cadet bij de infanterie, werd
op 3 Nov. 1777 bevorderd tot 2en luitenant in het infanterie-regiment vanMackay,
in 1781 tot kapitein en op 30 Nov. 1793 tot majoor, in welken rang hij den veldtocht
van 1794 in Brabant bijwoonde. Na de omwenteling van 1795 nam hij zijn ontslag
uit den militairen dienst en begaf zich bij het Rassemblement te Osnabrück. Op 25
Dec. 1799 ging hij in engelschen dienst over en werd aangesteld tot majoor bij het
2e regiment infanterie. In 1802 tot luitenant-kolonel bevorderd werd hij in hetzelfde
jaar uit den dienst ontslagen. Op 25 Jan. 1814 werd hij in denzelfden rang in het
nederlandsche leger opgenomen; als commandant van het te Amsterdam nieuw
opgerichte 3e bataillon infanterie nam hij deel aan de blokkade van Naarden. In
hetzelfde jaar tot kolonel bevorderd, werd hij op 21 April 1815 tot generaal-majoor,
plaatselijk commandant van Venlo benoemd en bleef aldaar tot na de overgave dier
vesting in 1830, toen hij op nonactiviteit werd gesteld.
Eysten

[Bruce, Stewart Jean]
BRUCE (Stewart Jean), geb. 21 Juni 1767 te Breda, overl. te Deventer 14 Febr.
1847, was een zoon van den generaal-majoor G e o r g e B. en E l i z a b e t h
S n e l l e n . Hij trad in 1777 als cadet in dienst en klom vervolgens op tot den rang
van kolonel; in dien rang woonde hij als commandant van de tweede brigade van
de divisie Dumonceau, opgesteld bij Koedijk, in 1799 den veldtocht in Noord-Holland
tegen de Engelschen en Russen bij en onderscheidde zich zoodanig in den slag bij
Bergen (19 Sept.) en door het nemen van Dirkshorn (9 Oct.), dat hij tot
generaal-majoor werd bevorderd. Op 25 Febr. 1805 tot luitenant-generaal aangesteld
werd hij in 1809 door koning Lodewijk tot bevelhebber van Walcheren behalve
Vlissingen, benoemd. Tijdens de landing der Engelschen in Zeeland (30 Juli) bezette
hij met een deel der hollandsche troepen het fort de Haak, gelegen op ruim 1 K.M.
van de landingsplaats. Bij het naderen der landingstroepen liet B. eenige
kanonschoten afgeven, doch daarna het geschut vemielen en de munitie naar Veere
brengen, waarheen ook hij met de troepen trok. Dienzelfden dag verliet hij Veere
en trok naar fort Bath, op Zuid-Beveland. Op 2 Aug., den dag waarop hij in het fort
aankwam, riep hij een krijgsraad bijeen, verklaarde tot aller verbazing het werk voor
onverdedigbaar en gelastte het fort te ontruimen, hoewel hij uitdrukkelijk orders had
het eiland tot het uiterste te verdedigen. Koning Lodewijk, woedend over deze
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handeling, die sterk aan verraad deed denken, ontzette B., zonder onderzoek, van
alle door hem bekleede ambten en royeerde hem van de lijst der ridders. Bij sententie
van het Hooge Nationaal Gerechtshof van 9 Juni 1810 werd B. veroordeeld tot
cassatie wegens plichtverzuim en ongehoorzaamheid. Koning Lodewijk had zich
niet kunnen vereenigen met het vonnis van de Hooge Militaire Vierschaar van 18
Dec. 1809, waarbij B. alleen tot detentie was veroordeeld. Koning Willem I heeft
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bij besluit van 25 Juli 1814 het vonnis van het gerechtshof herroepen, op grond van
incompetentie. B. huwde te Deventer 22 Febr. 1801 C h r i s t i n a
S c h i m m e l p e n n i n c k , een zuster van den raadpensionaris.
Zie: Vaderl. Hist. ter verv. op W a g e n a a r XLI, 228; XLIII 21-26; XLV 195, 243;
XLVI 334, 335; L o u i s N a p o l é o n , Documens Historiques III, 112-114;
K r a y e n h o f f , Bijdr. tot de Vaderl. Gesch. 53-64 en Geschiedk. Beschouw. van
den oorlog enz. 119, 126; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 130, 132, 137,
146, 156, 195, 198, 200, 205; K o o l e m a n s B e i j n e n in Militaire Spectator
1891-95 en Handel. Letterkunde 1897.
Eysten

[Bruce, Walter]
BRUCE (Walter), geb. ± 1580, en had in 1622 als kolonel het bevel over het oude
garnizoen te Bergen op Zoom en was gedurende het beleg dier vesting in dat jaar
generaal van het geschut. Hij betoonde zich zeer dapper en werd bij een uitval op
22 Juli 1622 gewond. Hoewel hij zijn post bleef waarnemen, werd hem, tot zijn hulp,
door den krijgsraad kapitein Gipion toegevoegd. Hij was als kapitein 21 Aug. 1607
te Sluis gehuwd met M a r i a d e B e n y , dr. v.d. kolonel J a q u e s d.B.
Zie: d e R y c k e , V a y u s e n d u R i e u , Bergen op den Zoom beleghert in
1622, 34, 62, 100.
Eysten

[Bruggen, Mr. Justinus Jacob Leonard van der]
BRUGGEN (Mr. Justinus Jacob Leonard v a n d e r ), geb. te Nijmegen 6 Aug. 1804,
overl. te Ubbergen 2 Oct. 1863, stamde uit een in Duitschland thuis behoorend,
maar reeds sedert de 16e eeuw in ons land gevestigd geslacht en was de eenige
zoon van J o h a n D i e d e r i c k v.d. B r u g g e n ontvanger der directe belastingen
te Nijmegen en M a r i a E l i s a b e t h G e e r t r u i d a d e B e y e r , eene vrome
vrouw, die op zijne vorming van grooten invloed was. Van haar ontving hij zijn eerste
onderricht, en later, op de latijnsche school zijner vaderstad, dat van den ‘goeden
rector Kees Enklaar,’ zooals hij dezen te noemen placht. Vol liefde voor de klassieke
schrijvers, ging hij, in den zomer van 1822 (9 Juli) naar Leiden en bezocht daar dan
ook niet slechts de rechtsgeleerde voorlezingen van Smallenburg, van Assen en
den jongen Tydeman, maar ook de colleges van Bake en Hofman Peerlkamp en
toonde, in zijn bekroonde verhandeling over de waarde van de geschriften van den
jongen Plinius voor de kennis van het rom. recht, hoe hij, even goed in de letteren,
als in de rechten thuis was. Nadat hij daar, 15 Juni 1826, op een dissertatie de Statu
liberi tot doctor in de beide rechten gepromoveerd was, vestigde hij zich te Nijmegen
als advocaat, maar trok bij het uitbreken van den belgischen opstand als officier der
plaatselijke schutterij uit en bleef vier jaren lang in het veld, waarna hij bij zijne
terugkomst lid der rechtbank zijner geboortestad werd. In 1845 volgde zijne
benoeming tot president en v.d.B., met hart en ziel aan dezen werkkring en zijne
letteren gehecht, zou zich waarschijnlijk nooit met anderen arbeid hebben
beziggehouden, zoo zijne ervaringen in de plaatselijke schoolcommissie, van welke
hij in 1840 voorzitter was geworden, hem niet in den school-strijd betrokken en tot
een tegenstander der zoogenaamde gemengde school, d.w.z. een school zonder
eenig godsdienstig karakter gemaakt hadden. Door zijne beschouwingen in het
Nijmeegsch Schoolblad, van hetwelk hij de redactie voerde (1844-53), maar vooral
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door de, door zijn toedoen te Nijmegen op den Klokken-berg gestichte bijzondere
scholen (1844 en 46), als medestander van Groen bekend geworden,
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werd hij nadat hij gedurende de zoogenaamde April-beweging, in een heftig geschrift
tegen de Kevelaersgangers van sterk anti-roomsche gevoelens had blijk gegeven
te Zutphen in 1853, in de algemeene opwinding, die alles wat protestantsch was of
heette bij de stembus tegen Rome samendreef, naar de 2e Kamer afgevaardigd,
maar reeds het volgende jaar, toen de storm bedaard was, niet herkozen. V.d.B.
die, naar zijne eigene woorden, daardoor voortaan van deelname in ‘den smaad en
de nederlagen der anti-revolutionairen’ zou verstoken zijn, bleef echter met hart en
ziel zich in den schoolstrijd aan de zijde van Groen en diens geestverwanten scharen,
en verdedigde enkele maanden later (25 Oct.) niet slechts op de jaarvergadering
der ‘Christelijke Vrienden,’ te Amsterdam, met algemeene instemming, zijne reeds
zoo dikwijls uitgesproken denkbeelden over de on deugdelijkheid der gemengde
school, maar steunde ook het petitionnement tegen het door van Reenen ingediende
wetsontwerp, dat deze wilde behouden. Groot en algemeen was dan ook de
verbazing, toen hij zich bereid verklaarde om - nadat koning Willem III er bij van
Reenen tevergeefs op had aangedrongen om het ingediende ontwerp in den geest
der petitionarissen, die voor Protestanten, Roomsch-Katholieken en Israelieten
afzonderlijke scholen verlangden, zoogenaamde gesplitste scholen, te wijzigendiens taak over te nemen, daar in de Eerste, noch in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal de meerderheid zulke gesplitste scholen voorstond en zijne
mede-ministers op dit punt, voor zooverre men wist, met de meerderheid der Kamers
eensgezind waren.
V.d.B. was echter volkomen te goeder trouw. Hij was geen man van diep
gewortelde, na lang wikken en wegen verkregen overtuigingen, maar van
oogenblikkelijke indrukken en schijnt, zooals uit zijne na zijnen dood door zijnen
zwager Jhr. Mr. J.A. S i n g e n d o n c k in de Protestantsche Bijdragen van Chantepie
de la Saussaye II 105-128, 203-250, 369-392, 495-520 en III 101-124, 225-248,
353-378, 443-485), openbaar gemaakte zelfverdediging blijkt, door de geheel
onverwachte opdracht des Konings, zich als door de Voorzienigheid zelve tot
oplossing van den schoolstrijd geroepen te hebben geacht, in welke meening hij
werd versterkt, toen Groen, dien hij voorbijgegaan en min of meer gekrenkt vreesde,
in een onderhoud, weinige dagen voor zijn optreden (15 Juni), even vriendschappelijk
als immer gestemd bleek en hem verzekerde, dat, zoolang het ministerie naar zijne
beginselen handelen zou, van hem geen tegenstand was te wachten. Hij hield, om
op zijn beurt Groen van zijne goede gezindheid te overtuigen in den eersten tijd van
zijn ministerschap met dezen dan ook overleg (25 Juni), maar voegde, onder den
invloed van den minister voor den Herv. Eeredienst, A.G.A.v. Rappard, zich hoe
langer hoe meer naar de inzichten van zijne ambtgenooten en die der
Staten-Generaal. De raadpleging met Groen hield op en reeds bij de sluiting der
Kamers (2 Juli '56) verklaarde het ministerie, dat het wel zou beproeven om de
petitionnarissen te gemoet te komen, doch, dat de gemengde school, als regel, zou
worden behouden, terwijl v.d.B. zelf eenige maanden later bij de Algemeene
Beschouwingen over de Staatsbegrooting (25 Nov. 1856), door Groen en Thorbecke
in de engte gedreven, zijne vroegere verwantschap met de anti-revolutionnaire partij
rondweg ontkende. In het door van Rappard, die den minister van
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Binnenlandsche zaken, Simons, vervangen had, 21 Febr. 1857 ingediende ontwerp,
was dan ook van de door v.d.B. vroeger verdedigde denkbeelden niets overgenomen.
Het bepaalde, dat, evenals in de wetgeving van 1806, onder het aanleeren van
nuttige kundigheden, het onderwijs dienstbaar zou worden gemaakt, aan de ‘opleiding
tot christelijke en maatschappelijke deugden’ en door de gemeente-besturen
bijzondere scholen konden worden gesubsidieerd, wanneer het bleek, dat kinderen
wegens godsdienstige bezwaren der ouders de gemengde school niet konden
bezoeken. Deze voorschriften, die aan het wezen der zaak niets veranderden en
slechts in schijn aan de tegenstanders der gemengde school te gemoet kwamen,
vonden hevigen tegenstand, vooral toen, na de beruchte verklaring van v.d.B. in de
zitting der 2e Kamer van 10 Juli '57, dat ‘alle leerstellige en dogmatische
bestanddeelen, alles wat, met een woord, tot het begrip des Christendoms, van
zijne waarheden, van zijne feiten, en zijne geschiedenis behoort, van de gemengde
school verwijderd moest blijven,’ duidelijk bleek, dat de woorden ‘opleiding tot
christelijke deugden’ geen beteekenis hadden. In plaats van, zooals hij gehoopt
had, m e t , werden zijne voorstellen z o n d e r de goedkeuring zijner geestverwanten
20 Juli 1857 aangenomen, na eene negentien dagen lange beraadslaging, waarin
v.d.B. herhaaldelijk op vroeger door hem verdedigde meeningen terugkwam, wat
Elout v. Soeterwoude een door zijne scherpte bekend geworden antwoord ontlokte
(30 Juli '57).
Ruim een half jaar nadat de wet in het Staatsblad was verschenen (13 Aug.), trad
v.d.B., wiens overgang tot hunne denkbeelden op schoolgebied ook bij de liberalen
achterdocht wekte, met zijne ambtgenooten, die evenals hij door het gebeurde, in
een dubbelzinnige verhouding verkeerden, af. Hij vestigde zich weder te Nijmegen,
diep teleurgesteld over den uitslag van zijn optreden, en, zonder gelijk vroeger in
iets meer aan de schoolbeweging deel te nemen, zelfs niet aan de zaken der scholen
op den Klokkenberg, van welke hij eens de ziel was geweest.
Zie: behalve de bij P e t i t , Repertorium genoemde geschriften: Het Volksblad
van 8 Oct. 1863; Het Novembernommer 1863 der Vereeniging Chr. Stemmen;
Magdalena 1867, 115; C.C.G. d e P e s t e r s , Eenige stukken uit het Nijmeegsch
Schoolblad; K u y p e r , Geschiedenis van het Christelijk onderwijs 85, 107, 113,
116, 119, 122, 129, 150, 151, 154-158; A. P i e r s o n , Oudere Tijdgenooten 113-115;
d e S a v o r n i n L o h m a n , De school waaraan de natie gehecht is en Van Strijd
en Zegen. Gedenkboek van het Chr. onderwijs, 37, 41, 81, 88, 109, 114, 129, 154,
174; C.V.v. N o p p e n , Levensbeeld van H.A. Gerritsen 10-19, 22, 31-43; A.H.
R a a b e , Mr. J.J.L.v.d. Bruggen herdacht (Nijmegen 1887); v. W e l d e r e n
R e n g e r s , Parlementaire Geschiedenis I, 145 en vlg. Stemmen van Waarheid en
Vrede 1887, 345, 685, 798, 1263, maar vooral G. G r o e n v. P r i n s t e r e r , Hoe
de onderwijswet van 1857 tot stand kwam, (1876). De geschriften van v.d.B. vindt
men vermeld in het genoemde werkje van R a a b e , op pag.: 8, 12, 15, 23, 25, 26,
31, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 45, 55, 57, 58, 73, 80, 88, 101, 106, 108, 126, 129, 164,
183, 185.
V.d.B.'s briefwisseling met Groen bevindt zich, voor zooverre die niet in het
bovengenoemde werkje is uitgegeven, op het Rijks Archief.
de Savornin Lohman

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

487

[Brugmans, Sebald Justinus]
BRUGMANS (Sebald Justinus), geb. te Franeker, 24 Mrt. 1763, overl. te Leiden,
22 Juli 1819, zoon van Antonius Brugmans, hoogleeraar in wijsbegeerte, wis- en
natuurkunde te Franeker, later te Groningen, en Johanna Frederika Manger, gaf
reeds als kind blijken van grooten ijver en vermogen tot leeren. Op 't gymnasium
leerde hij oude talen en bij zijn vader wis- en natuurkunde, vakken, die de vader als
grondslag wilde gelegd zien voor alle verdere studie, hoewel hij zijn zoon tot
vesting-bouwkundige wilde opleiden. Maar spoedig werd het duidelijk, dat het
onderzoek der levende natuur geheel diens ziel in beslag nam, want iedere
gelegenheid greep hij met graagte aan om planten te verzamelen, te verplanten,
met allen ijver te kweeken, en in behoorlijke orde zoo te rangschikken, alsof hij
onbewust zich toelegde op de plantkunde. Het kon niet uitblijven, of door deze studie
werd hij verder gedreven op den weg der natuurlijke historie en vóór alles scheen
het dierenrijk en eindelijk ook het delfstoffenrijk hem het onderzoek niet minder
waardig. 15 jaar oud werd hij student te Groningen en terwijl hij zich langen tijd,
zelfs 's nachts, aan de studie wijdde en deels de natuur zelve onderzocht, scheen
op zijn botaniseertochten de bodem van de provincie Groningen al zijn aandacht te
boeien; hij verzamelde ook steenen, fossielen en dergelijke en rangschikte die
stelselmatig. Met zoo goed gevolg legde hij zich op de filosofische vakken toe, dat
hij op zijn 18de jaar, 3 Juli 1781, aan de gron. academie door zijn vader bevorderd
werd tot Artium liberalium magister et Philosophiae doctor, na verdediging in 't
openbaar van een proefschrift: de Lithologia Groningana juxta ordinem Wallerii
digesta, cum synonimis aliorum, inprimis Linnaei et Cronstedii.
In dat zelfde jaar werd zijn antwoord met goud bekroond op de prijsvraag door
de academie te Dijon uitgeschreven: Welke onnutte en vergiftige planten vindt men
in de weiden en verminderen ae vruchtbaarheid daarvan; welke zijn de geschiktste
middelen om daarvoor nuttige en gezonde planten in de plaats te krijgen, die een
gezond en ruim voedsel opleveren voor het vee. Dit geschrift, dat in 1787 te Leiden
gedrukt werd, droeg zoo zeer de goedkeuring der leden van de academie weg, dat
zij den jongen man de eer aandeden hem tot medelid te benoemen. Het volgende
jaar werd hij weer met goud bekroond in een prijsvraag door de academie te
Bordeaux voorgesteld over den groei van boomen, voornamelijk eiken. Deze verh.
is niet gedrukt. In 1783 schreef hij eene: Natuurkundige verhandeling over eene
zwavelachtige nevel, 24 Junij 1783 in de Provincie van Stad en Lande, en de
naburige landen waargenomen en de invloed daarvan op de planten (Leiden 1787).
In 1783 werd hij candidaat in de medicijnen te Groningen, zette daarna te Leiden
zijn studie voort, kreeg van curatoren verlof de oostersche manuscripten te
bestudeeren en maakte daarvan ijverig gebruik om de kennis dier volkeren op 't
punt van geneeskunde, natuurlijke historie en scheikunde te doorgronden. Zijn
kennis van de mineralogie toonde hij ook door de verzamelingen van wijlen de
hoogleeraren, W. van Doeveren en D. van de Wijnpersse, waaronder vooral veel
fossielen waren, te rangschikken en nauwkeurig te beschrijven. Daarna werd hij te
Groningen met grooten lof tot medicinae doctor gepromoveerd op een uitstekend
proefschrift de Puogenia, 15 Juni 1785.
In 1785 werd hij bekroond voor een prijsvraag door de academie te Berlijn
uitgeschreven over de wilde haver, de verschillende soorten daarvan,
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hun nadeel en nut (de Lolio, ejusque varia specie, noxa et usu). Het handschrift
hiervan zou door prof. Gleditsch in 't duitsch vertaald worden, maar is door zijn dood
zoekgeraakt.
1 Nov. 1785 werd hij beroepen tot hoogleeraar te Franeker, waar hij natuurkunde,
astronomie, logica en metaphysica doceerde, maar toch, hoewel zeer bezet door
deze vakken, zijn lievelingsstudie niet vergat en in de eerste plaats zijn aandacht
wijdde aan den bodem van Friesland. Dit duurde niet lang, want toen David van
Royen te Leiden zijn ambt neerlegde, werd B. in zijn plaats benoemd. 2 Oct. 1786
hield hij zijn afscheidsrede: de Natura soli Frisici exploranda, en 28 Oct. daarop
deed hij zijn intrede in Leiden met de rede aan zijn lievelingsvak ontleend, waaraan
hij zich nu geheel wijden kon: de Accuratiori plantarum indigenarum notitia maxime
commendanda. Beide redevoeringen werden in 1787 gedrukt.
Toen prof. J.N.S. Allamand gestorven was, die physica en natuurl. historie gaf,
werd dit laatste yak hem ook opgedragen en 18 Jun. '87 hield hij een rede: de Natura
justam inter animalia proportionem conservante. B. was de eerste, die te Leiden
aan de zoölogie vergelijkende anatomie verbond en daarin les gaf, maar die, omdat
er niets dergelijks bestond, een zoötomische verzameling voor zijn onderwijs aan
moest leggen. Zoo legde hij den grondslag tot een keurcollectie, waarop velen
promoveerden en die zijn roem door Europa vestigde en verbreidde.
13 Mei 1791 ging B. van de filosofische faculteit naar de geneeskundige over en
toen in '95 prof. F.J. Voltelen overleden was, die chemie doceerde, nam B. dit vak
over en met zoo veel succes, dat hem dit onderwijs blijvend werd opgedragen, dat
hij ten bate der studenten eerst tijdelijk met verlof van curatoren op zich genomen
had. 1 Nov. 1800 hield hij een (niet gedrukte) redevoering over de verdiensten van
Herman Boerhaave op scheikundig gebied.
Hoe zeer ook door zijn ambt bezig gehouden, en zich wijdend aan de wetenschap,
afkeerig van alle politieke actie, terwijl hij tot de gematigde orangisten gerekend kon
worden, verzuimde hij niets tot verbreiding van zijn kennen en kunnen en tot heil
der menschheid. Toen in 1794 het leger der Engelschen en Hannoveranen door
ons vaderland terugtrok, werd onder zijn leiding een militair hospitaal in de buurt
van Leiden ingericht, dat in korten tijd met een groot aantal zieken en gewonden
gevuld was. In 't begin van 1795 werd door de regeering Brugmans raad gevraagd,
met dien van W. Leurs, H. Janssen en L.A. van Meerten, tot reorganisatie van den
militair-geneeskundigen dienst. In korten tijd werd dit bewerkstelligd, vooral doordat
B. in deze zaken zoo geheel thuis was. Reeds 18 Juli 1795 werd er onder zijn
hoofdleiding een ‘Bureau van gezondheid over de Hospitalen en de Armée’, gesticht,
ook met het oog op de weten-schappelijke bruikbaarheid der legerchirurgen, aan
wie de zorg voor de ontwikkeling der leerlingen opgedragen werd. Hij was de eerste,
aan wien door het Uitvoerend Bewind (22 Jan. 1798 opgetreden) den post van
‘agent voor oorlog’ (minister v.O.) werd aangeboden; 2 Febr. in de vergadering van
het college ontboden, sloeg B. het aanbod dadelijk af; op het aandringen der leden
verzocht hij tijd van beraad, doch bleef hij zijn besluit, waaraan ook Daendels niets
kon veranderen. Hij gaf ook den stoot tot oprichting van een centraal magazijn van
geneesmiddelen en verbandstoffen en van de militair-geneeskundige school te
Leiden en 't viel hem
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niet moeilijk, toen men hier alles onder koning Louis Napoleon op fransche wijze
wilde inrichten, te bewijzen, dat zijn stelsel beter was. 5 Nov. 1806 werd hij dan ook
in zijn ambt bevestigd onder een anderen naam. In 1807 benoemde de koning hem
tot Médecin consultant, 2 jaar later tot staatsraad in buitengewonen dienst; toen ons
land bij Frankrijk ingelijfd werd, behield Napoleon B.'s instellingen geheel onveranderd
en bevestigde hem in zijn ambt van inspecteur-generaal van den
militair-geneeskundigen dienst. Het feit, dat B. hoog in aanzien stond bij Napoleon,
kwam de hoogeschool ten goede en toen hij dan ook door N. met de rectorale
waardigheid bekleed was, die, op fransche leest geschoeid, meer een directeurschap
was, wist hij voor haar voordeelen te verkrijgen en te behouden, aan welke nergens
elders destijds te denken viel. Zij behield al hare bezittingen en eigendommen; hare
schulden werden door het gouvernement betaald, en zij kreeg een jaarlijksche
dotatie van 100.000 franken. Hij bestuurde de academie met krachtige hand tot
Dec. 1813, toen hij vrijwillig aftrad. Voor een poos miskend, werd hij na den val van
Napoleon 14 Oct. 1814 bij besluit van den Koning benoemd tot insp. genef. v.d.
geneesk. dienst bij 't leger, later ook bij de vloot en belast met het toezicht op de
terugkeerende schepen; ook dat was geen sinecure, zooals hij het opvatte en alles
inrichtte.
Maar bij geen gelegenheid bleek zijn kennis en organiseerend talent op
militair-geneeskundig gebied schitterender dan na den slag bij Waterloo, 18 Juni
1815. Toen Brugmans den volgenden nacht in Brussel kwam, vond hij daar 27000
gewonde en zieke soldaten opgepropt in de hospitalen, in alle mogelijke openbare
gebouwen of bij menschlievende burgers. Hij zorgde ijlings voor de noodige
heelmeesters en vooral voor het verspreiden van al deze menschen; de
zwaargewonden bleven in Brussel, maar op frissche, luchtige plaatsen, de anderen
werden naar alle mogelijke steden in de omtrek gezonden en tevens werd uitgebreide
zorg gedragen voor spoedig en goed begraven van de honderden lijken. Zoo werd
het leger en Brussel voor een vreeselijke epidemie beschut. Dit waren de meest
vermoeiende dagen, die B. in zijn leven gekend heeft, maar schitterend was de
uitslag en hoog stond door hem onze militair-geneeskundige dienst in aanzien bij
het buitenland.
Nog zij aangestipt, dat hij een Rapport wegens den staat der veeziekte,
waargenomen in de maand December 1796, in de landen tusschen Maas en Waal
en den lande van Cuyk indiende; dat hij met verschillende mannen van naam als
G. Vrolik, N.C. de Fremery enz. een Pharmacopoea Belgica opstelde, en met van
Maanen, Heilbron en Bennet een commissie vormde tot verheffing van de
verwaarloosde veeartsenij-kunde. Niemand zal het verwonderen, dat een geleerde,
zóó met maatschappelijk werk overladen als B., slechts een klein aantal
wetenschappelijke studiën in 't licht gaf. Behalve bovengenoemde werken schreef
hij een antwoord op een prijsvraag door de Holl. Mij. van Wetenschappen te Haarlem
over hospitaalversterf; deze verhandeling is in 't fransch, engelsch en duitsch
vertaald. Ook heeft hij in 1812 nog geschreven over de voortstuwkrachten bij
visschen en er op gewezen, dat water, dat bij gesloten mond met kracht langs de
kieuwen wordt uitgestooten, zeer veel helpt tot voorwaartsbeweging van de visschen.
Een voordracht in 1819 voor het Koninklijk Instituut gehouden over den bouw der
verschillende
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soorten hoorns bij zoogdieren, werd door zijn dood onvoltooid achtergelaten.
Hem was in 1815 ook opgedragen om de door de Franschen geroofde
museumschatten naar Leiden terug te brengen. Met zeer veel succes heeft hij zich
ten bate van de leidsche hoogeschool van deze opdracht gekweten, en van alles
aanteekeningen gemaakt, die later door G. S a n d i f o r t uitvoerig beschreven zijn
in het Museum anatomicum. Dat de leidsche Hortus Botanicus viermaal zoo groot
werd gemaakt, dankt men aan hem. Een 23-tal binnen- en buitenlandsche geleerde
genootschappen bood hem het lidmaatschap aan. Zijn eigen boekerij en zijn
museum, waaraan hij moeite noch kosten gespaard had, werden aan de hoogeschool
vermaakt. Daaronder was een groote schedelverzameling afkomstig van soldaten
in den oorlog bezweken.
Hij huwde (ondertr te Leiden 2 Nov. 1797) C a t h a r i n a M a r i a v a n D a m .
Van zijn portretten verdient, behalve de door W. van Senus naar de schilderij van
Ch.H. Hodges (senaatskamer te Leiden) gesneden gravure, vooral de aandacht de
physionotrace van Chrétien.
Zie: P e t i t , Repertorium; G. S a n d i f o r t , Museum anatomicum III, Introductio,
waar B.'s verzamelingen gecatalogiseerd zijn; S. S p e y e r t v a n d e r E y k , D.M.
viri clar. Seb. Just. Brugmans (L.B. 1819); A.C. O u d e m a n s , S.J. Brugmans in
Jaarboek V.W. 1824, 115 (of Uti. 1825); C. P r u y s v a n d e r H o e v e n , Seb.
Just. Brugmans in Album der Natuur 1866, 240; S i e g e n b e e k , Leidsche
Hoogesch. II, T. en B. 230, en register; B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II (Leeuw.
1881) 605-611; D a n i ë l s in Biogr. Lexikon d. herv. Aerzte i.v.; B l o k , Redevoering
8 Febr. 1911, passim.
Sasse

[Brugsma, Berend]
BRUGSMA (Berend), zeer verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 16 Sept.
1797 te Gron. geb. en ald. overl. 8 Sept. 1868. Vroeg wees geworden en reeds als
knaap blijk gevend van bijzonderen aanleg en lust voor 't onderwijs, werd hij door
den groningschen schoolopziener prof. van Swinderen ondersteund en
voortgeholpen. Na vlug de vereischte akten voor den 4den en den 3den
onderwijzeisrang te hebben behaald, werd B. hoofd eener school, eerst te
Euvelgunne, toen te Groningen, waar hij weldra na den 2en ook den 1en rang
behaalde. Naar de wet van 1806 was deze laatste de hoogste onderscheiding in
de toenmalige onderwijzerswereld; bij de wet van 1857 werd hij afgeschaft. In 1851
zag Brugsma zich tot schoolopziener in de stad zijner inwoning benoemd en bij de
oprichting eener rijkskweekschool te Groningen in 1861 werd hij tot directeur daarvan
aangesteld. Tal van kweekelingen hebben hier van hem hun opleiding ontvangen
en groot is de invloed, door hun toedoen van ‘vader Brugsma’ en zijne kweekschool
uitgegaan. Als directeur en schoolopziener beide was hij door zijn groote kennis,
zijn rijpe ervaring en zijn innemende persoonlijkheid een voortreffelijk vriend der
onderwijzers. Den ‘Pestalozzi van Nederland’ noemden zijn vereerders hem. Van
's mans geschriften zijn 't belangrijkst: Kort overzicht van de opvoeding door het
onderwijs in de lagere scholen (1835, 8ste dr. 1868); Opmerkingen en wenken
betreffende onderwijs en tucht (1847); Schetsen uit het natuurleven. Naar het duitsch
(1848, 5de dr. 1865); en een Handleiding bij 40 platen voor het
Aanschouwingsonderwijs (1839, 5de dr. 1868; in 1850 ook in 't duitsch vertaald).
Verder schreef B. een aantal handleidingen voor verschillende vakken van onderwijs,
vooral voor aardrijkskunde en ned. taal, verslagen
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van door hem gemaakte opvoedkundige reizen in Oldenburg, Bremen, Hannover
en Osnabrück (1836), in de Rijnprovincie, 't hertogdom Nassau en de vrije stad
Frankfort a.M. (1839), benevens een groot aantal opstellen in paedagogische
tijdschriften, als Bijdragen voor onderwijs en opvoeding en Pestalozzi. Zijn portret
op middelbaren leeftijd is door H.J. Backer op steen geteekend naar een schilderij
van C.B. Buijs. Een steendruk ven Emrik & Binger vertoont hem in zijn ouderdom.
Zie: Pestalozzi, Tijdschr. voor opvoeding en onderwijs 1868, afl. 6, en v a n d e r
P l a a t s , Overzicht van de geschiedenis van onderwijs en opvoeding in Nederland
(1900).
Zuidema

[Bruin, Martinus Gerardus de]
BRUIN (Martinus Gerardus d e ), geb. 23 Dec. 1858 te Utrecht, gest. aldaar 7 Maart
1908, was een wetenschappelijk en practisch hoogstaand leeraar aan 's rijks
veeartsenijschool. 8 Juli 1879 tot veearts bevorderd, vestigde hij zich te Zalt-Bommel,
waar hij weldra ieders vertrouwen verwierf. 19 Juli 1881 benoemde de regeering
hem tot plaatsvervangend-districtsveearts en 28 Maart 1893 tot leeraar aan 's rijks
veeartsenijschool, om onderwijs te geven in: verloskunde, gerechtelijke
veeartsenijkunde, veeteelt, vleeschkeuring, ambulatoire en polikliniek. Voortreflelijk
docent in al deze vakken, onderscheidde hij zich vooral op obstetrisch gebied. Dit
had ten gevolge, dat hij werd uitgenoodigd om mede te werken aan het groote
Handbuch der tieräritlichen Chirurgie und Geburtshilfe van B a y e r u n d F r ö h n e r ,
wat betreft de verloskunde bij het rund. In 1897 verscheen te Weenen zijn
Geburtshilfe beim Rind, een werk, dat in de veterinaire wereld zóó op prijs werd
gesteld, dat hiervan in 1902 te New-York een engelsche uitgaaf het licht zag. In
hetzelfde jaar verscheen in de duitsche taal een tweede verbeterde en vermeerderde
druk.
Van 1898 tot zijn dood was hij mederedacteur van het Tijdschrift voor
Veearlsenijkunde en van 1900 tot zijn overlijden mederedacteur van de Berliner
tierärztliche Wochenschrift. Beide tijdschriften bevatten vele artikelen van zijn hand
op het gebied van verloskunde, veeteelt, buiatriek, enz., zooals ze zijn vermeld in
het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde XXXV, 514-519, waar ook zijn biographie
voorkomt. Bovendien refereerde hij van 1898 af over de hollandsche veterinaire
literatuur in de Jahresberichte der Veterinär-Medizin van E l l e n b e r g e r u n d
Schütz.
Gedurende 5 jaar was de Bruin ondervoorzitter, en daarna 5 jaar lang voorzitter
van de ‘Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde’. Na het overlijden van
zijn ambtgenoot Dr. M.H.J.P. Thomassen op 21 December 1906 nam de Bruin
vrijwillig een gedeelte van diens onderwijsvakken over, zoodat hij voortaan, naast
verloskunde, gerechtelijke veeartsenijkunde en ambulatoire kliniek, colleges zou
geven in bijzondere pathologie en therapie, de methoden van klinisch onderzoek
en de interne kliniek van groote huisdieren, terwijl hij het initiatief nam tot de stichting
van een bijzondere runderkliniek.
Bij dit alles vond hij tijd om in te gaan op de uitnoodiging tot het schrijven van een
Geburtshilfe der kleinen Haustiere, welk boek juist voor de pers gereed was, toen
hij overleed. Spoedig na zijn verscheiden, werd het te Weenen uitgegeven.
Zijn oud-leerlingen en vrienden richtten op zijn graf te Utrecht een fraaie
hardsteenen zerk met pyramide op, voorzien van zijn naam met geboorteen sterfdag
en een korte opdracht, terwijl Pier Pander zijn beeltenis in wit marmer vervaardigde,
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welke plaquette aan 's rijks veeartsenijschool wordt bewaard.
De Bruin was lid van het Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen.
Schimmel

[Bruining, Petrus]
BRUINING (Petrus), zoon van G. B r u i n i n g en W. d e K e m p , werd geb. te
Berkel 19 Dec. 1802; en overl. 9 Dec. 1855. Hij trad reeds op 12-jarigen leeftijd in
's lands zeedienst, maakte als stuur-mansleerling en buitengewoon adelborst eenige
buitenlandsche reizen mede en werd in Febr. 1817 voor 's rijks rekening toegelaten
tot de studie aan de artillerie- en genieschool te Delft. In 1820 keerde hij als adelborst
1e kl. tot het werkelijke zeeleven terug; in 1823 werd hij bevorderd tot buitengewoon
luit. ter zee en in 1826 tot luit. ter zee 2e kl. In 1828 nam hij deel aan de expeditie
op Celebes; in 1831 was hij tegenwoordig bij de vijandelijkheden op de Schelde
tegen België en daarna bij de verdediging der citadel van Antwerpen. Gedurende
1835-38 was hij, als luit. ter zee 1e kl., adjudant van den kommandant der zeemacht
in Oost-Indië en vervolgens 3 jaar achtereen kommandant van een koopvaardijschip.
In 1844 kreeg hij het bevel over 's rijks schoener ‘de Lansier’. Met dit schip bezocht
Bruining in het belang van den nederl. handel de kust van Guinea, begaf zich van
daar naar Indië en bleef er tot 1847. Bij zijn terugkomst in het vaderland werd hij bij
het ministerie van marine gedetacheerd en kreeg daar verschillende opdrachten.
Verder werd hem het opnemen en beschrijven van de rivieren en gaten in de
zuiderkwartieren, met betrekking tot de lands-verdediging, opgedragen. Een uitvoerig
rapport was daarvan het resultaat. In April 1849, na inmiddels tot kapitein-luit.
benoemd te zijn, werd hem het bevel over de brik ‘de Sperwer’ opgedragen. Op zijn
verzoek werd B. in Oct. 1851 gepensionneerd, doch bleef zich, nu met de pen,
wijden aan de belangrijkste marine-kwesties.
Zijn voornaamste geschriften zijn: De positie van den Helder in Verhandelingen
en berigten betrekkelijk het zeewezen 1851; Beschouwingen over een verbeterd
militair strafwetboek, ibid. 1852; De oorlogsmatroos en de woekeraars, geschetst
door V e r i t a s (Amst. 1854); Eenige denkbeelden betrekkelijk het militaire wezen
en de opleiding bij de marine (1852); De reede van Batavia in Verhandelingen als
boven 1852-53; Gedachten over maritieme onderwerpen, door X. (Utrecht 1854-55,
5 stukjes).
Zie: P.M. N e t s c h e r in Alg. Konst- en Letterbode, Jan. 1856, overgenomen in
Handel. en Geschriften Ind. Genootschap IV (1857) 278 vlg.
Muller

[Bruins, Frederik]
BRUINS (Frederik), verdienstelijk onderwijzer, geb. 20 Sept. 1836 te Bellingwolde
en overl. 21 Jan. 1903 te Groningen. Reeds op 16-jarigen leeftijd hulp-onderwijzer
te Stadskanaal geworden, werd hij in 1855 hoofd der school te Drouwenermond,
gem. Borger, van waar hij in 1861 naar Groningen benoemd werd, eerst als hoofd
der school in de Violenstraat, daarna van die in de Peperstraat en van die aan het
progymnasium verbonden. Zonder eigenlijke opleiding had hij zich de bekwaamheid
voor 't afleggen der verschillende examens bij 't L.O., ook voor het fransch, duitsch
en engelsch verworven. Bruins was geheel autodidact; zelfs leerde hij door eigen
oefening wat russisch. In 1876 werd hij tot leeraar aan de rijkskweekschool voor
onderwijzers te Groningen benoemd, welke betrekking hij op uitnemende wijs
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was hij tot schoolopziener in het arrondiss. Onderdendam benoemd.
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Van zijn vele uitmuntende schoolboeken, atlassen en kaartwerken noemen wij:
Driemaal den Aardbol om (1873, 2 st.; 15de dr. 1903); De Practische Taalmeester
(1874, 4 st.; 5de, 6de en 10de dr. der verschillende stukjes 1904); Het Wereldrond
(1878-80, 3 dln.; 2de dr. 1901); Wij en de Wereld (1880, 2 st.; 4de dr. 1903); Onze
Moeder Aarde (1881, 2 dln.; 3de dr. 1894); Het Beeld der Aarde, schoolatlas (1881;
5de dr. 1903); Nederland en Insulinde, schoolatlas (2de dr. 1903) en Algemeene
aardrijkskunde, volledige atlas der Natuurk. geographie en Volkenkunde (1902).
Bruins' verdiensten voor het lager onderwijs werden in Groningen erkend door zijn
bijna 30-jarig lidmaatschap der plaatselijke schoolcom-missie. Ook als mederedacteur
van den Schoolbode en van den Gids voor den Onderwijzer heeft hij een heilzamen
invloed op ons volksonderwijs uitgeoefend.
Zuidema

[Bruinsma, Ybo Aggesz.]
BRUINSMA (Ybo Aggesz.), geb. te Donsum bij Franeker. In 1727 was hij organist
der Kleine of Broerkerk te Nijmegen, en werd hem bij raadsbesluit het burgerrecht
vereerd. Later was hij organist der Groote of St. Stephenskerk en stadsklokkenist.
Van hem bestaat in druk:
Nieuwe en eenige bekende melodiën met eigen gecomponeerde bassen (1774,
2 d.)
van Schevichaven

[Bruinvis, Cornelis Pieter]
BRUINVIS (Cornelis Pieter), te Alkmaar geb. 5 Juli 1799, overl. 16 Mei 1873, zoon
van C o r n e l i s V o o r h o u t B. en N e e l t j e V e r h o e v e . Hij was apotheker,
huwde 28 Juli 1824 met A l i d a , dochter van den notaris M i c h i e l J o h a n d e
L a n g e en F u s i n a M a r i a B l o m (25 Mei 1798-23 Sept. 1890), uit welken echt
8 kinderen geboren werden. Hij beoefende de natuurlijke historie en verzamelde
aanvankelijk insecten en vogeleieren, vervolgens op grooter schaal delfstoffen,
concbyliën en vogelvederen. Maar vooral hield hij zich, evenals zijne voorzaten,
bezig met al wat het verleden zijner geboortestad betrof, en hij verzamelde daarover
allerlei, inzonderheid boeken en prenten, hetgeen na zijn overlijden in het museum
en de bibliotheek der gemeente is terecht gekomen. Van een prentenatlas
betreffende Alkmaar kwam hij, ook door ruil met Lamberts te Amsterdam, Kaan en
v.d. Willigen te Haarlem, Bodel Nijenhuis te Leiden, v. Orden te Zaandam en Eekhoff
te Leeuwarden, tot verzamelingen over andere steden en dorpen. Regent van het
burgerweeshuis zijnde, gaf hij in het licht: Beschrijving der Schilderijen enz. in het
Burgerweeshuis te Alkmaar. Met toegevoegde geschiedkundige bijzonderheden
(Alkm. 1870). In de Doopsgezinde Bijdragen 1881 leverde hij: Levensbijzonderheden
van Marten Schagen. In het gemeente-archief berust van hem in handschrift:
Levensbeschrijving van Gerrit Wildeman en geschiedenis van het door hem gestichte
provenhuis. Het mede-regentschap van deze instelling was sedert 1720 erfelijk in
zijne familie.
Bruinvis

[Brune, Guillaume Marie Anne]
BRUNE (Guillaume Marie Anne), geb. 13 Maart 1763 te Brives (zuidwestwaarts
van Tulle, hoofdplaats van het departement der Corrèze in Frankrijk), vermoord 2

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Aug. 1815, was de zoon van E t i e n n e B r u n e , ‘avocat en parlement’ en ‘avocat
du roi’ bij het landgerecht van zijne geboorteplaats. Hij genoot eene zorgvuldige
opvoeding en was aanvankelijk voor de balie bestemd. In 1784 ging hij naar Parijs,
om in de rechten te studeeren en de lessen te volgen aan het Collège de France.
De letteren trokken hem intusschen meer aan; vermoedelijk omdat dit tegen den
zin zijner ouders was en hij daarom op eigen wieken moest gaan drijven, heeft hij
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een tijdlang getracht als letterzetter in zijn be staan te voorzien, in welke betrekking
hij eene proeve van eigen letterkundigen arbeid zelf moet hebben gezet. Daarna is
hij medewerker geweest aan een aristocratischgezind blad: la Cour et la Ville, tot
de revolutie hem met gebeel andere denkbeelden vervulde, hem in kennis bracht
met Camille Desmoulins en Danton, en hem als grenadier zag intreden in de
nationale garde te Parijs. Korten tijd daarna was hij adjudant-major bij het 2e bataljon
van Seine-et-Oise, met hetwelk hij in den aanvang van 1792 naar de noordoostelijke
grens van Frankrijk uitrukte. Reeds 12 Oct. van dit jaar werd hij bevorderd tot kolonel
van den generalen staf, woonde als zoodanig de slagen van Jemappes en
Neerwinden bij, en na nog in 1793 de opgestane federalisten in Calvados te hebben
bestreden, werd hij 18 Oct. van datzelfde jaar brigade-generaal. In dien rang ging
hij 29 Sept. 1796 over bij het leger van Italië, waar hij onder de bevelen van Masséna
den slag van Arcole en den verderen veldtocht in 1797 medemaakte.
Aan het einde daarvan werd hij door den generaal-en-chef Bonaparte op het
slagveld tot divisie-generaal bevorderd. Zijne voorloopige aanstelling, die 7 Dec.
1797 door het Directoire werd bekrachtigd, hield als beweegreden voor die
bevordering in: ‘que le général Brune a donné des preuves de talents militaires et
d'un courage distingué à la bataille de Rivoli, au combat de Tarvis et dans tous les
événements de la campagne passée’.
Het jaar 1798 vindt hem als opperbevelhebber eerst van het leger in Zwitserland,
daarna (3 April) van dat in Italië. Van het eerste commando ontheven, omdat hij te
zelfstandig en eigendunkelijk optrad en uitgebreider volmacht vorderde in de politieke
aangelegenheden, terwijl daarbij te Parijs berichten waren ingekomen over
financieele wanordelijkheden en onregelmatigheden in zijn beheer, kon hij in het
tweede niet eenstemmig samenwerken met den franschen gezant Trouvé (Mémoires
de Barras III, 275), en wisten zijne tegenstanders na diens verplaatsing ook zijne
terugroeping door het Directoire te bewerken.
Den 24, vendémiaire an VII (15 Oct. 1798) werd hij benoemd tot generaal-en-chef
van het fransche leger in de Bataafsche Republiek; 2 Nov. verliet hij Milaan, en 7
Jan. 1799 stapte hij in den Haag in den ‘Maréchal de Turenne’ af. Zeer waarschijnlijk
dankte hij die benoeming aan Barras, met wien hij tijdens zijn commando in Italië
briefwisseling had onderhouden en die, hem niet in dit bevel kunnende handhaven,
er toe zal hebben medegewerkt, om hem te verplaatsen in eene betrekking, waarin
hem evenzeer een zelfstandige werkkring wachtte.
De nieuwe fransche generaal werd hier te lande met een zeker wantrouwen
ontvangen. Zijn naam als oud vriend van Danton, zoowel als zijn krachtig en
eigendunkelijk optreden in Zwitserland en Italië, waren dan ook weinig geschikt om
gerustheid te wekken in de eerst onlangs tot eenige kalmte gekomen gemoederen.
Zijn eerste optreden tegenover het Uitvoerend Bewind maakte daarbij al dadelijk
een ongunstigen indruk. Op hoogen en eenigszins heftigen toon stelde hij terstond
eenige eischen ten aanzien van de wijze, waarop naar zijne meening voor zijn
onderhoud en zijn verblijf alhier moest worden gezorgd, en reeds 4 Februari diende
hij in eene door hem verzochte en in buitengewoon secreete zitting van het U.B.
verleende audientie voorstellen in, die weliswaar betrekking hadden op de
verdediging des lands, maar tevens het uitzicht openden op nieuwe uitgaven, die
de
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reeds hoog opgevoerde financieele lasten der bevolking nog meer zouden verzwaren.
Erkend moet intusschen worden, dat er voor Brune aanleiding bestond om na te
gaan, wat er aan de verdedigingsmaatregelen in de Bataafsche Republiek ontbrak
en hoe daarin het best kon worden voorzien. Van den aanvang van het jaar af wezen
de inkomende berichten en verschillende aanduidingen steeds meer en meer op
het gevaar van een vijandelijken inval in de Republiek. Korten tijd daarna kwam dan
ook de fransche gezant Lombard de Langres, ingevolge zijne van Talleyrand
ontvangen instructie, met nieuwe eischen voor den dag (24 Maart), waaronder de
toekenning van het commando, ook over de bataafsche troepen, aan den franschen
bevelhebber. Maanden lang heeft het U.B. aan dien eisch weerstand geboden; doch
toen eindelijk met het oog op de omstandigheden ook de agenten van oorlog en
marine Pijman en Spoors, ja zelfs generaal Daendels, een gezamenlijk advies in
dien geest uitbrachten, kon het bewind moeilijk anders doen dan hieraan
gevolggeven. Zoo werd 13 Juli onder nog beperkende bepalingen het gevraagde
commando aan Brune opgedragen, welke beperkingen in een nader besluit (28
Aug.), één dag na de landing der Engelschen uitgevaardigd, werden opgeheven.
Als opperbevelhebber van het vereenigd fransch-bataafsche leger tijdens den
inval der Engelschen en Russen in 1799 in Noord-Holland heeft Brune - zij 't slechts
kort - een voorname rol in de geschiedenis van ons land gespeeld. Het oordeel, dat
door verschillende personen, die hem gekend hebben, over hem is uitgesproken,
is, voornamelijk met betrekking tot zijne militaire bekwaamheden, zeer uiteenloopend.
Met de bataafsche luitenant-generaals Daendels en Dumonceau schijnt hij het goed
te hebben kunnen vinden. Beiden waren met zijne benoeming tot opperbevelhebber
ingenomen. Uit zijne correspondentie, ook met hen, blijkt, dat hij de kunst verstond,
om wanneer hij dit noodig oordeelde, menschen voor zich in te nemen.
In zijne verhouding tot het U.B., in het stellen zijner eischen of het te kennen
geven zijner wenschen, is hij, van 't fransche standpunt beschouwd, steeds krachtig
opgetreden, zonder veel woorden te gebruiken. Was het de bedoeling van het
fransche Directoire, dat zijn militaire vertegenwoordiger aan het bewind alhier steeds
zou doen gevoelen, dat de Bataafsche Republiek alleen nog bestond, omdat de
Fransche wel zoo goed wilde wezen, haar in bescherming te nemen, dan had het
in Brune zeker eene goede keuze gedaan. De bataafsche regeering was dan ook
volstrekt niet met den opperbevelhebber ingenomen, al betuigde zij openlijk het
tegendeel.
Hebzucht schijnt niet een van zijne minste ondeugden te zijn geweest. V o n
S y b e l deelt mede, dat toen hij uit Zwitserland afreisde, om het commando over
het leger in Italië te aanvaarden, zijn wagen zoo zwaar met goud en zilver was
beladen, dat na weinige uren het breken van de as hem een lang oponthoud
veroorzaakte. In de Mémoires de Las Cases worden Napoleon de woorden in den
mond gelegd: ‘Brune, Masséna, Augéreau et beaucoup d'autres étaient des
déprédateurs intrépides’. Trouwens dit gold in die dagen nauwlijks voor een ondeugd.
Het Directoire zag in dit opzicht veel door de vingers, mits men het maar diende in
den geest, waarin het gediend wilde zijn, en Napoleon ging daarin nog veel verder.
Daartegenover staat, dat Brune tot verkwistend toe vrijgevig moet geweest zijn.
Marmont, die
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hem waarlijk niet ophemelt, hem ‘un homme médiocre et incapable’ noemt en van
hem getuigt, ‘sans talents, sans aptitude et sans instruction militaire, il a attaché
son nom à d'assez grands succès,’ deelt ook mede, dat hij bij zijn dood bijna niets
naliet. Verschillende schrijvers verhalen of zinspelen er op, dat Brune tot het sluiten
der conventie met York door engelsch geld is overgehaald; bewijzen daarvoor zijn
intusschen totnogtoe niet bijgebracht.
Als militair bevelhebber is hij overigens hooger te stellen dan verschillende - ook
nederlandsche - schrijvers gedaan hebben. In den korten veldtocht in Noord-Holland
heeft hij in moeilijke oogenblikken zeer goede maatregelen weten te treffen, al moet
daarbij erkend worden, dat hij in zijn onderbevelhebbers uitmuntenden steun vond.
De titel van ‘Maarschalk van Frankrijk’ heeft op zich zelf, vooral in dien tijd, te dien
opzichte ook zijn beteekenis. Napoleon heeft op St. Helena van hem getuigd: ‘Brune
fut à juste titre le sauveur de la république batave; les Romains lui eussent décerné
les honneurs du triomphe; en sauvant la Hollande, il a sauvé la France de l'invasion.’
Uit deze woorden blijkt tevens de groote beteekenis van dien veldtocht in
Noord-Holland in 1799. Toen Daendels met zijne divisie de landing der Engelschen
niet had kunnen beletten (27 Aug.), deed Brune het grootste gedeelte van
Dumonceau's divisie uit Groningen, en al wat hij aan Franschen in andere streken
en plaatsen meende te kunnen missen, derwaarts oprukken. Met de laatsten, ruim
7000 man tot eene divisie vereenigd onder generaal Vandamme, bezette hij het
moeilijke duinterrein tusschen Alkmaar en de Noordzee, aan de beide bataafsche
divisiën het ter verdediging gemakkelijker polderterrein overlatende. Vóórdat de
beide eerst gelande afdeelingen Engelschen, ongeveer 16000 man onder generaal
Abercromby, verdere versterking hadden ontvangen, deed hij 10 Sept. een aanval
op de door hen bezette stelling in den polder de Zijpe, die evenwel werd afgeslagen.
Toen het grootste gedeelte der Russen en Engelschen op het oorlogsterrein was
aangekomen, ging de opperbevelhebber van dit vereenigde leger, de hertog van
York, 19 September op zijne beurt ten aanval over op de fransch-bataafsche
stellingen, welke aanval eveneens werd afgeslagen (slag bij Bergen), voornamelijk
ten gevolge eener detacheering van een korps van 12000 Engelschen, dat over
Hoorn naar Purmerend zou oprukken en dus aan den slag geen deel kon nemen.
Ook de onbesuisde en daardoor ongeregelde aanval der Russen op het dorp Bergen
werkte de overwinning der tegenpartij in de hand. Langzamerhand kwamen
versterkingen uit Frankrijk opdagen, zoodat toen het engelsch-russische leger 2
October den aanval herhaalde, het fransche leger tot 13500 man was aangegroeid.
Wel gelukte het den hertog van York, die nu de fout der detacheering vermeden
had, niet dienzelfden dag zijn tegenstander tot den terugtocht te noodzaken (slag
bij Alkmaar), doch Brune meende zich in zijne stellingen niet langer te kunnen
handhaven en trok den volgenden dag vrijwillig terug in de lijn
Wijk-aan-Zee-Purmerend met Beverwijk als hoofdkwartier. De fransche macht was
tot 15000 man aangegroeid, toen 6 October weder een onbesliste strijd plaats had,
die de slag van Castricum genoemd wordt. Twee dagen daarna trok echter de hertog
van York terug in zijne oude stelling, den Zijper-polder, waarin hij spoedig zeer nauw
werd ingesloten, waarop hij 18 October met Brune eene conventie sloot, volgens
welke het engelsch-russische leger
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vóór 1 December het grondgebied der bataafsche republiek zou hebben te ontruimen,
en door de Engelschen 8000 krijgsgevangenen zouden worden in vrijheid gesteld.
Hiermede was de veldtocht afgeloopen. Brune was evenwel niet tevreden over den
steun, dien hij van het U.B. had ontvangen, en schijnt het voornemen te hebben
gehad, in de eerste helft van November met behulp der ultra's door eene
revolutionnaire beweging dit bewind omver te werpen. De terugkomst van Bonaparte
uit Egypte, gevolgd door de omwenteling van 18 en 19 brumaire (9 en 10 Nov.) te
Parijs hield hem evenwel hiervan terug, en korten tijd daarna sloot hij zich bij de
politiek van den eersten consul aan. Naar Parijs ontboden vertrok hij 28 Nov.
daarheen.
Aan eerbewijzen met betrekking tot den geeindigden veldtocht heeft het hem niet
ontbroken. Drie dagen te voren had hij van het U.B. ƒ 100.000 ontvangen; en 3 Dec.
werd nog besloten: ‘aan generaal-en-chef Brune te offereeren een sabel met gouden
gevest en handgreep met eene toepasselijke inscriptie en ceinturon’. In Juni 1801
werd hem die toegezonden ‘comme témoignage de la reconnaissance de la
Hollande’; Koning Lodewijk meende 12 Maart 1807 den Hollanders een genoegen
te doen met hem het grootkruis van de orde van de Unie te schenken. De wet van
24 vendémiaire an VIII (16 Oct. 1799) decreteerde: ‘L'armée française en Batavie
ne cesse de bien mériter de la patrie’. De inwoners van zijne geboorteplaats Brives
zonden Brune een hulde-adres, waarin zij mededeelden, dat zij in den gevel van
het huis, waarin hij geboren was ‘et vos triomphes et votre gloire’ zouden graveeren,
en dat zij de zuigelingen in de wieg zouden leeren stamelen: ‘Guillaume Brune a
rendu à la liberté les enfants de Guillaume Tell, de Barnevelt et de Jean de Witt’.
In die plaats is voorts een Brune-kade, een Bruneplein, en in 1841 is er een
standbeeld voor Brune onthuld. Eindelijk is bij besluit van den departementalen raad
van de Seine aan eene straat in de wijk van de Chaussée d'Antin te Parijs de naam
gegeven van ‘Rue du Helder’ ‘en mémoire de la campagne de Hollande en l'an VIII’.
Brune is niet meer in Holland teruggeweest. Hij heeft nog verschillende zelfstandige
militaire en politieke betrekkingen bekleed, doch niet aan de groote, roemrijke
operatiën van de fransche legers onder Napoleon deelgenomen. In 1800 voerde
hij bevel in de Vendée en in Italië; daarna was hij voorzitter van de afdeeling oorlog
in den staatsraad; van 1803-1805 was hij gezant in Constantinopel, gedurende
welken tijd hij bij de verheffing van Napoleon tot keizer in 1804 tot maarschalk des
rijks werd benoemd. In 1806 was hij bevelhebber in het kamp van Boulogne en
daarna gouverneur-generaal der Hanse-steden; het volgende jaar stond hij aan het
hoofd van het leger in Zweedsch-Pommeren, waar hij Stralsund innam. Daarna viel
hij bij Napoleon in ongenade, mede omdat hij den smokkelhandel had toegelaten.
Hij bleef verder buiten betrekking, ook in 1814 onder de Bourbons. Tijdens de
honderd dagen werden zijne diensten door Napoleon weder aanvaard en had hij
het commando over een observatiekorps in het zuiden van Frankrijk, waar hij Toulon
geruimen tijd verdedigde, en zich eerst 14 Juli voor Lodewijk XVIII verklaarde. 2
Aug. werd hij, op reis naar Parijs, te Avignon door het grauw vermoord. Van de vele
portretten, die van hem in prent bestaan, verdienen vooral vermelding het ruiterportret
van J.J.F. Tassaert naar F.J. Harriet, het portret van C. Josi naar C. van Cuylenburgh,
en vooral de fraaie zwartekunstprent van Ch.H. Hodges.
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Zie over hem: Esquisse historique sur le maréchal Brune par le lieut.-colonel L. B****
(Paris 1840); verder de werken over den veldtocht in 1799 in Noord-Holland, waarvan
de voornaamste vermeld in de Militaire Spectator 1891, 31-38; L o m b a r d d e
L a n g r e s , Memoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la révolution française
(Paris 1843) 1, 270; II, 88; H. H o u s s a y e , 1815, Waterloo (Paris 1899, 18e ed.)
51; d e z . , La seconde abdication, la terreur blanche (Paris, 1906. 33e ed.), 160,
164, 165, 444-449, 453-461; C. G i j s b e r t i H o d e n p i j l , de Russische vaandels
veroverd in den slag bij Bergen op 19 September 1799, in de Militaire Spectator
1899, 631-636; Herinneringen van Mr. M a u r i t s C o r n e l i s v a n H a l l ,
1787-1815, (Amst. 1867, niet in den handel) 72-85; A. d u C a s s e , Le général
Vandamme et sa correspondance II, 1-47 et 81-96; Mémoires du comte M i o t d e
M é l i t o (Paris 1873) I, 228-244; Mémoires du maréchal M a r m o n t (Paris 1857)
II, 94-97; Mémoires du général baron T h i é b a u l t III, 129; Mémoires de B a r r a s
III, 276; IV, 36.
Koolemans Beijnen

[Brunings, Christian (1)]
BRUNINGS (Christian) (1), geb. te Neckarau in de Paltz (thans Baden) 3 Nov. 1736,
overl. te 's Gravenhage 16 Mei 1805, was de zoon van den hervormden predikant
D. Brunings en E.M. Six (kol. 504). Nadat zijn vader 16 Juni 1749 was overleden,
vertrok Brunings in 1751 met zijn neef en voogd Beyer naar Bohemen, keerde in
1753 naar Amsterdam terug, doch werd in 1754 student in de rechten te Heidelberg.
In 1755 bleken de geldelijke omstandigheden zijner moeder zoodanig, dat hij zijn
studie niet kon voortzetten, doch te Amsterdam ging wonen, waar hij klerk werd bij
den advocaat Noordkerk. Eenige jaren later, toen hij zag, dat hij als ongediplomeerde
geen kans had verder te komen, nam hij deel in de azijnmakerij van zijn zwager H.
Draveman te Haarlem; hij werd door dezen bevriend met diens zwager J. Noppen,
toeziener voor Rijnland te Spaarndam, en daardoor met verscheidene
wiskunstenaars, die hem in de wis- en natuurkundige wetenschappen inwijdden.
Nadat Noppen 14 Nov. 1764 overleden was, werd Brunings 25 Mei 1765 tot toeziener
van Rijnland benoemd. De in functie zijnde toeziener Dr. J. Engelman werd te
Spaarndam geplaatst en Brunings in zijn plaats te Halfweg, waar hij tot zijn overlijden
op het gemeenlandshuis van Rijnland, Zwanenburg, woonde.
Een der belangrijkste zaken, die in Rijnland aan de orde waren, was de beveiliging
der landen aan de oostzijde van het Haarlemmermeer. In 1765 werd aan Engelman,
Brunings en vier landmeters een onderzoek hierover opgedragen. In 1767 brachten
zij met de landmeters Bolstra en Hania een rapport uit, terwijl de landmeters
Klinkenberg en Goudriaan een rapport van tegenovergesteld gevoelen indienden.
De eersten raadden droogmaking van het meer (door Klinkenberg en Goudriaan
voorgesteld) af, omdat de boezem van Rijnland te zeer zou verkleinen, en evenzeer
het tot stand brengen eener uitwatering op zee te Katwijk, omdat het te moeilijk was
om in zand sluiswerken aan te leggen. Zij brachten in 1770 een tweede rapport uit,
waarvan het gevolg was, dat overeenkomstig hunne voorstellen tot den aanleg van
een dijk langs die oostzijde en verdediging daarvan met paal- en steenwerken
besloten werd.
De belanghebbenden waren het toen ter tijd oneens over de bovenrivieren, op
wier achteruitgang herhaaldelijk gewezen was, terwijl tevens de ijsverstoppingen
al erger werden en het water daarbij telkens hooger opliep, zoodat de door-
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braken meerder in getal waren dan vroeger. De leidsche hoogleeraar J. Lulofs, die
inspecteur-generaal over 's lands rivieren was en in 1768 zijn einde voelde naderen,
had door de conferentiën over het Haarlemmermeer zooveel vertrouwen in Brunings
gekregen, dat hij aanraadde hem in deze zaken als deskundige af te vaardigen. Bij
de onderhandelingen, die tusschen de vier belanghebbende provinciën en de
regeering van den koning van Pruisen als hertog van Kleef in den winter van 1768
op 1769 gevoerd werden, wist hij zoozeer het vertrouwen van een ieder te verwerven,
dat hij door Holland op 14 April 1769 tot inspecteur-generaal in plaats van Lulofs
benoemd werd. Als zoodanig geraakte hij bijzonder bevriend met den raadpensionaris
Pieter Steyn. Hij wist in 1771 eene overeenkomst tusschen Gelderland, Holland en
Pruisen (onder medewerking, doch zonder dat zij als contractanten optraden, van
Utrecht en Overijsel) tot stand te brengen, waarbij eene rationeele verdeeling van
het Rijnwater tusschen de drie Rijnarmen tot stand kwam, en ten gevolge waarvan
in 1773 eene afsnijding in den Rijn werd gemaakt (het Bijlandsch kanaal), in 1775
een scheppende bovenmond voor den IJsel en in 1782 een zelfde mond voor het
Pannerdensch Kanaal aangelegd werden.
Over de bemaling, die aan de droogmakerij onder Bleiswijk en Hillegersberg
moest gegeven worden, verschilde hij in meening van zijne medegecommitteerden,
Klinkenberg en van der Wal. Evenzoo verschilde hij omtrent de middelen tot het
tegengaan van de verlanding van het IJ bij Amsterdam van den amsterdamschen
lector in de wiskunde Steenstra. De laatste kreeg gelijk en zijne voorstellen,
bestaande in den aanleg van hoofden bij Nieuwendam en het weder opmaken eener
kade, werden uitgevoerd, maar het bleek later, dat zij geene duurzame diepte ten
gevolge hadden.
In 1781 werd Brunings met 4 anderen in verband met den toen uitgebroken vierden
engelschen oorlog in commissie benoemd om van Nieuwediep een oorlogshaven
te maken. Er werd vastgesteld, dat men zoude trachten door dammen, gedeeltelijk
over een zandplaat loopende, de hoeveelheid ebwater te vergrooten, ten einde
daardoor de diepte in de geul langs de oostzijde van de etablissementen aldaar te
verdiepen en diep te houden. De uitwerking der gemaakte dammen was zoodanig,
dat de diepte onder gewoon hoogwater, die 3 à 4 M. geweest was, reeds in 1784
vermeerderd was tot ruim 7 M., op sommige plaatsen zelfs tot ruim 11 M. Deze
uitkomst doet aan het helder inzicht van Brunings de hoogste eer. Al is men
tegenwoordig van oordeel, dat het nog meer de vloed dan de eb is, die de geul diep
houdt, dit doet aan de genialiteit zijner plannen niets te kort.
In 1784 gaf hij aan de Staten advies over de vervening der Krimpenerwaard. Hier
werden de beginselen het eerst vastgesteld, die later steeds bij concessiën voor
verveningen zijn gevolgd, namelijk de verplichting tot het telken jare maken van een
deel van den ringdijk, zoodat deze voor den afloop der vervening gereed is, en het
vormen van een slikfonds tot verzekering van de latere droogmaking der uitgeveende
plassen.
Na den storm van Febr. 1791, toen de duinen bij ter Heide sterk afgenomen waren,
gaf Brunings een advies, strekkende tot den aanleg van hoofden. Toen een storm
in 1796 hetzelfde nabij Petten veroorzaakte, werden ook daar op zijn advies hoofden
gemaakt; kort daarna kon de zanddijk buitenwaarts zoo hersteld worden als noodig
was, hetgeen vóór den aanleg der hoofden onmogelijk geweest was.
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Ook op het punt der verbetering onzer benedenrivieren heeft Brunings vele adviezen
gegeven, en er zijn in zijn tijd reeds, speciaal op de Lek, vrij uitgebreide werken
gemaakt, die later evenwel weder vervallen zijn.
Brunings heeft veel werk gemaakt van zijn uitvinding van den tachometer of
stroommeter, waarvan het belangrijkste deel een plaat is, die de drukking van het
stroomende water overneemt, en die door een ketting werkt op een zich boven
water bevindenden unster, welks eene arm met een verschuifbaar gewicht bezwaard
is; uit de plaats van het gewicht, noodig voor het evenwicht, kan de snelheid van
het water berekend worden. Eene uitstekende beschouwing der uitkomsten van
Brunings is gegeven door R.P.J. T u t e i n N o l t h e n i u s , in Verh. K. Inst. v. Ing.
1885/6, 279 en 365.
In 1795 werd Brunings belast met het herstel der in den oorlog doorgestoken of
door het hooge opperwater doorgebroken dijken. Ook dit deed hij zeer vlug, en ten
genoege zijner superieuren. In 1797 werd hij hoofd van de uitvoering der
droogmaking van de uitgebreide Nieuwkoopsche en Zevenhovensche plassen. In
1798 ontwierp hij de noodige werken om Hellevoetsluis tot eene oorlogshaven te
maken, terwijl hij daarbij een voor dien tijd zeer groot droogdok ontwierp. Deze
werken werden onder toezicht van Conrad uitgevoerd. Hij werd in 1798 benoemd
tot president eener commissie van superintendentie over de zeeweringen van
Holland. Bij de 2e organisatie van den waterstaat op 26 Juli 1800 werd hij door het
Uitvoerend Bewind benoemd tot eersten commissaris-inspecteur van de geheele
Bataafsche Republiek, en eindelijk bij de 3e organisatie bij besluit van het
Staatsbewind van 10 Oct. 1803 tot directeur-generaal der rivier- en zeewerken dier
Republiek.
Bij al zijne betrekkingen in 's rijks dienst bleef Brunings ook die van toeziener van
het hoogheemraadschap Rijnland waarnemen. Als zoodanig vereenigde hij zich in
1804 met een door Conrad ontworpen uitwatering van Rijnland bij Katwijk, door
hem in 1767 (zie boven) afgekeurd.
In 1804 zagen Brunings' Consideratiën over de verbetering der hoofdrivieren het
licht, een werk, waaruit men zien kan, hoezeer hij zijn tijd vooruit was. In tegenstelling
met de deskundigen uit de eerstvolgende 40 jaren zocht hij weinig heil in de
zijdelingsche afleidingen, maar wel in het verbeteren der rivieren zelf. Hoewel hij
nog eenige zijdelingsche afleidingen voorstelt, zegt hij toch, dat een overlaat een
kunstmatige dijkbreuk is en dat men zich daarbij dus een minder kwaad getroost
om een erger te voorkomen.
Op eene dienstreis te 's Gravenhage zijnde, overleed hij plotseling.
Zijn meeste geschriften zijn geplaatst in de Verhandelingen van de Holl. Mij. van
Wetenschappen; die over de gemiddelde snelheid van stroomend water is vertaald
door C. K r ö n c k e met voorw. van W i e b e k i n g (Frankfort a.M. 1798).
Brunings huwde in Juni 1766 I d a C a t h a r i n a N o p p e n , de dochter van zijn
voorganger. Zij stierf reeds 6 Nov. 1768, niet lang na hare bevalling. Hun eenig kind,
I d a E l i s a b e t h , geb. in 1768, overl. te Amst. 19 Oct. 1818, huwde 14 Juni 1792
J a n P a u l u s G i l d e m e e s t e r . B.'s portret is door R. Vinkeles gegraveerd. Een
monument voor hem is in 1820 van rijkswege in de kerk te Haarlem opgericht.
Eene levensbeschrijving van Brunings, antwoord op eene vanwege den
raadpensionaris
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Schimmelpenninck uitgeschreven prijsvraag, van de hand van C o n r a d , is in 1827
van rijkswege uitgegeven. Zij verdient niet den haar toegezwaaiden lof: over
verscheidene onderwerpen, waarin. Brunings van anderen verschilde, wordt verzuimd
mede te deelen, wat het verschil was, wel wordt bij elke gelegenheid de loftrompet
geblazen. Een gedicht van A. L o o s j e s Pz. naar aanleiding van zijn overlijden
komt voor in Alg. Konst- en Letterb. 1805, II, 354.
Ramaer

[Brunings, Christian Junior (2)]
BRUNINGS (Christian) J u n i o r , (2) geb. te Homburg vor der Höhe 13 Aug. 1756,
overl. te Leiden 30 Mrt. 1826, was de zoon van G o t t f r i e d C h r i s t i a n
B r u n i n g s , hofprediker van den landgraaf van Hessen-Homburg, en R o s i n e
T h e l u s s o n . Hij kwam, aangemoedigd door het succes van zijn beroemden neef,
naar Nederland, en werd in 1782 door het hoogheem-raadschap Rijnland in plaats
van dr. J. Engelman benoemd tot toeziener in het kwartier van Spaarndam. In 1797
werd hij benoemd tot directeur van de werken tot droogmaking der Nieuwkoopsche
Plassen. Deze droogmaking is zijn hoofdarbeid geweest. Ook aan de droogmaking
van de Mijdrechtsche Plassen was hij reeds in den franschen tijd werkzaam.
Bij de 2de organisatie van den waterstaat werd hij bij besluit van het staatsbewind
van 26 Juli 1800 benoemd tot commissaris-inspecteur, later, bij de 6de organisatie,
werd hij bij keizerlijk decreet van 20 Febr. 1811 ingénieur en chef, terwijl hij bij de
ministerieele beschikking van 12 Maart 1811 niet genoemd werd en daardoor in de
2de klasse gerangschikt werd. Van de uit nederlandschen in franschen dienst
overgegane hoofdambtenaren werden alleen van Ommeren, A. Blanken, Peereboom
en C.L. Brunings in de 1ste klasse gerangschikt; laatstgenoemde was zijn 19 jaren
jongere broeder. Aan die onrechtvaardigheid werd een einde gemaakt bij de 7de
organisatie, toen Brunings bij koninklijk besluit van 25 Dec. 1816 tot hoofdingenieur
1ste klasse benoemd werd. In alle betrekkingen bleef hij met denzelfden dienst
belast. Behalve voor de bovengenoemde heeft hij vele ontwerpen voor andere
droogmakerijen gemaakt, waaronder, gezamenlijk met A. Blanken Jz. dat voor de
droogmaking der Zuidplas, welk ontwerp door dezen 24 Aug. 1816 werd ingezonden;
de droogmaking is eerst na hun beider overlijden uitgevoerd.
Een uitvoerig ontwerp tot droogmaking der Waverveensche Plassen werd 26 Oct.
1816 door Brunings ingezonden. Men krijgt den indruk, dat hij in de laatste
levensjaren weinig meer gepresteerd heeft. Bij brief van 4 Mrt. 1820 deelt J. Blanken
mede, dat de droogmaking van de Mijdrechtsche plassen, toch slechts 1037 morgen
(nog geen 900 H.A.) groot, m i s l u k t is. Hij raadt dus het droogmaken der
Waverveensche plassen af. Brunings zeide wel, dat de wellen zich in het algemeen
na eenigen tijd sluiten, maar Blanken bracht daartegen in, dat de bodem der
Waverveensche plassen 6 à 8 voet (1.90 à 2.50 M.) dieper dan die der Mijdrechtsche
droogmakerij ligt. De droogmaking heeft eerst vele jaren later plaats gehad. Brunings
woonde sedert 1797 te Oudshoorn, na 1808 te Leiden. Bij koninklijk besluit van 6
Oct. 1824 werd hij met 1 Nov. d.a.v. gepensionneerd. Slechts ruim een jaar genoot
hij van zijn pensioen. Hij was gehuwd 19 Juli 1784 met A n n a E l i s a b e t h d e
H a a n , geb. 22 Jan. 1754 te Amsterdam, die 24 Apr. 1824, te Leiden overleed. Hij
werd in 1793 lid van de Hollandsche Maatschappij der Weten-
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schappen te Haarlem, in hetzelfde jaar lid van het Bataafsch Genootschap te
Rotterdam, in 1809 correspondent en in 1812 lid van het Hollandsch Instituut.
Men heeft van hem: Verhandeling over den voordeeligsten hoek, waaronder men
puntdeuren kan samenvoegen (Amst. 1797). Ook heeft hij een paar duitsche werken
vertaald, uitgegeven door de Holl. Mij. der Wetenschappen.
Ramaer

[Brunings, Christiaan (3)]
BRUNINGS (Christiaan), (3) geb. te Vianen 17 Dec. 1810, overl. te 's Gravenhage
23 Mei 1873, zoon van C.L. Brunings en H.L. Engelen (kol. 502). Hij verloor zijn
vader op jeugdigen leeftijd, werd opgevoed te Arnhem, werd cadet aan de artillerieen genieschool te Delft in 1825, ging in 1828 naar de militaire academie te Breda
over, en werd met ingang van 1 Nov. 1829 élève-aspirant van den waterstaat. Bij
de troebelen in 1830 bood hij zich als vrijwilliger aan, en als zoodanig is hij tot 1834
in dienst geweest. Toen werd hij te Leeuwarden geplaatst.
Hij werd met ingang van 1 Apr. 1834 tot aspirant-ingenieur, met ingang van 1 Jul.
1839 tot ingenieur 2e klasse bevorderd.
Hij werd met ingang van 1 Jan. 1845 provinciaal ingenieur van Gelderland, ter
standplaats Zutfen. Tot zijne bemoeienis behoorde in hoofdzaak de Berkel, waaraan
weinig te doen was. Hij heeft waarschijnlijk aan zijn beroemden naam te danken,
dat hij met 1 Apr. 1849 belast werd met de waarneming te Assen van den dienst
van hoofdingenieur in Drente, hoewel hij toen een der jongste ingenieurs 1e klasse
was. Met 10 Mei 1854 werd hij als zoodanig naar Groningen verplaatst, en met 1
Oct. 1854 werd hij hoofdingenieur effectief. Dit bleef hij totdat hij 1 Mei 1864 in
dezelfde betrekking naar Middelburg werd overgeplaatst. Had hij tot dien tijd steeds
onbeduidende diensten gehad, hier zag hij zich plotseling geplaatst voor een zeer
omvangrijken en zwaren dienst, den rijks- en provincialen dienst in Zeeland. Met 1
Oct. 1867 volgde hij Fijnje op als inspecteur in de 1e inspectie, ter standplaats
Arnhem. Met 1 Mei 1870, na de pensionneering van Beijerinck, nam hij diens plaats
in de 2e inspectie te 's Gravenhage in. Hij heeft in 1871 met P. Caland een rapport
uitgebracht over den bin-nenlandschen waterstaat van Friesland.
Brunings werd kort na zijne plaatsing in de residentie in Juni 1870 tot lid, en
onmiddellijk daarop tot voorzitter van het Kon. Inst. v. Ing. gekozen, doch nam de
laatste betrekking slechts tot 1 Juli 1871 waar. Waarschijnlijk is hij bezweken onder
den zwaren last zijner betrekking, tegen welke hij, vooral doordat hij weinig ervaring
uit vroegere diensten had, niet was opgewassen.
Hij is driemaal gehuwd: 26 Oct. 1835 met C.M. G o b i u s , overl. omstreeks 1850;
te Leiden 19 Nov. 1852 met A l e t t a S e r v a t i u s , geb. te Assen 25 Mei 1829,
overl. aldaar 26 Dec. 1852, en op Overduin op Oostkapelle 6 Oct. 1866 met
C o r n e l i a J a c o b a M a r i a d e J o n g e v a n E l l e m e e t , die na zijn overlijden
17 Mrt. 1881 hertrouwde met F e i d i n a n d B e r n h a r d H ö p p e , kunstschilder.
Hij had uit zijn eerste huwelijk een zoon, C.L. Brunings, die te Delft studeerde,
doch geen diploma heeft verworven, en later fabricage-chef aan de suikerfabriek
Holland was.
Ramaer

[Brunings, Conrad Ludwig]
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BRUNINGS (Conrad Ludwig), geb. te Heidelberg 15 Jul. 1775, overl. te Nijmegen
15 Aug. 1816, zoon van G o t t f r i e d C h r i s t i a n B r u n i n g s , hofprediker te
Homburg vor der Höhe, en R o s i n e T h e l u s s o n , studeerde
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eerst in de theologie, doch ging later in de wis- en natuurkundige vakken aan de
universiteit te Utrecht studeeren; waarschijnlijk had hij eene nederlandsche en geen
duitsche hoogeschool gekozen, omdat zijn 19 jaren oudere broeder, Christian (2),
en nog meer zijn beroemde neef Christian (1) hier te lande in het vak van den
waterstaat eene goede carrière gemaakt hadden. Zijne leermeesters, de
hoogleeraren Hennert en Rossijn, waren zeer met hem ingenomen. Als student
werd hij in 1798 bekroond voor een antwoord op eene prijsvraag van het Bataafsch
Genootschap betrekkelijk de theorie en de uitwerking van de staande
schepradmolens.
Na afgestudeerd te hebben, werd hij benoemd tot amanuensis der commissie
voor de droogmakerij der Nieuwkoopsche en Zevenhovensche Plassen. Toen de
amsterdamsche hoogleeraar in de wiskunde van Swinden in 1800 als lid van de
commissie voor metrieke maten en gewichten voor eenigen tijd naar Parijs vertrok,
nam Brunings zijne colleges aan het athenaeum gedurende dien tijd waar, zeer ten
genoege der studenten.
Bij de 2e organisatie van den waterstaat werd Brunings bij besluit van het
staatsbewind van 26 Jul. 1800 een der 4 commissarissen-inspecteur in de
departementen Amstel en Texel. Hij was tot 1807 de jongste dezer hoofdambtenaren
in jaren. Bij de 3e organisatie werd hij bij besluit van het uitvoerend bewind van 14
Oct. 1803 een der 2 inspecteurs voor de benedenrivieren, terwijl hij bij koninklijk
besluit van 21 Jan. 1807 werd benoemd tot inspecteur in het 8e district, zijnde het
departement van den Dommel, bestaande uit het grootste deel der tegenwoordige
proyincie Noord-Brabant.
In eene verhandeling over den stand der oppervlakten van de rivieren,
inzonderheid de nederlandsche (Gedenkschriften der 1e klasse van het Hollandsch
Instituut I (1809) 116) zegt hij o.a.: ‘Voor het overige zal het op eene voldoende
wijze hebben kunnen blijken, dat het verschijnsel van den meer en meer verhoogden
stand der oppervlakte van de rivieren, zoo algemeen en onbepaald men hetzelve
doorgaans aanvoert, geenszins bij dit onderzoek is bevestigd geworden.’ Wanneer
men toen ter tijd op deze woorden gelet had, zouden vele dwaze plannen tot afwering
van overstroomingen wellicht achterwege gebleven zijn.
Bij de riviercorrespondentie in den verschrikkelijken winter van 1808-9 heeft
Brunings op 11 Jan. 1809 geweigerd, de doorsteking van den Zuider Lekdijk bij
Kuilenburg, hem door den inspecteur-generaal Blanken opgedragen, uit te voeren.
Zeer terecht wordt Brunings over dit krasse optreden door W e l c k e r (de
Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg
125) hoog geprezen; hij waagde zijne betrekking in deze veelbewogen tijden er aan
om een groote streek van overstrooming te redden. Wel merkwaardig is het, dat 10
dagen nadat de minister Twent den, hoewel vrij zachten, toch zijne handelwijze ten
hoogste afkeurenden brief schreef (W e l c k e r I.l. 274), Brunings lid werd van het
bij kon. besluit van 22 Jan. 1809 ingestelde comité central van den waterstaat, en
dat J. Blanken, zijn chef, wiens bevel hij niet wilde uitvoeren, hoewel Blanken daarvan
uit hoofde van zijne betrekking lid was, in het besluit tot benoeming der leden niet
genoemd wordt, terwijl toch de andere inspecteur-generaal daarin wel genoemd
wordt, en behalve Brunings twee andere inspecteurs (inspecteur was toen
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dezelfde betrekking, die later hoofdingenieur heette, gecombineerd met die van
ingenieur; men werd meestal van landmeter, somtijds van opziener inspecteur) er
lid van waren. Dit zoowel als het feit, dat aan Brunings voor den winter 1809-10 het
station Vreeswijk bij riviercorrespondentie werd aangewezen, maakt het
waarschijnlijk, dat Twent in zijn hart het vergrijp aan Brunings niet euvel duidde. Het
schijnt, dat de bovengenoemde dienstweigering hem ook in zijne loopbaan geen
kwaad heeft gedaan; althans hij werd bij de inlijving van Noord-Brabant, het land
van Altena en het gedeelte van Gelderland bezuiden de Waal, die 16 Maart 1810
inging, in zijne betrekking gelaten. Na de organisatie van Nov. 1810 werd hij bij
keizerlijk decreet van 20 Febr. 1811 benoemd tot ingénieur en chef, terwijl hij bij
ministerieel besluit van 12 Mrt. 1811 in de 1e klasse gerangschikt werd. Hem werd
tevens de dienst in het departement Bouches de la Meuse, bestaande uit die
afgestane gedeelten zonder het arrondissement Breda, opgedragen. Hij diende bier
niet meer onder Blanken, maar kreeg twee chefs, den inspecteur divisionnaire Saget
(sedert 1811 Dubois-Dessausais) te Trier, en voor de polders den maitre des
requêtes Ch. Maillard te Antwerpen. Na onze bevrijding in het laatst van 1813 werd
hij weder onder de orders van Blanken geplaatst, terwijl bij besluit van 8 Febr. 1814
bepaald werd, dat zijn dienstkring uit de provincie Noord-Brabant in haren
tegenwoordigen vorm zou bestaan.
Brunings overleed aan eene beroerte, terwijl hij op bezoek bij zijn vriend F.
Beijerinck te Nijmegen was.
Hij was gehuwd te Arnhem (ondertr. 21 Dec. 1803) met H e n r i e t t e L u c r e t i a
E n g e l e n , die hem 2 zonen en 2 dochters schonk. Zij overleed te Arnhem 8 Juli
1852.
Hij werd in 1808 lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem en in hetzelfde jaar, bij de oprichting van het Hollandsch Instituut van
wetenschappen, letteren en schoone kunsten door koning Lodewijk was hij de
eenige ingenieur, die met de beide inspecteurs-generaal lid dier instelling werd.
Hij schreef: Proeve eener nieuwe theorie nopens de uitwerking der staande
schepradmolens in Nieuwe verh. Bat. Gen. II (1800) met vervolg, ibidem III (1803);
Over zijdelingsche drukking der aarde en afmetingen van muren, tegen welke aarde
drukt, ibidem III (1803); Waterstanden in de rivieren, in Verh. 1e klasse Hollandsch
Inst. I (1812); Verspreiding van den vloed opwaarts langs de rivieren, ibidem I (1812);
De gemeenschap van de Merwede en de Lek door de Noord in Verh. 1e klasse
Kon. Ned. Inst. ibidem II (1816); IJswording en ont dooiing, met bijvoegsel ibidem
II (1816); Verschillende dichtheid der ijsstoppingen, ibidem II (1816); Onderscheidene
theoriën omtrent het vermogen der waterleidingen, ibidem IV (1818); hierachter
komt een bestrijding door G o u d r i a a n voor; Onderzoek nopens zeker vraagstuk
uit de evenwichtkunde in Verh. Prov. Utr. Gen. X (1821). Dit opstel werd in 1803
geschreven.
Ramaer

[Brunings, David]
BRUNINGS (David), geb. 8 Dec. 1704, overl. 16 Juni 1749. Bremer van geboorte
en studie, werd predikant te Floszheim 1729, te Neckarau 1732 en 1741 bij de
hoogduitsche gemeente te Amsterdam. In het laatst zijns levens stond hij onder
verdenking van tot de Hernhutters te neigen, tegen wie juist in die jaren te Amsterdam
oorlog werd gevoerd onder leiding van ds. G. Kulenkamp. B. was gehuwd met
E l i s a b e t h M a r g a r e t h a S i x ; hun zoon was de beroemde
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waterbouwkundige Christiaan (kol. 498). Arn. Boonen en Hendr. Pothoven hebben
zijn portret geschilderd, de laatste hem voorstellende op zijn doodbed.
Hij schreef: De vrije verkiezing en aanneeminge Godts naar de genade (Amst.
1740); De drie egte preaioatiën vertaald betreffende het geloof (Haarlem 1748);
enkele andere preeken posthuum.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsch Vaderl. i.v.; E.W.
M o e s , Iconographia Batava 1192.
Knappert

[Brunward]
BRUNWARD, wijbisschop in het bisdom Utrecht op het einde der 12e eeuw, overl.
14 Jan. 1238. In 1199 werd in de abdij van Egmond een altaar gewijd door Brunward,
suffragaanbisschop van Utrecht. Hij komt dan ook voor op alle lijsten der
wijbisschoppen van Utrecht. Deze Brunward is zonder twijfel de bisschop van
Schwerin, die hetzij om hulp of steun te winnen, of om eene tijdelijke schuilplaats
te zoeken, eenigen tijd in ons land verbleef en bisschoppelijke wijdingen verrichtte.
Brunward behoorde tot de Cistercienser abdij Amelunxborn in Brunswijk. Hij volgde
zijn medebroeder Berno, ‘apostolus Wandalorum’, op als bisschop van Schwerin,
1195, welk bisdom hij tot zijn dood bestuurde.
Zie: J. d e L e y d i s , Chronicon Egmundanum (Lugd. Bat. 1692) 34; v.d. B e r g h ,
Oorkb. v. Holl. en Zeel. I, 336; P. G a m s , Series episcoporum (Ratisb. 1873) 310;
G. J o n g e l i n u s , Purpura D. Bernardi (Col. 1644) 97.
Fruytier

[Bruijn, Hendrik de]
BRUIJN (Hendrik d e ), geb. te Amsterdam 22 Apr. 1815, overl. te 's Gravenhage 5
Dec. 1885, was de zoon van H e n d r i k d e B r u i j n , geemployeerde aan het
koloniaal etablissement te Amsterdam en W i l h e l m i n a S i e g i r i e d . Toen hij 3
weken oud was, werd zijn vader adjunctcommies aan het departement van
koophandel en koloniën en vertrok dus naar 's Gravenhage. Zijne moeder overleed
in Jan. 1823; hij werd eenige jaren later te Hillegersberg, vervolgens in 1828 te
o

Arnhem op kostscholen geplaatst en verwierf bij het examen voor cadet in 1830 n .
2 van de 128 aspiranten, zoodat hij 30 Sept. van dat jaar tot cadet der genie h.t.l.
benoemd werd. Evenwel werd de militaire academie eenige weken later ontbonden
en de studiën der in 1830 benoemde cadets eerst 28 Feb. 1832 weder aangevangen,
en wel te Medemblik. De Bruyn werd in het tweede studiejaar geplaatst; hij werd 11
Dec. 1835 benoemd tot 2en luitenant der genie en kwam toen te Willemstad, en in
Nov. 1835 te Nijmegen in garnizoen. Daar diende hij onder den majoor Krayenhoff,
zoon van den grooten Krayenhoff, die ook te Nijmegen woonde. Daar hij vond, dat
de vooruitzichten in zijn vak slecht waren, verzocht hij overplaatsing voor 5 jaren
naar Nederlandsch-Indië, en zulks geschiedde bij kon besluit van 29 Juli 1838. Zijn
eerste chef in Indië was niet met hem ingenomen, daar hij diens plannen critiseerde;
hij achtte het namelijk verkeerd, dat zooveel vestingwerken gebouwd werden zonder
dat het noodige garnizoen daarvoor beschikbaar was. Dit en zijn huwelijk waren
oorzaak, dat hij zijn ontslag uit 's rijks dienst vroeg, hetwelk hij bij kon. besluit van
30 Oct. 1841 verkreeg. Hij vestigde nu eene koffieonderneming in de residentie
Banjoemas. doch door het te vochtige klimaat was deze residentie hiervoor
ongeschikt; hij gaf haar in 1846 op, en verzocht weder in 's rijks dienst te mogen
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werd hij met den titel van ingenieur belast met den waterstaatsdienst te Makassar,
op Celebes. In 1850
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werd hij te Batavia geplaatst als hoofdcommies, doch de resident de Perez, die hem
te Makassar had leeren kennen, en die intusschen resident van Soerabaia geworden
was, verzocht, dat hij aldaar geplaatst mocht worden en dit geschiedde bij besluit
van den gouv.-gen. van 6 Jan. 1852, terwijl hij tevens belast werd met de waarneming
van den dienst van ingenieur 1e klasse.
Hier wachtte hem eene zeer gewichtige werkkring, vooral bestaande in de
verbetering der landbouwtoestanden. In de eerste plaats moest de verhouding van
den afvoer van de twee rivierarmen, waarin de Kali-Mas (bezuiden Soerabaia) zich
verdeelt, in gewone omstandigheden verbeterd worden, zoodat de rijst- en
suikerrietvelden in alle omstandigheden voldoende hoeveelheden bevloeiingswater
zouden kunnen ontvangen. De hoofdtak, die den naam behield, werd door hem
bestemd om het bevloeiingswater te leveren, en daarvoor werd in den anderen arm,
den Porrong, bij Lengkong eene 122 M. lange beweegbare stuw gebouwd, die in
den westmoesson (den regentijd) kon worden weggenomen om het geheele
beschikbare profiel voor den waterafvoer te kunnen gebruiken. Hierbij werden met
het oog op de groote stuwhoogte (4 M.) schipdeuren van de Bruyns vinding, nader
uitgewerkt door Samuel Bennett, directeur der fabriek voor de marine en het
stoomwezen te Soerabaia, toegepast; zij voldeden uitstekend. Twee groote
bevloeiingskanalen, het Mengittan- en het Porrongkanaal, met een aantal
inlaatsluizen en overlaten werden in korten tijd door de Bruyn gebouwd, en de
regeering was zoo tevreden over zijn arbeid, dat hij bij besluit van 4 Sept. 1853
ingenieur 1e klasse werd en hem tevens eene gratificatie werd toegekend, en bij
dat van 2 Juli 1855 tot hoofdingenieur benoemd werd. Niet alleen de regeering was
tevreden over de Bruyns werkzaamheid, maar ook was dit met de voornaamste
belanghebbenden, de suikerfabrikanten, het geval zij vereerden hem een huldeblijk.
Nog andere werken van belang werden in dezen tijd door de Bruyn aangelegd,
als een droogdokbassin en de verlegging van den mond der Solorivier, wier slib
reeds toen het vaarwater door straat Madoera naar Soerabaia verondiepte.
Tegen het eind van 1858 verkreeg de Bruyn wegens geschokte gezondheid verlof
naar Europa. Hier was hij de vraagbaak van den minister van koloniën Rochussen
op allerlei gebied, en hij deed in het voorjaar van 1860 eene reis naar Frankrijk en
Noord-Italië tot onderzoek der aldaar aangelegde bevloeiingswerken.
Toen de Bruyn in Indië terugkwam, werd hij bijna onmiddellijk (18 Apr. 1861)
benoemd tot directeur van het departement der burgerlijke openbare werken, eene
betrekking, in 1853 geschapen en sedert (behalve van 1877 tot 1889) door een
ingenieur bezet. Hij heeft als zoodanig voorstellen tot organisatie van den
nederl.-indischen waterstaat gedaan, die van een zeer ruimen blik getuigen, maar
geen ingang vonden bij de machthebbenden. De Bruyn heeft steeds tegen die
machthebbenden strijd gevoerd, en het liep eindelijk zoo hoog, dat de Raad van
Indië in 1865 voorstelde, hem te ontslaan; alleen generaal Kroesen stemde er tegen.
Gelukkig was er toen een gouverneur-generaal, die uit eigen oogen zag, Sloet van
de Beele, en deze legde het voorstel ter zijde. Sedert met 1 Jan. 1867 de indische
comptabiliteitswet ingevoerd werd, en er bovendien een nieuwe gouverneur-generaal
optrad, werd de positie van de Bruyn hoe langer hoe onaangenamer, en was
dientengevolge de gezondheid
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van den ijzersterken man weder minder goed, zoodat hij in 1868 met verlof naar
Europa vertrok. Ook gedurende dit verlof was de Bruyn in allerlei richting werkzaam
in het belang van Indië. Toen hij, geheel hersteld, 23 Feb. 1871, te Batavia was
teruggekomen, liet de gouverneurgeneraal Mijer hem non-actief, en werd hij in Dec.
1871 zelfs geen lid der ingestelde commissie voor de bevloeiingen. Zoodra de
nieuwe gouverneur-generaal Loudon, die de Bruyn zeer genegen was, optrad, Febr.
1872, werd dit hersteld. Hij bereisde toen een groot deel van Java met het oog op
het uit te brengen verslag, en bezocht ingevolge afzonderlijke opdrachten de
afdeeling Demak, waar hongersnood dreigde, en de residentie Japara. Het verslag
over de bevloeiingen werd in 1874 uitgebracht, en 10 Aug. 1874 werd hem opnieuw
het directeurschap der burgerlijke openbare werken opgedragen. Zeer tot schade
der goede zaak werd het volgende jaar de gouverneur-generaal Loudon vervangen
door een vreemdeling in Indië, die weder geheel aan den leiband van de ambtenaren
liep, terwijl bovendien de financiën van Nederlandsch-Indië door den Atjehoorlog
in slechten toestand geraakten; gelijk overal, was ook hier het eerste gevolg, dat
op het gebied van openbare werken bezuinigd werd. Bij de ondervonden
tegenwerking kwam het overlijden van zijn schoonzoon, den hoofd-ingenieur S.
W e s t e r b a a n M u u r l i n g die hem op zijne reis door Frankrijk en Noord-Italië
vergezeld had, en hij verzocht eervol onslag., dat hem 2 Jan. 1877 verleend werd.
Nog in Azië zijnde, ontvielen hem eerst een andere schoonzoon en daarna zijne
vrouw.
In 1878 in Nederland teruggekeerd, woonde hij achtereenvolgens te Amersfoort,
Rotterdam en 's Gravenhage. Zeer verdienstelijk heeft de Bruyn zich gemaakt voor
de indische afdeelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs; van 1852 tot
1854 was hij secretaris, van 1854-1858 voorzitter der afdeeling Oostelijk Java,
tijdens zijn verlof, van 1868 tot 1871, was hij lid van het bestuur in Nederland, en
hij richtte in 1875 (de afdeeling Oostelijk Java was gaan kwijnen) de afdeeling
Nederlandsch-Indië op, van welke hij van 1875 tot 1878 voorzitter was. In 1878
werd hij tot eerelid van het Instituut benoemd. Op uitstekende wijze wist hij als
voorzitter der maatschappij van Nijverheid en Landbouw in 1865 te Batavia eene
tentoonstelling van voortbrengselen van nijverheid en landbouw in Nederlandsch
Indië te organiseeren.
Hij huwde 9 Feb. 1842 M.A. H a m a r d e l a B r e t o n n i è r e , die 9 Jan. 1878
overleed en 17 Dec. 1879 J. v a n d e r B u r g , weduwe van B.H. S t a r i n g , die
27 Nov. 1885 overleed. Hij heeft 12 kinderen zijner eerste vrouw ten grave zien
dalen, meest op zeer jeugdigen leeftijd.
Het belangrijkste door de Bruyn geschreven is:
Bijdrage tot de kennis der bouwkunde in Nederlandsch- Indie (Batavia 1851);
Over proeven met tras in Not. K. Inst. v. Ing. 1856-57; Over de stuw te Lengkong,
aldaar 1857-58; Verslag over eene reis naar Frankrijk en Noord-Italië in Verh. K.
Inst. v. Ing. 1862-63; Overzicht van de waterwetgeving in Noord- Italië, aldaar afd.
Ned Indië, 1875-76. Zeer merkwaardig is ook een rapport van hem over de
organisatie van den indischen waterstaat in Verh. K. Inst. v. Ing. 1886/87, 118.
Eene levensbeschrijving van hem met portret, door E.B. K i e l s t r a , komt voor
in de Verh. K. Inst. v. Ing. 1886/87, 108.
Ramaer
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[Bruynaert, Willem]
BRUYNAERT (Willem), Dominicaan. Hij was baccalaureus in de godgeleerdheid,
prior van het dominicanenklooster te Utrecht en gaf als zoodanig op Sint-Victorsavond
1422 een ‘vidimus’ voor een brief van bisschop Frederik van Blankenheim,
gedagteekend 4 Feb. 1406. Tijdens den strijd tusschen Rudolf van Diepholt en
Zweder van Kuilenburg om Utrecht's bisschopszetel, werd P. Bruynaert door paus
Martinus V tot inquisiteur benoemd, waarschijnlijk om de partij van Zweder te
steunen, daar de aanhangers der tegenpartij voor ketters of kettersgezinden waren
verklaard. Zweder gaf hem volmacht om zijn ambt in het bisdom uit te oefenen. 4
Sept. 1427 beval hertog Philips van Bourgondië de overheden van zijne landen van
Holland, Zeeland, en Friesland genoemden pauselijken inquisiteur te beschermen
en in de uitoefening van zijn ambt behulpzaam te wezen. Daar de stedelijke regeering
van Utrecht in alles de partij van Rudolf bevorderde, kan het niet bevreemden, dat
zij in 1432, toen de verbannen Dominicanen in hun klooster mochten terugkeeren,
den provinciaal Robertus Hogeri o.a. verzocht, om vredeswille van de
tegenwoordigheid van Bruynaert verschoond te blijven.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , de Dominicanen te Utrecht in Archief Aartsb. Utrecht
VIII, 197; P. F r e d e r i c q , Corpus Inq. Neerl. I, 305; P.M. G r i j p i n k ,
Grafelijkheidsregister in Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem XXXI, 68.
G.A. Meijer

[Bruynvisch, Adriaen]
BRUYNVISCH (Adriaen), zoon van M a r t i n u s Sr., geboren te Zierikzee 10 Febr.
1628, studeerde te Utrecht (in 1645 ingeschreven) werd in 1651 als proponent
beroepen te Elkerzee op Schouwen. In 1653 te Zierikzee beroepen, bleef hij daar
tot zijn dood op 9 Mei 1676, ondanks de beroepen naar 's Gravenhage, Leiden en
Amsterdam.
Knipscheer

[Bruynvisch, Johan]
BRUYNVISCH (Johan), zoon van den voorg., geb. Zierikzee 1654, student Leiden
26 Sept. 1674, als proponent te Zierikzee beroepen in 1676, overl. 1689, gaf in 1679
het werk van zijn vader uit: Het heil des Heeren, vertoont in XXXI Predikatièn over
de zaalige Geboorte, heerlijcke Opstandinge onzes Heeren en de troostelijcke
sendinge des H. Geestes. Of hij nog diens preek over den Heid. Catechismus heeft
uitgegeven, zooals hij van plan was, is niet bekend.
Knipscheer

[Bruynvisch, Martinus]
BRUYNVISCH (Martinus) Sr., geb. te Bergen op Zoom omstreeks 1591, als student
te Leiden ingeschreven 24 Sept. 1610, stond sedert 1613 te Roosendaal, sedert
1615 te Oosterland in Zeeland (op Duiveland), sedert 1624 te Zierikzee, stierf 1661,
niet in 1639. Hij is gehuwd geweest met M a a i k e n B a s t e r t .
Van hem verscheen: Vinger Godts; de Baniere des Heeren, ofte Victorye van den
Luitenant Admiraal Tromp bevogten tegen de Spaanschen over Psalm C X V I vs.
12, 14 en Num. X X I V vs. 23 (Amst. 1639) in 1640 te Zierikzee herdrukt met
eenigszins gewijzigden titel.
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Knipscheer

[Bruynvisch, Martinus Jr.]
BRUYNVISCH (Martinus) Jr., geb. Zierikzee 12 Nov. 1658, zoon van Adriaan
(hiervoor), student Leiden 21 Sept. 1676 is als proponent te Zonnemaire beroepen
in 1679, vertrok van hier naar Zierikzee in 1689 en stierf in 1694.
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland i.v.; Kerkel.
Handboek 1909, Bijl. 128, 135, 143, 155 v.
Knipscheer

[Buat, Henri de Fleury de Culan]
BUAT (Henri d e F l e u r y d e C u l a n , heer van S t . C y r - en van l a F o r e s t
d e G a y e ), geb. in Frankrijk, onthoofd te 's Gravenhage 11 Oct. 1666; zoon van
P h i l i p p e H e n r i d e C u l a n en E s t h e r d e F l i n s . Zijn vader
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was kolonel in nederlandschen dienst (leefde nog in 1679; zie C h r . H u y g e n s ,
Oeuvres complètes VIII, 195). Hij zelf werd als page aan het hof van Frederik Hendrik
opgevoed, trad in militairen dienst en werd tijdens Willem II ritmeester van een
compagnie cavalerie, die tot aan den dood van Willem II tot de Garde van de prinsen
van Oranje behoorde. Zijne compagnie stond ter repartitie van Zeeland, zijne
garnizoensplaats was Bergen op Zoom, maar hij hield doorgaans in den Haag
verblijf. Na den dood van Willem II bleef hij tot het hof in betrekking staan. In 1659
nam hij als vrijwilliger deel aan den tocht van de Ruyter naar de Sont en
onderscheidde zich door groote dapperheid bij de landing te Carteminde op Fünen
(Journalen van de admiralen van Wassenaer-Obdam 1658-59 en de Ruyter, 1659-60,
uitg. G r o v e 236, en B r a n d t , Leeven van de Ruiter 189). In 1660 was hij voor
de belangen van den minderjarigen Prins in Zeeland werkzaam en vergezelde
daarna de Prinses-Royale op haar reis naar Engeland. Nadat hij in 1662 ten tweeden
male in Engeland vertoefd had, kreeg hij van Karel II, op voorspraak van de
Prinses-Douairière, toezegging van een jaargeld van ƒ 500. In 1664 huwde hij met
Elisabeth Musch. In October 1665 werd hij door de Staten aangewezen, om de
cavalerie, die bij het fransche hulpleger tegen Munster behoorde, van Maastricht af
te begeleiden en voor logies enz. te zorgen. Hij wordt een aangenaam, eerlijk en
dapper man genoemd. Op zijne levenswijze viel, evenals op die zijner vrouw, veel
aan te merken; hij was sterk verslaafd aan den drank. In 't laatst van 1665 werd hij
door zijne betrekkingen in Engeland, vooral met Gabriël Sylvius, betrokken in
vredesonderhandelingen tijdens den tweeden engelschen oorlog. Van belang werden
deze onderhandelingen vooral, toen Buat er, op verzoek van Sylvius, van Beverning
en weldra ook (Feb. 1666) de Witt in mengde. De Witt verwierp na raadpleging met
de Staten van Holland en met den franschen gezant d'Estrades de door Buat
gebrachte voorstellen niet geheel, maar vroeg om meerdere verduidelijking hiervan.
Hiertoe kon dus Buat met de engelsche regeering in correspondentie blijven; deze
correspondentie leverde echter niets op dan een herhaalde aandrang van engelsche
zijde, dat de Staten iemand naar Engeland zouden zenden, om over vrede te
onderhandelen. Hierop gingen de Staten niet in, ook omdat Frankrijk het niet wilde.
In Augustus kwam het door een slordigheid van Buat aan 't licht, dat hij ook nog
een andere correspondentie onderhield dan die, waarmede hij de Witt in kennis
stelde. Hierin ijverde hij er voor, om bij den vrede de verheffing van den Prins door
Engeland te doen bewerken. Buat deed dit in overleg met eenige andere
Oranjegezinden, nl. Kievit en van der Horst, terwijl ook de heer van Zuylestein tot
de ingewijden behoorde; het bleek ook, dat hij in Juli een onderhoud met Sylvius te
Antwerpen had gehad. De Prins zelf en de Prinses-Douairière stonden er geheel
buiten. Om deze staatsgevaarlijke correspondentie werd Buat gevangen genomen,
op de Voorpoort gebracht en na een vrij langdurig proces in October 1666 door het
Hof van Holland met 5 tegen 3 stemmen ter dood veroordeeld. De Staten van Holland
hadden het eerst talmende Hof officieel laten vermanen om recht te doen, waarop
ook de Witt in enkele brieven aan een paar leden van het hof had aangedrongen;
zij wilden het tegenover Frankrijk duidelijk doen uitkomen, dat Buat in het hem ten
laste gelegde buiten hun
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medeweten gehandeld had. Hoewel zeer ten onrechte werd Buat later meermalen
voorgesteld als een slachtoffer van de Witt's haat tegen het Oranjehuis. Hij werd
begraven in het graf van Cats in de kloosterkerk, waar in 1672 ook zijn wapen werd
opgehangen.
Zie: A i t z e m a , Saken van Staat en Oorlog V, 843 vlg.; W i c q u e f o r t , Historie
des Provinces-Unies, uitg. L e n t i n g - C h a i s v a n B u r e n III, 255 vlg.;
C l a r e n d o n , Continuation III, 46 vlg.; F r u i n , Het Proces van Buat in Verspr.
Geschr. IV, 260 vlg.; N. J a p i k s e , Buat als diplomaat in Nijhoff's Bijdr. 4e Reeks
IV, 55 vlg.; W. d e l C o u r t e n J a p i k s e Brieven van Sylvius en Buat in Bijdr.
en Med. van het Hist. Gen. XXVII (1906) 536 vlg.; Briefwisseling der gebroeders
van der Goes II, 415; Brieven van de Witt (uitg. F r u i n - J a p i k s e ) III, 212 vlg.;
C h r . H u y g e n s , Oeuvres Complètes III, 181; IV, 476, 481; V, 36, 38, 44, 49,
54-55; VI, 81.
Japikse

[Buddingh, Derk]
BUDDINGH (Derk), verdienstelijk onderwijzer en letterkundige, 18 Dec. 1800 te
Driel in de Betuwe geb. en 16 April 1874 te Utrecht overl. Op zijn 20ste jaar werd
hij secondant in den Haag aan de school van Oudemans en Dill. Na zijn huwelijk
met J.C. E i c h h o l t z in 1830 opende hij een instituut voor onderwijs en opvoeding
in laatstgenoemde stad, waarvan hij aan 't hoofd der jongens-, zijn vrouw aan 't
hoofd der meisjesafdeeling stond. Omstreeks 1840 richtte B., in vereeniging met
anderen het Ned. Onderwijzersgenootschap op, dat onder zijn voorzitterschap bij
Kon. Besl. van 15 Maart 1844 werd erkend en weldra tot grooten bloei zou komen.
In genoemd jaar telde het reeds meer dan 400 leden. In 1842, na den dood van zijn
vrouw, hief hij zijn instituut op en werd leeraar in de duitsche taal en letterkunde aan
de delftsche academie, waaraan hij ruim 20 jaren werkzaam bleef, de beide laatste
jaren tevens als leeraar in de aardrijkskunde en bibliothecaris. In 1864
gepensionneerd, vestigde hij zich metterwoon eerst te Abcoude, daarna te Utrecht,
waar zijn dochter directrice van de hoogere burgerschool voor meisjes was. B.
ondernam in 1850 een reis door de Vereenigde Staten van N.-Amerika en schreef
een groot aantal werken, waarvan wij alleen noemen: Archief voor de geschiedenis
van opvoeding en onderwijs (1833-39); Eddaleer of handboek voor de Noordsche
mythologie (1837); Over oude en latere drinkplegtigheden, vooral der Scandinaviers,
Germanen en Nederlanders (1842); Mirakelgeloof en mirakelen in de Nederlanden
(1845); Geschiedenis van opvoeding en onderwijs (1846); Luther als schoolhervormer
(1848); De kerk, school en wetenschap in de Vereenigde Staten van N.-Amerika
(1852-53, 3 dln.); Dordtsche stemmen (1853-56, 3 dln.); Dietsche taal en poëzy
(1859); de Dietscher Jacob van Maerlant (1869); Wandelingen door de Betuwe ter
opsporing van Germaansche, Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854-60);
Het Boetregt (1862); Nieuwe wandelingen (1865) en Mijn laatste woord over den
dichter Jacob van Maerlant (1874).
Zie J.J.F. W a p in Levensber. Letterk. 1876, 125.
Zuidema

[Buddingh, Steven Adriaan]
BUDDINGH (Steven Adriaan), oost-ind. predikant en schrijver, geb. 26 Maart 1811
aan de Kaag onder Alkemade, en overl. 29 Juli 1869 te Katwijk. Hij studeerde te
Leiden, werd in 1832 proponent, en promoveerde in 1838 tot dr. in de theologie.
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belangrijke reizen in 't belang van het O. Ind. Zendeling- en Bijbelgenootschap. Ook
bezorgde hij een nieuwe uitgaaf van het N. Testament in 't laag-maleisch.
Zie: Levensber. Letterk. 1870, waar men tevens een opgave zijner talrijke
geschriften vermeld vindt.
Zuidema

[Buggaeus, Joannes]
BUGGAEUS (Joannes), J a n D i r k s e n B o g g e n of B u g g e , geb. 1586, overl.
in Sept. 1636, behoorde tot een voorname delftsche familie. Zijn ouders waren D i r k
D i r k s e n B o g g e n enL i j s b e t J a n s d o c h t e r S a s b o u t ,dielaterteHaarlem
gingen wonen. Na in 1618 priester gewijd te zijn en den graad van licentiaat in de
godgeleerdheid te Leuven behaald te hebben, werd hij tot kapelaan, sacellanus
curatus, te Haarlem aangesteld. Als zoodanig wordt van hem getuigd, dat hij een
onvermoeid werker, een vader der armen was. Als kanunnik en secretaris van het
oud-kapittel van Haarlem heeft hij veel gedaan voor de kerkelijke geschiedenis van
het haarlemsche bisdom. Hij schreef de notulen van het kapittel in de jaren
1629-1636, stelde met zijn mede-kanunnik J a n A l b e r t B a n eene kroniek op:
Tabula Chronologica, welke beknopt de voornaamste gebeurtenissen onzer kerkelijke
geschiedenis over de jaren 1558-1635 aangeeft, gaf een plattegrond der groote
St.-Bavokerk met verklarende aanteekeningen gelijk deze in den roomschen tijd
geweest was, maakte een begin met het Necrologium Dioecesis Harlemensis, welke
lijst, dikwijls met een kort bijschrift, den sterfdag vermeldt der priesters van de
hollandsche zending in de jaren 1600-1722. Bugge schetste afbeeldingen met
toelichtende bijschriften van 24 heiligen van het haarlemsche bisdom, die gegraveerd
werden en waarvan nog een compleet stel voorhanden is in de kerkelijke musea
van Utrecht en Haarlem, stelde den Catechismus compendiatus op, gaf met B a n
een herziene vertaling der Spongia van J a n s e n i u s , gericht tegen den predikant
G. Voet en vertaalde de Cornicula nudata van een onbekend schrijver: het
ontpluymde Craytje van Andreas Rivetus. Toen de remonstrantsche hoogleeraar
Simon Episcopius in 1633 een boekje tegen de katholieke kerk uitgaf onder den
titel: de Rechte outheyt van Seven Propositien enz. schreef kanunnik Bugge
daartegen zijn Catholycke Antwoordt. De dood echter belette hem dit werk ten einde
te brengen, doch het werd voortgezet, voltooid en uitgegeven door Modestus
Stephanus Seuck, president van het hollandsche college te Keulen. Terwijl hij met
grooten ijver aan de pestzieken de sacramenten der stervenden toediende, werd
hij zelf ook door die ziekte uit het leven weggerukt. Er bestaat van Bugge een portret
gegraveerd door Dirk Matham met zinspreuk: ‘fortiter et suaviter’ en achtregelig lat.
vers.
Zie: de Katholiek LX, 57; Bijdr. Bisd. Haarlem, I, 1, 440; IV, 1; XII, 426; XVIII, 76,
80; XIX, 106, 114; XXII, 294 en verder registers; Wapenhercut V (1901) 83-85.
Droog

[Buis, Paulus]
BUIS (Paulus), of B u s i u s , uitstekend rechtsgeleerde, uit een oud zwolsch geslacht
als zoon van J o h a n n e s B. geb. ± 1570, gest. te Franeker 23 Sept. 1617. Hij werd
12 Mei 1593 te Franeker als stud. ingeschreven en genoot daar het onderwijs van
H. Schotanus, onder wien hij in 1595 Theses de acquirendo rerum dominio jure
gentium verdedigde. Waar hij den graad van J.U. Lic., onder welken hem in 1602
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wordt hij conrector te Zwolle genoemd. Inmiddels had hij een reis door Duitschland
gemaakt en Keulen bezocht, waar in 1601 zijn eerste geschrift het licht zag. In Zwolle
als advocaat gevestigd, kreeg hij een grooten naam en werd in 1605 met Everhard
ter Stege en Jan Wolfsen belast met het nazien van het ontwerp-Stadboek van
Zigher ter Steghe. Tevens trad hij op als burgemeester. In 1606 werd hij door Marcus
Lycklama aanbevolen als opvolger van zijn leermeester Schotanus, maar werd ten
slotte niet benoemd. Vier jaar later echter zag hij zich als opvolger van Lycklama,
die tot grietman benoemd was, aangewezen. Zeven jaren lang bekleedde hij met
veel lof den hoogleeraarszetel en heeft vooral de aandacht op zich gevestigd door
naast zijn eigenlijk vak van onderwijs, de Pandecten, als eerste juridische hoogl.
de politica te onderwijzen, en daarover disputen te houden. Waarschijnlijk werd hij
hiertoe gebracht door het miscrediet, waarin de Veno, die sinds 1602 als prof. ethices
et physices ook dit vak doceerde, geraakte. Vooral ook op verzoek zijner leerlingen,
zooals uit de voorrede blijkt, stelde hij in beknopten maar bondigen vorm een
algemeene staatsleer samen (± 100 blz.), die als eerste geschrift van een
Nederlander daarover en in zeker opzicht als voorlooper van de Groot's geschriften
te beschouwen is. Tot aanvulling verscheen een bundel disputen onder hem daarover
gehouden. Na het optreden in 1615 van prof. Andreae werden deze colleges weder
gestaakt. De richting van zijn staatsrechtelijk onderwijs wordt het best gekend uit
deze definitie: ‘Politica est doctrina reipublicae rite tractandae; est nempe magis
practica quam speculativa’.
Zijn voornaamste geschriften zijn: Tractatus de annuis reditibus (Col. 1601)
(opgedragen aan de Staten van Overijsel, die hem daarvoor ƒ 50 vereerden);
Subtiliorum juris, id est subtilium dissert. Academ. de jure theorico ll. VII (Col. 1604;
herdrukt Fran. 1612); De officio judicis lib. singul. (Fran. 1603; herdr. Lugd. Bat.
1610); Comment. in universas Pandectas cum differentiis juris canonici et
consuetudinum Germaniae (Zwolle en Fran. 1608-14, 2 dln.; herdr. Deventer 1656);
De republica ll. III, quibus tota Politicae ratio nova et succincta methodo ingenuae
eiusdem praxi applicatur (Fran. 1613; herdr. Francof. 1626); Illustrium Disquisitionum
politicarum liber, quo quaestiones politicae seu ejus quae est de gerendae reipublicae
ratione, XVII disp. explicantur (Fran. 1613). Zijn geschilderd portret is in het stadhuis
te Franeker.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 87-88, 839; L. d e H a r t o g in N. Bijdr.
Regtsg. en Wetg. 1882, 474-534; A. T e l t i n g , Stadr. v. Steenwijk XI en 258; Bijdr.
Geschiedenis v. Overijssel V, 216; E l i a s , Vroedsch. Amsterdam II, 716.
van Kuyk

[Bulius, Nicolaas]
BULIUS (Nicolaas), B o e l e , B o e l e n s z . , geb. 17 Jan. 1550, uit welgestelde
familie, gest. 1645, had een uitstekend geheugen en was een van de vele polyglotten
van het toentertijd zoo polyglotte Hoorn. Zijn eerste ontwikkeling kreeg hij op de
bekende latijnsche school in zijn woonplaats, van Poelenburg. Daarna ging hij naar
het haarlemsche gymnasium, waar hij vooral in het grieksch en latijn vorderingen
maakte. Vervolgens kwam hij onder toezicht van Petrus Bloccius, den rector van 't
leidsche gymnasium. Eerst toen trok hij naar Leuven, van daar ging hij naar Douay,
om van hier, toen hij het fransch voldoende machtig was, naar Parijs te vertrekken.
Negentien jaar oud zijnde, bleef hij daar eenige maanden, reisde verder naar Tours,
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trok toen geheel Frankrijk door, en keerde ten slotte voor eenigen tijd naar Holland
terug. Daarna toog hij, door Duitschland heen, naar Italië ‘alwaer hij te Padua na
seeckere maenden vertoevens, hem publice der medicijnen doctor heeft laten
passeren.’ Hij had hier den smaak voor 't italiaansch gekregen en van Venetië naar
Rome reizende, zich bijzonder op die taal toegelegd, om een zuiverder uitspraak
van de taal te hooren. Hij sprak en schreef, toen hij 3 jaar later terugkwam, zes
vreemde talen. De raad van Hoorn benoemde hem dadelijk tot stadsgeneesheer,
in den tijd, toen Bossu gevangen zat, die hem tot medicus koos. Toen er weer drie
jaar verstreken waren, dus in 1577, werd hij benoemd tot gecommitteerden raad
van Holland en West-Friesland. Hij moest dus voortaan in den Haag wonen. Toen
hij in 1580 dezen post verliet, werd hem ‘wegens 't overlijden van Gijsbert Duyck,
't schoutambt toeghelegdt.’ In 1598 werd hij, na 't fiscaalschap tijdelijk te hebben
waargenomen, door de Staten-Generaal tot raad en advocaat-fiscaal van het college
der admiraliteit van dit kwartier aangesteld. Eindelijk is hij op 65-jarigen leeftijd aan
‘een uytdroogende coortse’ gestorven. Hij moet enkele gedichten nagelaten hebben.
Jac. Matham heeft zijn portret gegraveerd.
Zie: V e l i u s , Chroniick van Hoorn (1648) 348; M.Z. B o x h o r n , Toneel ofte
beschrijvinghe des tandts ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt (Amst.
1634) 360.
A. Geyl

[Bull, Abraham Johannes de]
BULL (Abraham Johannes d e ), geb. 11 Dec. 1823 te Amsterdam, overl. te Baarn
24 Sept. 1888, journalist, schreef verzen en novellen, was rederijker, bijzonder
bevriend met Jacob van Lennep, en ging uit den handel, waarvoor hij opleiding
genoot, over naar de journalistiek door de aanvaarding eener plaatsing bij de redactie
van de toen nog aan de gemeente Amsterdam toebehoorende Amsterdamsche
Courant (zie W.P. S a u t y n K l u i t in Nijhoff's Bijdragen N.R., V, 209). In November
1852 besloot de gemeenteraad de courant, die verlies opleverde, van de hand te
doen en koos uit de sollicitanten die om erlanging van het recht van uitgifte hadden
gevraagd, de Bull en J. van Tonga. De courant bleef officieel orgaan, waarvoor
retributie werd betaald. In 1879 droeg de Bull het hoofdredacteurschap over aan
F.C. de Brieder.
De Bull wiens Beeld der toekomst, Romantische Gedichten, de val van Jeruzalem
(treurspel met J. v a n L e n n e p ), Verspreide gedichten, met het algemeen bekende
gedicht ‘de ledige stoel’, Novellen, Binnenhuisjes enz., alle verschenen in de periode
1849-1863, nog al opgang maakten, vond later nog een werkkring door Funke Sr.
van het Nieuws van den Dag, die voor hem aan zijn blad de betrekking van
oppercorrector schiep, hetgeen de Bull eens deed zeggen: ‘ik had nooit gedacht
dat ik mijn leven in het Huis van Correctie zou eindigen’. Zijn door W.F. Wehmeyer
naar een teekening van J.H. Neuman gegraveerd portret is verschenen in Aurora
van 1852.
Zie: A.J.N. v a n H a l l in de Gids 1888, IV, 175; M.C. R o g g e in Levensber
Letterk. 1889, 292; Nederl. Spectator 1888, 317.
Calisch

[Bultinck, Michael]
BULTINCK (Michael) geb. te Thielt omstreeks 1600, overl. te Brugge 21 Maart
1678, heeft 9 Apr. 1630 in de Cistercienserabdij van Duinen de kloostergeloften
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afgelegd. Eerst supprior der abdij, volgde hij later zijn medebroeder Adriaan
Meuleman op als (laatste) rentier van Zande te Hontenisse, nadat hij dezen reeds
eenige
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jaren was behulpzaam geweest bij de moeilijkheden voortgesproten uit het
inbeslagnemen der goederen van Zande door den Prins van Oranje. Hierom dan
ook verbleef hij vanaf 1649 bijna voortdurend te 's Gravenhage, waar hij tevens
kapelaan was van den spaanschen gezant en, door den vicaris apostolicus J. de
la Torre erkend, menigen dienst bewees aan de haagsche katholieken. Men treft
hem nog aldaar aan in 1655-1658. Sinds 1652 was hij notaris apostolicus, in 1663
verkreeg hij van den abt-generaal Cl. Vaussin den titel van prior van Klaarkamp in
Friesland. Gekozen en benoemd tot abt zijner abdij, geïnstalleerd 22 Sept. 1667,
regeerde hij 10½ jaar. In 1672 werd hij aangesteld als vicaris-generaal zijner orde
in België. Zijn geschilderd portret als abt wordt nog bewaard in de voormalige abdij,
thans seminarie, te Brugge.
Zie: Gallia Christiana nov. V, 295; Cronica et cartularium monast. de Dunis (Brug.
1864) 101, 106; N. v a n H o v e , Het leven van den S. Idesbaldus (Brugge 1751),
255-256; Archief Aartsb. Utrecht XI, 101; F.v.d. P u t t e , Chronique et cartulaire de
l'abbaye de Groeninghe (Brug. 1872) LXXV, 119-120; Registr. omnium religiosorum
monast. Dunen. 104-106, 243 (H.S., Arch. Seminarie te Brugge).
Fruytier

[Buns, Benedictus]
BUNS (Benedictus), geb. te Nijmegen in 1642, was een zeer bekwaam organist en
componeerde veel. Men heeft nog van hem Novum processionale (Antwerpen 1711).
Hij overl. 6 Dec. 1716 te Boxmeer als supprior van het Carmelietenklooster, waar
zijn geschilderd portret bewaard wordt.
Zie: Bibl. Carmelitana I, 264; Studiën LVIII (1902) 370.
C. de Boer

[Buren, Hendrik Jacobus van]
BUREN (Hendrik Jacobus v a n ), geb. te 's Gravenhage 5 Mrt. 1799, overl. te
Rottterdam 8 Nov. 1888. Zijn ouders waren J a n v a n B u r e n en C o r n e l i a
F a d d i n g h e n . In 1824 gepromoveerd te Leiden kwam hij later aan de
rotterdamsche rechtbank. Van 1844-51 was hij kiezer en van 1862-68 lid van den
raad. Daar behoorde hij als volbloed conservatief tot de tegenstanders der liberale
o

o

beginselen. Hij huwde 1 met C.E. S c h a u w e n b u r g , 2 met C o r n e l i a
P e t r o n e l l a S c h o u t e n s . Als publicist heeft hij zich in den politieken strijd doen
gelden. Hij was o.a. redacteur van het welbekende Goudsche Kronykske, een zeer
conservatief blaadje, waarin tal van kleinere opstellen van zijn hand verschenen.
Bovendien publiceerde hij: de Zaak met Z.H. Pius IX verduidelijkt (Rott. 1853);
Engelands misdrijf en Neerlands pligt (Rott. 1855); Inspraak bij eene kiesvergadering
van het hoofd-district Rotterdam tegen de voorgenomen bestendiging van onwettige
kiezersvergaderingen door een ontworpen reglement (Rott. 1850); Misbruiken bij
de verkiezingen te Rotterdam gestaafd (Rott. 1853); Overzigt over de ontbinding
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de gevolgen daarvan in Rotterdam
(1e en 2e druk, Rott. 1868).
Moquette

[Burghius, Mattheus Adriaensz.]
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BURGHIUS (Mattheus Adriaensz.), ook M. A d r i a e n s z . , M. A d r i a n i of M.
V e r b u r g genoemd, gest.1643 was van 1608 tot 1619 predikant te Zevenhuizen.
Hij is als remonstrant afgezet. Op de zuidhollandsche Synode van 1618 was hij
reeds niet verschenen, hetgeen de toorn der vergadering opwekte. De
verontschuldigingen door eenigen uit de gemeente Zevenhuizen uit zijn naam
ingebracht werden niet aangenomen ‘als synde frivole ende sonder fondament’. In
1619 zegt de Synode, dat hij ongezond was in de leer en ‘lasterlijk in zijne
propoosten, noemende den catechismum een vleescheliken arm waerdoor men
souckt de predicanten de tonghe uijt te halen
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om te sien, off daer gort op leijt’. Ook sprak hij geringschattend over de predikanten
van Amsterdam en zeide, dat er velen in het Martelaarsboek stonden genoemd, die
daar niet thuis behoorden. Met H. Slatius en Jac. Bontebal heeft hij een geschrift
uitgegeven, waarin Calvijn een tyran werd genoemd, ‘twelck zij van Antwerpen als
een monsterken hebben herdruckt’, waarvan de titel: J. Calvini tyrannien,
scheldinghen ende leugenen (1616) door M.J.A.H.B.S. Hij had verklaard, liever
onder het juk van Spanje te willen zijn dan de leer van Calvijn aan te nemen. Hij
zou ook nooit de nederlandsche geloofsbelijdenis hebben onderteekend, als hij ze
te voren recht had verstaan. Reden genoeg tot afzetting.
14 Jan. 1610 heeft ook hij de bekende remonstrantie onderteekend. Op 30 Sept.
tot 4 Oct. was hij ter vergadering te Antwerpen tegenwoordig. Ook onderteekende
hij het derde vertoog aan de Staten na de samenzwering in 1623. T i d e m a n
vermeldt hem meermalen als remonstrantsch predikant tot in 1633, te Utrecht (1624),
Gouda en omliggende plaatsen (1627), te Rotterdam (1630) en te Leiden (1632 en
1633). In Juni 1633 naar Alkmaar verplaatst, is hij aldaar gestorven. Hij heeft een
legaat nagelaten, waaruit het laatst nog in 1806 een student kon onderhouden
worden.
Zie: G. B r a n d t , Hist. der Reform III, 343, 735v., 916; d e z e l f d e , Bibl. der Rem.
Geschr. (Amst. 1863) 149, 194, vergl. voorrede IV en 137 v.; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta III, 287, 314, 374 v. 421, 442 v.; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert II,
21; H.Y. G r o e n e w e g e n , de Remonstantie (Leid. 1910); J. T i d e m a n , De
stichting der Remonstr. Broederschap (Amst. 1871-1872) I, 98, 292; II, 281, 289,
291, 313, 373, 385, 397, 404, 441, 447, 458, 473; Kerk. Handboek 1878, 808; 1907,
Bijl. 168.
Knipscheer

[Burgt, Franciscus Petrus van de]
BURGT (Franciscus Petrus v a n d e ), geb. te Uden 12 Febr. 1825, overl. te
Rijsenburg 14 Mei 1896; volbracht zijn studiën te Leuven, waar hij baccalaureus in
de godgeleerdheid werd. Na de priesterwijding, te Mechelen ontvangen 2 Juni 1849,
volgde 1 Mrt. 1850 de benoeming tot hoogleeraar in het kerkelijk recht aan het
seminarie Warmond. Van Oct. 1854 tot Aug. 1857 gaf hij theologie te Kuilenburg;
7 Oct. d.a.v. trad hij in het pas opgerichte seminarie Rijsenburg op als hoogleeraar
in het kerkelijk recht en in de dogmatiek. Sedert 8 Dec. 1858 was hij kanunnik
theologaal, sedert 23 Nov. 1877 proost van het metropolitaan kapittel. Na zijn
benoeming tot president van het seminarie (8 Sept. 1860) werd voor de dogmatiek
aangewezen professor G.M. Jansen, zoodat v.d. Burgt nu uitsluitend kerkelijk recht
gaf. Zijn breed opgezette geschriften munten uit door grondige, scherpzinnige,
heldere uiteenzetting. De twee werken over het huwelijksrecht worden door pater
W e r n z , Jus Decretal. (Romae 1904) IV, 19 hoog geroemd. Zijn groote verdiensten
werden erkend door de benoeming tot geheim kamerheer (2 Juni 1874) en
huisprelaat van Z.H. den Paus, (2 Juni 1889). Na het overlijden van Mgr. Wensing
(2 Febr. 1880) werd hij benoemd tot voorzitter van het Archief v.d. gesch. v.h.
Aartsbisdom Utrecht. Van 22 Sept. 1882-25 April 1883 en van 5 April 1895-29 Juli
1895 trad hij, na den dood van Mgr. Schaepman en Mgr. Snickers, op als vicaris
capitularis sede vacante. Mgr. Snickers benoemde hem 13 Mei 1891, diens opvolger
Mgr. v.d. Wetering 29 Juli 1895 tot vicaris-generaal. Hij werd begraven op het kerkhof
van het seminarie te Rijsenburg. De lijkrede werd uitgesproken door
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Dr. Schaepman. Zijn werken zijn: Tractatus de dispensationibus matrimonialibus
(Sylvae Ducis 1855, 1865); Tractatus de matrimonio (Sylvae Ducis 1859, 1875); De
celebratione missarum (Ultrajecti 1871); De ecclesiis (Ultrajecti 1874, 2 vol.);
Tractatus de jubilaeo (Ultrajecti 1875).
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXIII (1896) 1*; S c h a e p m a n , Menschen en Boeken,
vijfde reeks, 46; het Centrum van 8 Juni 1896; de Katholiek LXVII (1875) 337; LXIX
(1876) 118.
Knuif

[Busco, Godefridus de]
BUSCO (Godefridus d e ), Dominicaan. Hij behoorde tot het klooster van Zwolle en
bekleedde daar het prioraat in 1487. In 1485 werd hij door den vicaris-generaal der
hollandsche congregatie belast met het bestuur der kloosters in Pruisen, Pommeren
en Lijfland. In 1496 was hij prior te 's Gravenhage en moest in 1502 op bevel van
den vicaris-generaal visitatie houden in de kloosters van Holland en Gelder.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 191.
G.A. Meijer

[Buscoducis, Theodoricus de]
BUSCODUCIS (Theodoricus d e ), Dominicaan, gest. 24 Juli 1578, professor,
magister en doctor in de godgeleerdheid, was gedurende 18 jaar prior te Keulen.
Vele jaren stond hij daar als regent aan het hoofd der studiën, bovendien was hij
apostolisch inquisiteur en raadsheer van den aartsbisschop van Keulen.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 196.
G.A. Meijer

[But, Adrianus de]
BUT (Adrianus d e ), B u t s i u s , geb. 1437 in den polder Marlemont, parochie
Saaftingen (niet te Hulst zooals vele schrijvers aangeven) cistercienser monnik en
bekend kroniekschrijver, overl. in de abdij van Duinen bij Veurne 24 Juni 1488. Zijn
vader was ontvanger der polders van den graaf van Namen gelegen in de heerlijkheid
Saaftingen; hij verloor zijne ouders op zeer jeugdigen leeftijd en werd opgevoed
door zijn oom Willem de But, pastoor te Saaftingen O.L.V. In 1450 ontving Adriaan
te Vracene (Waas) de kruinschering van den bisschop van Doornik. Bestemd voor
den geestelijken stand, begon hij zijne studiën te Mechelen en zette ze na een korte
onderbreking voort te 's Hertogenbosch en aan de universiteit te Leuven. Goed
bekend met de monniken der abdij van Duinen, besloot hij na eenig beraad in hunne
abdij te treden. Hij riep de voorspraak in der kloosterlingen verblijvend te Zande
nabij Saaftingen, doch de abt Crabbe stelde zijn intrede uit wegens de moeilijkheden
met den hertog van Bourgondië over de abtskeuze. Daarop werd de But door zijne
familie naar Parijs gezonden om zijne studiën te voltooien; dus niet op kosten van
den hertog zooals G o e t h a l s en de Biogr. Nat. zeggen. De kennismaking met de
Nuptiis diaboli, van P e t r a r c h a , gericht vooral tegen de orde van Citeaux, deed
hem aarzelen, toen de abt van Duinen hem terugriep om zijn proefjaar te beginnen.
Na eene vergelijking echter der verschillende orden met Citeaux, kwam hij tot het
besluit, dat deze onder alle andere de beste was, zoodat hij na eenig dralen einde
1458 Parijs verliet, te Duinen zijn noviciaat begon en 1460 of 61 de kloostergeloften
uitsprak. Wederom zond de abt hem naar Parijs en na een verblijf van enkele jaren

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

in het college der orde, keerde hij als baccalaureus der godgeleerdheid terug. De
geschiedenis van Vlaanderen en van zijne abdij werd nu de geliefkoosde bezigheid
van de But, om zijne kronieken onder de beste schrijvers van dien tijd gerekend. In
1470 en daarna 1476-1479 was hij watergraaf of ontvanger van stad en lande van
Veurne; daarop werd hij prior der abdij 1471, maar spoedig nam hij
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zijn ontslag. Nu stelde de abt hem aan als portier, toen een belangrijke post, omdat
deze niet alleen met het ontvangen der vreemdelingen was belast, maar ook met
het bestuur der armen- of poortgoederen en met de zorg voor de bedeeling.
De voornaamste bijzonderheden over het leven en de familie van de But worden
door hem zelf aangegeven in het proëmium van zijne Cronica abbatum monasterii
de Dunis, (uitgegeven door de Soc. d'émulation de la Flandre occ., Brug. 1839 en
1864) en voornamelijk in zijne kroniek genaamd Raparium. Het is de kroniek van
Joh. Brando (kol. 453) verkort door de Roya en door de But met aanteekeningen
voorzien en voortgezet tot 1485, gedeeltelijk uitgegeven door K e r v y n d e
L e t t e n h o v e , Chroniques relatives à l'histoire des ducs de Bourgogne (Brux.
1870).
Reeds was eene zeer verkorte uitgave bezorgd door S w e e r t i u s , Rerum
Belgicarum annales (Francofurti 1620). Het autograaf van de But's Raparium bevindt
zich te Brussel, zie: J.v.d. G h e y n , Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
o

Royale de Belgique, V, n . 3107.
De Archives générales du Royaume te Brussel bezitten nog een handschrift van
de But in gr. fol., waaruit zijn Chronicon Flandriae is gepubliceerd door J. d e S m e t ,
Corpus Chronicorum Flandriae I (Brux. 1837) 260-367; (zie de beschrijving van dit
handschrift bij: W a r k o e n i n g , Hist. de la Flandre I, 77-79). Toen in 1579 de
Geuzen de verborgen handschriften der abdij van Duinen ontdekten, werden alle
geroofd; het gelukte echter in 1584 den monnik Joh. Trochaeus dat van de But terug
te koopen Opnieuw gered tijdens de fransche revolutie, werden ze door den laatsten
monnik der abdij met alles, wat hij bezat, afgestaan aan het bisdom Brugge. Mgr.
Boussen schonk het hs. met nog andere aan het staatsarchief te Brussel. De brieven
van de But, tot de fransche revolutie in de abdij bewaard, zijn waarschijnlijk verloren.
De But was niet alleen geschiedschrijver, hij werd geacht als een man ervaren in
alle wetenschappen van zijn tijd. ‘Orator magnus, vates, artista, meatus Astrorum
pollens, Flandrigenum acta notans’.
Het portret van hem bewaard in de abdij, thans seminarie, te Brugge is eerst in
de 17e eeuw geschilderd; hierna is ook datgene gemaakt, dat men in de 1e ed. der
Cronica abbatum vindt. D e V i s c h gaf geene afzonderlijke biografie van hem uit
zooals vermeld wordt in de Biographie nationale. De schrijver verwart Adr. de But
met Adr. Cancellier, abt, wiens biografie in 1655 te Brugge en 1660 te Brussel door
de Visch werd uitgegeven. Uitvoerig handelt over hem de inleiding van de uitgave
der kroniek door K e r v y n v a n L e t t e n h o v e en Cronica abbatum, beide reeds
vermeld.
Zie: G o e t h a l s , Lectures relatives à l'histoire des sciences et des lettres IV,
364-5; Ch. d e V i s c h , Bibliotheca scriptorum ord. Cist. (Col. 1656) en zijn
Compendium chronol. exordii et progressus B.M. de Dunis (Brux. 1660) praefatio
en 91, 117, 123, 124; Bibliothèque des écrivains de l'ordre de St. Benoit I, 161;
M o r e r i , Le grand dictionaire historique I (1704) 719: Biographie nationale IV,
856-858 en de aldaar vermelde schrijvers; L'auteur de l' Imitation de Jesus-Christ
et le témoignage d' Adrien de But in Précis historiques XXXVIII (1889) 362-370;
F é r e t , La Faculté de théologie et ses docteurs les plus célèbres in Moyen-Age,
IV 376; P i r o n , Algem. levensbeschrijving, Bijvoegsel (Mech. 1862) 31.
Fruytier

[Butzeel, Mr. Gerrit]
BUTZEEL (Mr. Gerrit), vermoedelijk ‘protochirurg’ van Nijmegen. Van hem hoort
men 't eerst
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in 1420, toen hij op een loon van vijf alde schilden 's jaars, extra kleeding en een
flesch wijn, op de ‘hoechtijden’ (Paschen, Pinksteren, Maria Hemelvaart en Kerstmis),
tot stadschirurg benoemd werd; veldtochten werden extra vergoed; voor vijf
expedities van enkele dagen duur kreeg hij in 1420 18 gl. 15 meeuwen. 't Laatst
vernemen wij van hem in 1429, toen zijn jaarwedde de som van 8 rh. guld. 's jaars
bedroeg.
Zie: v. S c h e v i c h a v e n , De geneeskunst in Oud-Nymegen in Prov. Geldersche
en Nijmeegsche Courant, 22 en 23 Jan. 1899.
A. Geyl

[Buyk, Emond]
BUYK (Emond), geb. te Batavia 13 Jan. 1683, kwam in 1688 in Holland, doch keerde
1703 terug, overl. te Padang 5 Juli 1730, zoon van Raymond, die volgt, en van
Geertruyd Ruysch. Secunde van Palembang 1707, administrateur op Bantam 1711,
tot koopman bevorderd 1712, gezaghebber op Bantam en opperkoopman 1715,
gezaghebber van de W. kust van Sumatra 1724.
o

Hij was gehuwd: 1 . te Batavia 18 Jan. 1707 met C a t a r i n a v a n
W i s s e k e r k e (geb. te Goes 26 Jan. 1684, overl. te Batavia 24 Febr. 1722); en
o

2 . 11 Juli 1724 te Batavia met M a r i a v a n H e u r n , geb. te Polinsinco (O.I.) 4
Sept. 1696 wed. P h i l i p d e M o n t é , dr. van P a u l u s v a n H e u r n en
C h r i s t i n a M a r i a U y t t e n b o g a e r t . Zij hertr. te Batavia 30 Mrt. 1732 W i l l e m
S e n n v a n B a s e l , burgr. v. Schiedam en overl. te Utrecht 8 Juni 1761.
Zie: Navorscher 1906, 427/8.
van Dam van Isselt

[Buyk, Raymond]
BUYK (Raymond), geb. te Amsterdam 11 Apr. 1654, overl. te Breukelen 11 Dec.
1742, zoon van J a n J a n s e n B u y c k en van S u s a n n a M u y s v a n H o l y .
Hij vertrok in 1676 naar Indië, keerde 1688 van daar weer. Schepen te Naarden
in 1692 enz., burgemeester 1693 enz., oudste of presideerend burgemeester 1694
enz.; voorts was hij aldaar kerkmeester. Vertrok uit Naarden 1710 en ging in de
Purmer wonen. Hij vestigde zich in Nov. 1725 te Breukelen, waar hij overleed. Hij
o

was gehuwd: 1 . 29 Aug. 1680 te Batavia met G e e r t r u y d R u y s c h (geb. 1661,
o

overl. 29 Jan. 1690), dr. van E(d)m o n d en van C o r n e l i a v a n D a a l e n ; 2 .
17 Dec. 1699 met A n n a M i n n i e t , wed. v.d. kapitein der burgerij te Amsterdam
Gijsbert Vastrik.
Zie: B.J.M. d e B o n t , Genealogische enz. mededeelingen enz. Joost Buyck
136; voorts Navorscher 1906, 427/8.
van Dam van Isselt

[Buys, Gerrit]
BUYS (Gerrit), G e r a r d u s B u s a e u s , broeder van Jan, die volgt, Pieter (kol.
523), en Theod. (kol. 524), geb. te Nijmegen 1538, overl. te Xanten 31 Juli 1603,
studeerde te Leuven in de wijsbegeerte en godgeleerdheid en was primus aldaar
in 1556. Hij verliet deze hoogeschool met den graad van licentiaat; op voorspraak
van Johan Wilhelm, hertog van Kleef en Berg, wiens leermeester hij geweest was,
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ontving hij een kanunnikaat aan de St. Victorskerk te Xanten; hij verwierf veel lof
voor de welsprekendheid zijner preeken.
Hij schreef een Catechismus in het hoogduitsch (Keulen 1572), opgedr. aan de
regeering van Nijmegen; Responsio ad Matthiam Flaccium Illyricum de communione
sub utraque specie, hetwelk, naar men zegt, door de predikanten geheel opgekocht
en daardoor verloren zou gegaan zijn; de Eucharistico Sacramento.
2

Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederl. II, 1548; W e t z e r u n d W e l t e 's Kirchenlexicon
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II, 1548; H.J. A l l a r d in Studiën LVII (1901) 26; B.P. C a n i s i i Epistulae et Acta
ed. B r a u n s b e r g e r (Freiburg 1896 v.v.) reg. i.v. Busaeus.
van Schevichaven

[Buys, Jan]
BUYS (Jan), J o h a n n e s B u s a e u s , J e a n B u s é e , geb. te Nijmegen 14 Apr.
1547, overl. te Mainz 30 Mei 1611; broeder van Gerrit hiervoor, Pieter (kol. 523) en
Theodoor (kol. 524), begaf zich 1 Juli 1563 in de orde der Jezuïeten. Toen zijn
proefjaren ten einde waren, gaf hij onderwijs in de oude talen en wijsbegeerte,
waarna zijn oversten hem ter hoogere ontwikkeling naar het jezuïetencollege te
Rome zonden. Later was hij 22 jaren leeraar in de godgeleerdheid te Mainz. Tot
zijn einde wijdde hij zich aan het uitgeven van werken ter verdediging der r.k. leer
en betreffende de kerkelijke geschiedenis. Zijn voornaamste werk is het Enchiridion
piarum meditationum. Ook vertaalde hij uit het italiaansch in het latijn onderscheidene
werken over indische, japansche en chineesche zaken en bezorgde uitgaven van
P e t r u s B l e s e n s i s en J o h a n v. T r i t t e n h e i m . J. Lubin heeft zijn portret
gegraveerd, waarvan vele copieën bestaan.
2

Zie: G l a s i u s , Godg. Nederl. i.v.; W e t z e r u n d W e l t e 's, Kirchenlexicon II,
1548; d e B a c k e r - S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Comp. de Jésus II, 416;
VIII, 1949. H.J. A l l a r d in Studiën LVII (1901) 30; B.P. C a n i s i i Epistulae et Acta
ed. B r a u n s b e r g e r (Freiburg 1896 v.v.) reg. i.v. Busaeus.
van Schevichaven

[Buys, Jan Stevensz.]
BUYS (Jan Stevensz.), opgevoed in het weeshuis te Alkmaar, van handwerk
rijglijfmaker, deed eene reis ten oorlog als krankbezoeker, werd in zijne geboortestad
prediker in het verbeterhuis, catechiseermeester in het weeshuis en ziekentrooster,
kreeg in het begin van 1757 wegens ziekte en andere toevallen een plaatsvervanger
en overleed in Januari 1760. Van hem zag het licht: Alkmaar Belegert Den 21
Augustus, en Ontset Den 8 October 1573. Mitsgaders de Reedenen, en Oorsaaken
Die tot dat strenge Beleg aanleiding hebben gegeeven: Als meede de voornaamste
Saeken die in 't Beleg van Haarlem zyn voorgevallen: By een versamelt en opgesteld
uyt de Geschiedenissen van ons Vaderland, en by naa woordelyk uytgesprooken,
en in een Redenvoering voorgesteld (Alkm. 1759). De drukker, A. Ylst bericht den
lezer, dat de redevoering voor een zeer groot aantal toehoorders gehouden is.
Bruinvis

[Buys, Mr. Paulus]
BUYS (Mr. Paulus), zoon van A e r t B u y s en O d i l i a P o u w e l s v a n d e r
E e m , geb. te Amersfoort in 1531, overl. op het huis Capelle ter Vliet bij IJselstein
4 Mei 1594. Zijn vader (overl. ± 1564) was molenaar en vrij welgesteld. Van zijne
5 kinderen: Paulus, J o h a n , W o u t e r , W e n d e l m o e t en O d i l i a is alleen de
oudste een bekende persoon geworden.
Hij studeerde te Dôle en te Angers, waar hij op 25-jarigen leeftijd den graad van
meester in de beide rechten verwierf. Van 1556-1561 was hij advocaat voor het Hof
van Holland, in welken werkkring hij veel succes had met zijne pleidooien. Op 10
November 1561 werd hij op eene jaarwedde van 300 gulden (later 360) benoemd
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tot pensionaris der stad Leiden, als opvolger van Mr. Cornelis van Veen. Als zoodanig
had hij de stad te vertegenwoordigen op de vergaderingen der Staten van Holland
en bij zendingen van verschillenden aard. De Staten van Holland zonden hem in
1566 met den landsadvocaat van den Eynde naar Brussel, om de wenschelijkheid
van over-
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komst van Philips II naar de Nederlanden te bespreken. Na hunne terugkomst
werden beide afgevaardigd naar den Prins van Oranje, die te Amsterdam vertoefde,
om te beraadslagen over het onderdrukken der kettersche woelingen in Holland,
bij welke aangelegenheid Buys de gematigde zienswijze van den Prins toegedaan
bleek. Op het eind van 1569 was Buys afgevaardigde voor Holland op de vergadering
der Staten-Generaal te Brussel, waar het voorstel over het invoeren van den tienden
penning verworpen werd. Uit eigen beweging reisde hij in het begin van 1570 van
Brussel naar Arnstadt, om den Prins van de toestanden in de Nederlanden op de
hoogte te stellen en na dien tijd bleef Buys betrekkingen met dezen onderhouden.
Met Adriaan van Swieten, Jacob Copier, heer van Calslagen, en anderen hield hij
herhaalde malen bijeenkomsten te Alphen of op het huis te Swieten, van waar
briefwisseling met den Prins werd gevoerd. Aan de voorbereiding van diens komst
naar Holland had Buys een belangrijk aandeel. Eveneens aan den overgang van
Leiden en Delft tot de partij van den opstand. In Juli 1572 vertegenwoordigde Buys
de stad Leiden op de eerste zelfstandige vergadering der Staten van Holland te
Dordrecht en op het eind van dit jaar bleek uit zijne benoeming tot landsadvocaat,
hoezeer zijn aanzien was toegenomen.
Sedert de vorige landsadvocaat Jacob van den Eynde in 1568 door Alva te Brussel
was gevangen gezet en in het volgend jaar aldaar was overleden, hadden Pieter
Cornet, de dordtsche pensionaris en bij diens afwezigheid Paulus Buys zijne functiën
waargenomen, zoodat de laatste genoegzaam was voorbereid op de vervulling van
het gewichtige ambt. De waardeering van den Prins voor zijne bekwaamheden bleek
uit zijne benoeming tot lid van den Raad nevens zijne Excellentie in het voorjaar
van 1573, in welk college hij bij afwezigheid van den Prins soms het voorzitterschap
waarnam. Gedurende de belegeringen van Leiden oefende Buys grooten aandrang
uit op de uitvoering der inundatiën, die de stad moesten ontzetten. Hij trad op als
bemiddelaar tusschen de Staten en den Prins bij de geschillen, die op het eind van
1572 over diens gezag rezen. Ook omtrent zijn eigen bevoegdheid heerschte
oneenigheid, zoodat Buys, die zich tevens beklaagde, dat belangrijke sommen, die
hij had voorgeschoten, niet werden terugbetaald, twee malen achtereen zijn ontslag
aanvroeg, op het eind van 1574 en in Mei 1575. Beide malen werd hij gehandhaafd
en zijne vorderingen werden als juist erkend. In het begin van 1575 werd hij
afgevaardigd naar den vredehandel te Breda, waarbij hij als woordvoerder voor de
Staten en als rapporteur aan deze en den Prins optrad. Een andere belangrijke
zaak, waarmede Buys zich in dit jaar te bemoeien had, was het totstandbrengen
van eene Unie tusschen Holland en Zeeland onder de souvereiniteit van den Prins,
welk plan in het volgend jaar tot uitvoering kwam.
Op het eind van 1575 werd Buys nevens Marnix van St. Aldegonde en François
Maelson, den pensionaris van Enkhuizen, naar Engeland gezonden, om den steun
van koningin Elisabeth te verzoeken en haar het beschermheerschap over de
Nederlanden aan te bieden. Dit bleef steeds het geliefkoosde denkbeeld van Buys,
die zich altijd verklaarde tegen aansluiting bij Frankrijk. Bij deze zending werd echter
geene toezegging van Elisabeth verkregen. In 1576 ging Buys met andere
afgevaardigden uit Holland naar Gent, waar de pacificatie tot stand kwam,
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en in 1577 werd hij met Adriaan d'Oignies, heer van Willerval en dr. Andries Gaill
van wege de Staten-Generaal afgevaardigd naar den Prins, om diens goedkeuring
te vragen over eenige artikelen in het verdrag, dat aan Don Jan van Oostenrijk ter
teekening zou worden voorgelegd. De Staten-Generaal wachtten echter niet op de
terugkomst der gezanten, maar bekrachtigden het Eeuwig Edict, dat de Prins en
Hollanden Zeeland nu weigerden te onderteekenen. In hetzelfde jaar diende Buys
als bemiddelaar tusschen de Staten van Utrecht en den Prins, daar deze het
stadhouderschap in het gewest begeerde, op grond van de Unie, die in 1534
tusschen Holland en Zeeland was tot stand gekomen en van zijn eigen aanstelling
tot stadhouder der beide gewesten door den Koning. Mede door Buys' invloed
werden de tegenstrevende kapittels en edelen overgehaald en stemden de Staten
van Utrecht toe in het verdrag der satisfactie. Eene andere zending werd door Buys
niet volvoerd, nl. die als afgevaardigde van de Staten-Generaal naar Engeland, om
over een verdrag van ondersteuning te onderhandelen. Waarschijnlijk ging Buys
niet, omdat de onderneming meer in het voordeel van de Zuidelijke dan van de
Noordelijke Nederlanden was. Op 13 November 1578 werd aan Buys eindelijk eene
instructie als advocaat van den lande verleend, iets, waarop hij reeds herhaaldelijk
had aangedrongen. De taak van den advocaat had zich in den loop der jaren zoo
uitgebreid, dat een omschrijving der werkzaamheden wel noodig was. Op 23 Maart
1581 werd de instructie herzien en bij deze gelegenheid werden tevens eenige
verschillen uit den weg geruimd tusschen de Staten en Buys, wien het recht op
zekere inkomsten uit het zegelrecht en uit leengoederen van Holland betwist werd.
Met kracht had Buys gewerkt voor het tot stand komen der Unie van Utrecht, die hij
op 23 Jan. 1579 voor Holland teekende. Op 30 Jan. werd hij tot Raad der Unie
nevens graaf Jan van Nassau benoemd, maar door toedoen der Staten van Holland,
die hun ambtenaar liever geheel in hun dienst hielden, heeft hij deze waardigheid
nooit bekleed. Wel bevorderde hij de belangen der Unie als lid van het college der
Nadere Unie, dat in Juni werd opgericht. Een groot deel van het jaar 1582 bracht
de advocaat te Antwerpen door, als afgevaardigde naar de door Anjou
bijeengeroepen Staten-Generaal; tevens ijverde hij in dit en de volgende jaren voor
het plan, om aan den prins van Oranje de grafelijke waardigheid in Holland en
Zeeland te doen opdragen, hetwelk ondanks allerlei vertraging en tegenstand bijna
tot uitvoering was gekomen, toen de Prins kwam te vallen. In hem verloor Buys een
krachtigen steun, in bijna alle staatszaken was hij de meening van den Prins
toegedaan geweest; bij het nieuwe bewind schijnt hij van den aanvang niet gewild
te zijn geweest. De oorzaak van zijn aftreden als landsadvocaat was de nederlaag
van zijne overtuiging, dat men geen steun moest zoeken bij Frankrijk, maar bij
Engeland. Nog wist hij te bewerken, dat in Augustus 1584 een gezantschap naar
Elisabeth ging, maar toen deze zending geen vrucht droeg, besloot men tot
aanbieding der souvereiniteit aan den franschen Koning. Buys vroeg op 1 September
en nogmaals op 5 October ontslag uit zijn ambt. Hiermede hield zijn invloed echter
geenszins op en het was voor hem eene voldoening, toen Hendrik III het hem gedane
aanbod niet aanvaardde en men hier te lande weer tot de onderhandelingen met
Engeland terugkeerde.
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Als afgevaardigde van Utrecht nam Buys nu deel aan het gezantschap, dat op 20
Augustus 1585 met Elisabeth het verdrag van Westminster sloot, waarbij de zending
van eene engelsche troepenmacht tegen overgave van den Briel, Vlissingen en het
fort Rammekens als pandsteden werd bepaald. Tot het eind van het jaar in Engeland
gebleven zijnde, keerde Buys met bijzondere bewijzen van de gunst der koningin
terug. De graal van Leicester benoemde hem in Januari 1586 tot lid van den Raad
van State. Buys behoorde aanvankelijk tot degenen, die aan Leicester een uitgebreid
gezag wilden zien opgedragen en zou nu diens eerste raadsman zijn. Doch de
goede verstandhouding duurde niet lang; de uitvaardiging van het plakkaat van 4
April tegen het handeldrijven op den vijand werd door Buys ten sterkste afgekeurd;
hij bleef de belangen van Holland voorstaan en begon velen te waarschuwen tegen
Leicester's bedoelingen. De benoeming tot commies in de door dezen opgerichte
Kamer van Financiën, in welke betrekking hij onder den onbetrouwbaren thesaurier
Jacques Reingoud zou moeten werken, wees hij met ronde woorden van de hand.
De landvoogd had gehoopt op deze wijze den tegenstand van Buys te kunnen
overwinnen, maar was nu des te meer op hem gebeten; zijn brieven zijn vol van
scherpe uitingen tegen den ontrouwen vriend, dien hij een verrader, een ongeloovig
en geheim begunstiger der katholieke Kerk noemde. Daarbij kwam, dat aan Buys
het denkbeeld werd toegeschreven om de souvereiniteit over de Nederlanden aan
den koning van Denemarken te doen aanbieden. Enkele uitlatingen in dien geest
werden door Leicester breed uitgemeten; gezegden van Buys in vertrouwelijke
gesprekken werden o.a. door den verdreven keurvorst van Keulen, Gebhard
Truchsesz van Waldburg, aan den landvoogd overgebriefd. Buys moest onschadelijk
gemaakt worden. Op 19 Juli werd hij te Utrecht door de utrechtsche burgerwacht
gevangen genomen in het huis van den oud-burgemeester van Druenen en in de
stadsgevangenis gebracht, welk gebouw hij eerst in November mocht verlaten
wegens gevaar voor zijne gezondheid. Tot zijne vrijlating op 24 Januari 1587
bewoonde hij daarna den Plompen Toren. Leicester ontkende allen invloed op zijne
gevangenneming, maar uit zijne correspondentie blijkt zijn medeweten voldoende.
De beschuldigingen, die tegen Buys werden ingebracht, onrechtmatige vermeerdering
van inkomsten, ondermijning van de engelsche partij enz., hadden weinig grond;
misschien hoopte men in zijne papieren, die in beslag waren genomen, aanwijzingen
voor eene beschuldiging te vinden.
De landvoogd weigerde zoowel de vrijlating te gelasten, als maatregelen te nemen
voor een vervolging in rechten. De bemoeiing van Buys' familieleden, om door middel
van engelsche staatslieden recht te verkrijgen, bleven voorloopig vruchteloos. Tijdens
de afwezigheid van Leicester gelastten de Staten-Generaal op grond van
rechtsweigering den gevangene te ontslaan, tegen eene borgstelling van ƒ 25000.
Aangezien de stad Utrecht bleef protesteeren, werd zijne vlucht naar Woerden
begunstigd; van een proces is niets gekomen. Het pleit misschien niet voor Buys,
dat hij na Leicester's terugkomst dezen zijn dienst weer heeft aangeboden. Het
aanbod had geen succes, evenals een latere poging om Elisabeth's voorspraak te
verkrijgen bij de Staten van Utrecht. Buys' rol op het staatstooneel was afgespeeld.
Nog in andere betrekkingen was Buys werkzaam, behalve die op staatkundig
gebied. Sedert 1577
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was hij hoogheemraad van Leiden, sedert 1581 curator van de leidsche Hoogeschool,
terwijl hem reeds in 1579 door de Staten van Holland was opgedragen een onderzoek
in te stellen over den toestand dier hoogeschool. Echter gaf hij herhaaldelijk aanstoot
tijdens zijn curatorschap, o.a. bij de benoeming van den hoogleeraar Thomas Zoesius
(Sosius) in 1584, waarbij de burgemeesters van Leiden en de juridische faculteit
niet waren gekend en bij het onverklaarde vertrek van Justus Lipsius in 1591. Hoewel
deze vroeger met Buys bevriend was geweest, schijnt men hierbij aan den laatste
een nadeeligen invloed te hebben toegeschreven en op 27 Juni verzochten curatoren
en burgemeesters van Leiden, dat de Staten van Holland hem niet meer als curator
zouden beschouwen. In 1592 verliet Buys daarop Leiden en vestigde zich op het
huis Capelle ter Vliet. Uit zijne loopbaan blijkt, dat Buys zich dikwijls vijanden maakte
door eigenmachtig handelen en intrigeeren. De belangen van het land verzaakte
hij echter nooit. In hoeverre hij roomschgezind was, is niet vastgesteld. Hij was vrij
welgesteld en bezat te Leiden verschillende huizen. Zijne levenswijze was tamelijk
weelderig. Hij was gehuwd met M a r i e C o r n e l i s d r . v a n d e r M a r s c h en
had een zoon C o r n e l i s en eene dochter O d i l i a , die huwde met C o r n e l i s
v a n d e r N i e u w s t a d t , raadsheer in den Hoogen Raad. Zijn gegraveerd portret
is verschenen in den bundel Alma Academiae Leidensis van 1614.
Eene biografie van Buys is geschreven door W. v a n E v e r d i n g e n , Het leven
van Mr. Paulus Buys (Leiden 1895). Zie verder G r o e n 's Archives, 1e série, passim;
J. B r u c e , Correspondence of Robert Dudley, Earl of Leycester (Londen 1844);
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k in het Nederlandsche Rijksarchief ('s Gravenh.
1857); V r e e d e , Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie
(Utrecht 1856-1861) II, te stuk; P.L. M u l l e r , Geschiedenis der regeering in de
nader geuniëerde provinciën 1579-1585 (Diss. Leiden 1887); d e z e l f d e , de Staat
der Vereenigde Nederlanden (Haarlem 1872); W.F.N. R o o t s e l a a r , de H.
Theodorus en diens bloedverwanten in Bijdr. Bisdom Haarlem 1888, 270; J.F.v.
S o m e r e n , Oranje's briefwisseling met Jacob van Wesembeke in Oud-Holland
1892, 90, 93, 155; A. E l k a n , Philipp Marnix von St. Aldegonde I (Leipz. 1910) 44;
G. B u s k e n H u e t e n J.S. v a n V e e n , Verslag aangaande een onderzoek te
Parijs naar Archivalia ('s Gravenh. 1899) 61, 72, 77. Verder de werken van M o t l e y ,
United Netherlands; B l o k , Geschiedenis III, en F r u i n , Verspreide Geschr. register.
Haak

[Buys, Pieter]
BUYS (Pieter), P e t r u s B u s a e u s , broeder van Gerrit (kol. 518), Jan (kol. 519)
en Theod. (kol. 524), geb. te Nijmegen omstreeks 1540, overl. 12 April 1587 te
Weenen. Hij studeerde in de wijsbegeerte te Leuven. Te Keulen werd hij 1561
opgenomen in de orde der Jezuïeten, en deed aldaar de vier geloften in 1569. Te
Weenen verkreeg hij de doctorale waardigheid in de godgeleerdheid, waarna hij
aan deze hoogeschool de H. Schrift en aan het college zijner orde hebreeuwsch
doceerde. In 1584 werd hij door Aquaviva, generaal der Societeit van Jesus, in de
commissie voor de Ratio Studiorum naar Rome ontboden. Hij werd in 1586 rector
van het college, doch stierf reeds het volgende jaar.
Zijn werk: Authoritates S. Scripturae et SS. Patrum quae in Summa doctrinae
christianae
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P. Canisii citantur (Col. 1569), later Opus catechisticum genoemd, is herhaaldelijk
uitgegeven, het laatst in 1833-4.
2
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederl. i.v.; W e t z e r u n d W e l t e 's Kirchenlexicon
2
II, 1549; d e B a c k e r - S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Comp. de Jésus II,
439; VIII, 1951; H.J. A l l a r d in Studiën LVII (1901) 28; B.P. C a n i s i i , Epistulae
et Acta (Freiburg 1896 v.v.) reg. i.v. Busaeus.
van Schevichaven

[Buijs, Petrus]
BUIJS (Petrus), geb. te Dordrecht 14 Febr. 1787, overl. te Delft 20 Nov. 1853, heeft
het grootste gedeelte van zijn leven te Amersfoort doorgebracht in het seminarie
der oud-katholieken als praefect, prof. in de theologie en president. In verschillende
geschriften, o.a. Minzame Brieven (Utr. 1819); Noodige Bijlagen (Rottd. 1824) en
vooral zijn hoofdwerk Rome en Utrecht (2e druk 1864) heeft hij de rechten der
utrechtsche Kerk verdedigd en het standpunt van de oude katholieke Kerk van
Nederland tegenover Rome uiteengezet. Zijn schuilnaam was P. V i n d e x .
De hollandsche vertaling van het Nieuwe Testament van A. v a n d e r S c h u u r
(1732), door Buijs herzien en verbeterd (uitg. 1846 en 1884), in algemeen is gebruik
bij de oud-katholieken van Nederland.
Sedert 7 Nov. 1909 bestaat een naar hem genoemde vereeniging ‘Petrus Buijs’,
die zich ten doel stelt juiste denkbeelden omtrent het oud-katholicisme te verspreiden.
Kenninck

[Buys, Theodoor]
BUYS (Theodoor), B u s a e u s , geb. te Nijmegen 1542, overl. te Neuhaus 22 Mei
1609, broeder van Gerrit, Jan en Pieter, hiervoor genoemd, trad 1560 in de orde
der Jezuieten; hij was de eerste professor te Gratz in de rhetorika, die hij 10 jaren,
en in de letteren, die hij 5 jaren lang doceerde, werd provinciaal van de
Beneden-Rijnsche provincie zijner orde en rector te Molsheim.
Eenige Memorialen von hem zijn opgenomen in de Monumenta Germaniae
paedagogica IX, 180 vlg.; zie verder: d e B a c k e r - S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
2

de la Compagnie de Jesus II, 442; VIII, 1951; H.J. A l l a r d in Studiën LVII (1901)
29; B.P. C a n i s i i Epistulae et Acta d. B r a u n s b e r g e r (Freiburg 1896 v.v.) reg.
i.v. Busaeus.
Molhuysen

[Buys, Willem Jansz.]
BUYS (Willem Jansz.), alias G i j s e , geb. te Zwolle in de 2e helft der 16e eeuw,
gest. waarsch. te Amsterdam niet lang na 1610, zoon van J a n B u y s en T r i j n t j e
G i j s e n s . Van 1582 af komt hij voor als boekverkooper, boekbinder en uitgever
in de Warmoesstraat ‘in den Liesveltschen Bijbel’. 30 Mei 1586 werd hij poorter van
Amsterdam. In 1605 wordt hij vermeld als wonende in de O.Z. Armsteeg, en getrouwd
met G r i e t J a c o b s d o c h t e r . Wij kennen van hem eene reeks uitsluitend
doopsgezinde uitgaven, bij verschillende drukkers, deels buiten Amsterdam, deels
(sedert 1595) in de stad zelve gedrukt, waarvan de laatste van 1609 is. In April 1610
wordt nog een boekenverkoop te zijnen verzoeke vermeld.
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Zie: C.P. B u r g e r J r . , De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e
eeuw II, 211.
Burger

[Buys Gryphius, Bartholomaeus]
BUYS GRYPHIUS (Bartholomaeus), soms ook G r y p h i u s B u y s genoemd, was
in verschillende betrekkingen werkzaam, o.a. als secretaris van hertog Johan Albrecht
van Mecklenburg. Op 2 Juni 1579 werd hij door de Staten van Holland naar
Denemarken afgevaardigd, om de vrijlating van eenige nederlandsche schepen te
bewerken en over de schatting bij den Sonttol te onderhandelen. In 1583 wordt hij
genoemd
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als pensionaris van Gorinchem en in den zomer van 1584 ging hij nogmaals voor
een jaar naar Denemarken. In 1585 ijverde hij voor de opdracht van een uitgebreid
gezag over de Nederlanden aan koningin Elisabeth. Sedert dezen tijd is Buys, die
een lastig karakter schijnt gehad te hebben, steeds zoekend naar eene betrekking,
hetzij in Duitschland, hetzij in de Nederlanden. In 1581 was hij reeds voorgedragen
als secretaris-rentmeester van de leidsche Hoogeschool, maar niet benoemd. In
1591 had hij een administratieven werkkring bij eene legerafdeeling in Duitschland.
Later vestigde hij zich te Rostock, waar zijn zoon, J o h a n n e s A l b e r t u s ,
stadssecretaris was, en waar diens schoonvader, de hoogleeraar Henricus Brucaeus
hem een onderkomen aanbood.
Buys' dochter J u d i t h was gehuwd met den leidschen hoogleeraar Paullus
Merula. Niet onmogelijk was Buys verwant aan den landsadvocaat Paulus Buys
(kol. 519) tot wien hij in elk geval in betrekking stond. Hij was een geleerd man en
beoefende o.a. de geschiedschrijving.
Zie: W. v a n E v e r d i n g e n , Het leven van Mr. Paulus Buys (Leiden 1895) 123
vlg. en bijl. VI; S.P. H a a k , Paullus Merula (Zutphen 1901) 40 en 139 vlg.
Haak

[Buysing, Duco Johannes Storm]
BUYSING (Duco Johannes S t o r m ), geb. te Leeuwarden 30 Sept. 1802, overl. te
's Gravenhage 16 Aug. 1870, was de zoon van G. B u y s i n g , lakenhandelaar, en
A. S t o r m .
Hij werd 4 Nov. 1818 benoemd tot cadet van den waterstaat aan de artillerie- en
genieschool te Delft, en heeft, terwijl in het algemeen de jongelieden daar 4 jaren
moesten doorbrengen, in 2½ jaren den cursus afgeloopen; hij werd in Mei 1821 met
den rang van cadet-élève geplaatst bij de werken onder het bevel van J. Blanken,
terwijl hij met 1 Mei 1822 benoemd werd tot élèveaspirant.
Reeds met 1 Sept. 1822 werd hem de dienst van arrondissements-ingenieur te
Zwolle opgedragen, welke toen de geheele provincie Overijsel, en wel, in afwijking
van de meeste andere provinciën, zoowel den rijks- als den provincialen dienst
omvatte. Hij heeft tot 1835 dezen zelfden dienstkring gehad en daar veel belangrijks
verricht; hij heeft zich hier geheel ingeleefd in zijn vak; in zijne Handleiding tot de
kennis der waterbouwkunde kan men tal van bewijzen vinden, hoe hij hier met vrucht
werkzaam was.
Hoewel hij als aspirant-ingenieur, waartoe hij met 1 Jan. 1824 benoemd was, in
1831 tijdelijk den dienst van hoofdingenieur had waargenomen, duurde het tot 1
Apr. 1834 eer hij ingenieur 2e klasse werd.
Nadat in 1830 de militaire academie te Breda had opgehouden te bestaan, besloot
de regeering in 1832 voorloopig, in afwachting van eene reorganisatie van het militair
onderwijs, de opleiding van artillerie, genie en waterstaat te verbinden aan die der
marine te Medemblik. Nadat zijne ambtgenooten L Rijsterborgh en W. Badon Ghyben
de lessen eenigen tijd (elk nog geen jaar) hadden waargenomen, werd Storm Buysing
benoemd tot leeraar in de waterbouwkunde aan het instituut aldaar en hij trad als
zoodanig op 19 Aug. 1835. Een jaar later werden de cadetten overgeplaatst naar
Breda, en werd Storm Buysing aldaar met dezelfde functie belast. Zijn onderwijs
werd door ieder om het zeerst geroemd.
Hem werd omstreeks dezen tijd het samenstellen van een waterbouwkundig werk
voor de cadets opgedragen. Hij had hiervoor eenigszins een leiddraad in de in 1836
en 1838 uitgegeven proeve van zulk eene handleiding van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

526
den ingenieur F. Baud, met wiens weduwe Storm Buysing in tweede huwelijk gehuwd
was (zie kol. 244). Van het handboek, waaraan hij een aantal jaren arbeidde, kwam
het eerste deel in 1844, het tweede in 1845 uit. Twee volgende, zeer vermeerderde
drukken verschenen in 1858 en in 1864. Het gereedmaken der vele teekeningen
gaf zeer veel moeite; gelukkig, dat in dezen tijd bijzonder bekwame en ijverige cadets
op de academie studeerden; zij hebben zeer vele der platen geteekend. Het
handboek voldeed in alle opzichten aan zeer strenge eischen, in het bijzonder waren
de berekeningen in verband met den sluisbouw nieuw en zeer goed doordacht. Nog
thans, hoewel de Waterbouwkunde van H e n k e t c.s. sommige zeer verdienstelijke
gedeelten bevat, is Storm Buysing's werk onmisbaar. Ook over de geschiedenis
van vele waterwerken vindt men er gegevens in, die elders niet of verspreid worden
aangetroffen.
Na het overlijden van den ingenieur Sautijn Schovel te Breda op 1 Apr. 1844 werd
aan Storm Buysing bij zijn leeraarschap de waarneming van den
arrondissementsdienst aldaar tijdelijk opgedragen. Met 1 Juli 1844 werd hij daarvan
ontheven.
Toen in den aanvang van 1843 de Koninklijke Academie te Delft werd opgericht,
was het te voorzien, dat Storm Buysing's arbeid aan de Militaire Academie zou
eindigen. Dit was ook werkelijk het geval, daar hij met 1 Sept. 1845 van zijne
betrekking ontheven en arrondissementsingenieur te Maastricht werd. Hier werd hij
reeds het volgend jaar benoemd in de commissie tot het afnemen van het
eindexamen aan de delftsche academie, en toen de leeraar M. Beijerinck op 2 Febr.
1847 was overleden, werd Storm Buysing in zijne plaats met 1 Apr. 1847 zijn
opvolger.
Bij de reorganisatie van den waterstaat in Febr. 1849 werd als beginsel
aangenomen, dat zij, die betrekkingen buiten den waterstaat hadden, niet als vroeger
zouden medetellen in het korps, maar dat zij verlof zouden krijgen. Echter werd
Storm Buysing bij de benoemingen, die er het gevolg van waren, aangewezen als
waarnemend hoofdingenieur in Drente. Daar hij de 11e in den rang van ingenieur
1e klasse was, was dit eene groote onderscheiding, al was Drente toen ter tijd niet
van veel betoekenis uit een waterstaatsoogpunt. Hij verzocht evenwel, van deze
plaatsing ontheven te worden, en verkreeg toen onbepaald verlof, hetwelk hij tot
zijn ontslag uit den waterstaat behield.
Met 1 Mei 1852 werd hem in het korps van den waterstaat de rang van
hoofdingenieur verleend, tegelijk met eenige onmiddellijk boven en onder hem in
de ranglijst geplaatsten. Hij werd, sedert hij aan de delitsche academie verbonden
was, in vele moeilijke omstandigheden op waterstaatkundig gebied geraadpleegd.
Omtrent een ontwerp voor een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg gaf hij
omstreeks dezen tijd aan de regeering een advies. In 1852 wilde men hem benoemen
tot hoofd van het departement van Openbare Werken in Nederlandsch-Indië,
waarvoor hij evenwel bedankte. Hij werd in 1853 met van der Kun door de regeering
geraadpleegd over de plannen van twee engelsche ingenieurs, Croker en Burn,
voor het kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. Dit plan werd wegens bezwaren
uit hoofde van belemmering der uitwatering van Rijnland afgekeurd doch in Mei
1854 werd een gunstig rapport uitgebracht, nadat de ontwerpers hun plan gewijzigd
hadden.
Storm Buysing was lid van verscheidene com-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

527
missiën, als voor de droogmaking van plassen onder Hillegersberg en Kralingen,
voor het Noordzeekanaal en den Rotterdamschen Waterweg. Bij K.B. van 14 Sept.
1859 werd hem de titel van hoogleeraar toegekend.
Bij de reorganisatie van den Raad van State werd Storm Buysing bij koninklijk
besluit van 29 Juli 1862 benoemd tot lid van dat lichaam en verkreeg hij tegelijk
ontslag als hoofdingenieur van den waterstaat en als hoogleeraar. Wat had hij nog
veel gewichtigs op het gebied van waterstaatswetgeving kunnen verrichten. Helaas,
reeds in Oct. 1862 overviel hem in eene vergadering van genoemd lichaam eene
hersenontsteking, en hij heeft een langzaam sloopingsproces gedurende bijna 8
jaren moeten verduren, waarin zijn fijne en scherpe geest steeds verminderde. Met
ingang van 1 Jan 1866 werd hij op verzoek eervol ontslagen als lid van den Raad
van State. Storm Buysing was, hoewel iemand van aangename vormen, een streng
man. Maar voor degenen, met wie hij ophad, spaarde hij geen moeite. Men kan
gerust zeggen, dat hij de man is, die het geslacht, dat van 1835 tot 1862 in ons land
zijne opleiding voor ingenieur gehad heeft, heeft gevormd.
In 1847, bij de oprichting van het Instituut van Ingenieurs, werd Storm Buysing
lid van het bestuur, hij bleef dat 17 achtereenvolgende jaren. Hij werd door den
invloed van zijn vroegeren leermeester Delprat, die tijdens B. te Breda werkzaam
was, hoofd van het onderwijs aan de Militaire Academie was en hem dus op zijne
waarde kon schatten, 23 Apr. 1847 benoemd tot lid van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut, en ging 26 Oct. 1851 bij de verandering dier inrichting in Koninklijke
Academie van Wetenschappen als lid daarbij over. Hij werd in 1848 lid van het
Bataafsch Genootschap te Rotterdam, in 1853 van het Prov Utrechtsch Genootschap.
Storm Buysing's eerste vrouw, J.J. P r u i m e r s , dochter van den burgemeester
van Zwolle, die hij 16 Mrt. 1831 huwde, overleed 15 Juli 1832; hij hertrouwde 13
Mei 1836 met de weduwe van F. Baud, geboren A.F. C l e m e n t . Uit elk dezer
huwelijken liet hij een zoon na: uit het eerste mr. G.J. Storm Buysing, griffier bij het
kantongerecht te Zwolle, uit het tweede C. Storm Buysing, civielingenieur en
burgemeester van Zutfen.
Hij deed in het door het Kon. Ned. Instituut uitgegeven Tijdschrift voor ae wis- en
natuurkundige wetenschappen van 1848 en 1850 eenige mededeelingen aangaande
sluisfundeeringen, sluisdeuren en schepraderen. Met L.J.S. v a n d e r V e e n e n
J.S. S c h o l t e n H z . schreef hij eene memorie over de verbetering van den
waterstaat van Delfland in Verh. Kon. Inst. v. Ing. 1852-53). met J.W.L. v a n O o r d t
eene verhandeling over ijzeren ophaalbruggen (ibidem 1858-59). J.P. Berghaus en
E. Spanier hebben zijn portret op steen geteekend, de eerste in 1851 naar een
daguerrotype.
Zie. J.P. D e l p r a t in Jaarb. Kon. Akad. v. Wet. 1871.
Ramaer

[Buyskes, Arnold Adriaan]
BUYSKES (Arnold Adriaan), geb. 21 Jan. 1771 te Enkhuizen, overl. 23 Jan. 1838
op den huize Valkenbosch bij Loosduinen, zoon van Mr. P i e t e r B u y s k e s ,
burgemeester van Enkhuizen en A r n o l d i n a A d r i a n a J o r d e n s , werd 15
Oct. 1783 adelborst, 17 Jan. 1788 luitenant t.z., vertrok Febr. 1789 naar Oost-Indië,
alwaar hij opnemingen van havens en baaien deed, werd in 1792 tot luit. t.z. 1 kl.
bevorderd
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en kwam 21 Juni 1793 in Nederland terug. Van 1793-1795 diende hij bij het korps
scheepsartillerie te Elburg; daarna werd hij belast met het opnemen van de zeegaten
en havens der republiek; in 1798 tot kapitein-luit. t.z. bevorderd, werd hij 8 Juni van
dat jaar belast met het bevel over eene divisie kanonneerbooten op de zeeuwsche
stroomen en 7 Sept. 1799 commandant van 's lands schepen op de Zuiderzee en
van de maritieme defensie van Amsterdam. 27 Febr. 1801 bevorderd tot kapitein
t.z., vertrok B. 3 Jan. 1802 naar Oost-Indië, alwaar hij werd belast met het overnemen
van de Molukken van de Engelschen (na den vrede van Amiens). 30 Sept. 1804 in
Holland teruggekeerd, werd B. benoemd tot adjudantgen. op de vlissingsche flottielje
van oorlog; 4 Jan. 1806 adjudant-gen. van den raadpensionaris der Bataafsche
Republiek en 16 Febr. 1807 bevorderd tot schout bij nacht en aide de camp van
koning Lodewijk. 17 Mei 1807 werd B. met den titel van luit.-gouv.-gen. benoemd
tot bevelhebber der zeemacht in Indië met last, om als de nieuw benoemde
gouv.-gen. Daendels niet vóór hem te Batavia mocht zijn aangekomen, het bestuur
van den G.G. Wiese over te nemen. Hij kwam 10 April 1808- na onder een
aangenomen naam de reis over New-York gemaakt te hebben - te Batavia aan en
werd door Daendels benoemd tot vice-president van den Raad van Ned.-Indië en
belast met het commando over de troepen tot het ressort van Batavia behoorende.
Bij de komst van B. in Ned.-Indië bestond aldaar geene ned. scheepsmacht meer;
alle schepen, die niet door den vijand vernield of genomen waren, waren onbruikbaar.
Daar er geene nieuwe schepen uit Holland kwamen, bepaalde B. zich tot het doen
aanbouwen van kleine vaartuigen om met de daaruit saamgestelde flottieljes den
handel te beveiligen en de zeerooverij te bestrijden. 6 Dec. 1808 aanvaardde B. het
commando over de zee- en landmacht te Soerabaya, alwaar ook onder zijn toezicht
het fort Lodewijk aan straat Madoera werd gebouwd. In Oct. 1809 kreeg hij op
verzoek verlof om ‘wegens gezondheidsredenen’ naar Holland terug te keeren. De
schoener ‘de Havik’, met slechts 2 zesponders bewapend, waarmede hij de terugreis
deed, werd 10 Febr. 1810 ter hoogte der Bermudes door een engelsche brik, met
12 stukken bewapend, aangevallen. Na een hevig gevecht, waarbij B. aan het linker
dijbeen zwaar gewond werd, moest de Havik de vlag strijken. B. werd als gevangene
naar Halifax gevoerd, alwaar hij tot 30 Oct. 1810 bleef. In Jan. 1811 te Parijs
aangekomen, vernam hij daar de inlijving van Nederland bij Frankrijk en tevens dat
hij door koning Lodewijk tot baron van het koninkrijk Holland was benoemd, met
eene dotatie, welke benoeming en dotatie echter wegens de inlijving bij Frankrijk
niet tot uitvoering kwamen. Na een verlof tot herstel van gezondheid in Holland
vertrok B. in Sept. 1813 naar Parijs om het bevel op zich te nemen van een divisie
der te Toulon liggende vloot, maar bleef, daar zijne wond nog niet geheel genezen
was, te Parijs tot 12 April 1814, toen hij naar Holland terugkeerde en 5 Juli d.a.v.
benoemd werd tot schoutbij-nacht in ned. dienst en in Sept. 1814 tot comm. van
een naar O.I. bestemd eskader. 20 Nov. d.a.v. werd B. met Mr. C.Th. Elout en Mr.
G.A.G.Ph. baron van der Capellen aangesteld tot commissaris-gen. van Ned.-Indië
met last het bestuur dier kolonie van de Engelschen over te nemen. Door de
gebeurtenissen van 1815 werd de afreis echter vertraagd, zoodat B. eerst 29 Nov.
1815 met zijn eskader van 7 vaartuigen uitzeilde. Met Elout kwam B. 26 April 1816
te Batavia, maar
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eerst 19 Aug. d.a.v. werd het bestuur van den britschen gouverneur overgenomen.
Voor de werkzaamheid der comm.-gen. zie bij het artikel ‘C.Th. Elout’ in dit deel.
Als comm. der zeemacht en door afwezigheid kon B. echter niet altijd daaraan
deelnemen. In Juli 1817 werd B. met souverein gezag gecommitteerd naar Amboina,
Saparoea en omliggende eilanden, ten einde aldaar de rust te herstellen, van welke
opdracht hij zich met succes kweet; 5 April 1818 keerde hij van zijne zending terug.
Toen aan het eind van 1818 de werkzaamheden der commiss.-gen. waren
afgeloopen, keerde B. met Elout aan boord van de ‘Admiraal Evertsen’ naar Holland
terug, maar ter hoogte van het eiland Diego Garcia werd schipbreuk geleden; door
eene amerikaansche brik werden de opvarenden gered; eerst 29 Nov. 1819 was
B. in Holland terug. Sedert was hij in verschillende commissies en functies werkzaam.
In Juli 1827 werd hem de rang van vice-admiraal verleend.
B. was 9 Febr. 1794 te Enkhuizen gehuwd met E v a C l a s i n a v a n R o m o n d ,
geb. te Enkhuizen 27 April 1769, overl. 22 Oct. 1841 op den huize Klein Endegeest
bij Oegstgeest, dochter van Mr. J a n v a n R o m o n d , burgemeester van Enkhuizen
en van C a t h a r i n a S e m e y n s . Uit dit huwelijk sproot een zoon, Pieter (kol.
530).
Zijn portret is op steen geteekend door L. Springer.
Zie: M.A.v. R h e d e v a n d e r K l o o t , de Gouverneurs-Gen. enz. 1610-1688
('s Gravenh. 1891) en de aldaar opgegeven bronnen; verder: J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis van de Ned.-O -I. bezitt. II ('s Gravenh. 1873) 133, 157; J.J. B a c k e r
D i r k s , de Ned. zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst ('s Gravenh.
1890) II, 726; Tijdschrift voor Ned.- Inaië (P. Myers kroniek) 3e reeks, II, 345.
Rooseboom

[Buyskes, Mr. Gerrit]
BUYSKES (Mr. Gerrit), zoon van Mr. P i e t e r B u y s k e s Gzn. en van diens eerste
vrouw A r n o l d i n a A d r i a n a J o r d e n s , geb. 2 Nov. 1765 te Enkhuizen, overl.
6 April 1832 te Batavia. Studeerde te Harderwijk en promoveerde aldaar 1785. Hij
was te Enkhuizen commissaris der kleine rechtbank 1 Jan. 1786, secretaris Juni
1786, schout en dijkgraaf van Texel, baljuw van Eierland Sept. 1786, en werd door
de oproerige oranjepartij van daar verdreven 1787. Hij week uit naar fransch
Vlaanderen, Mei 1789, met een fransch jaargeld van ƒ 2000, dreef handel onder de
firma ‘Daendels en Buyskes’ te Bergen tot 1791 (in kaas en hout te Rijssel met
tabaksfabriek te Gravelines). Den 1sten floreal van 't jaar III begon hij te zamen met
F. Claeyssens Benoit eene fabriek van manufacturen te Rijssel o.a. in nankin, fluweel
enz. met ƒ 200.000 kapitaal onder de firma ‘Buyskes en Claeyssens’. Anno 1795 in
het vaderland terug werd hij door burgers op Texel gekozen tot vertegenwoordiger
in de nationale vergadering van Holland en lid van het comité van Algemeen Welzijn.
Juli 1795 kwam hij in het college van Gecommitteerde Raden en de vergadering
der Staten-Generaal - in Sept. werd hij president der vergadering van Holland. In
1796 werd hij door Enkhuizen gekozen tot lid van prov. bestuur in Holland en lid
der prov. commissie, tot de omwenteling van 1798. Hij trok zich uit het politieke
leven terug en vestigde zich Sept. 1799 als advocaat en notaris te Amsterdam. In
1802 benoemd tot griffier bij den raad van justitie aan de Kaap de Goede Hoop,
vertrok hij derwaarts en werd 1805 lid der rechtbank van appèl. Hij kreeg eervol
ontslag uit engelschen dienst in 1806 en werd
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geadmitteerd als advocaat en notaris. In 1814 ging hij over in ned. dienst in
Oost-Indië als ambtenaar 1e klasse. Hij verhuisde van de Kaap naar Batavia, waar
hij vice-president van het Hoog Gerechtshof werd.
Hij huwde te Kampen 5 Oct. 1787 met H e r m i n a G e e r t r u i d a B r o u w e r .
Een zeer bewogen tijd maakte B. als schout op Texel mede, waar hij zóó
verdienstelijk werkzaam was, dat hij, niettegenstaande zijne patriottische gezindheid,
door Gecommitteerde Raden na de omwenteling van 1787 in die betrekking werd
gehandhaafd. Toen hij zich daarop weder naar Texel begaf, van waar hij was
uitgeweken, werd hij zoowel door burgemeesters van Oostereind en Waal als door
een groot aantal gewapende burgers vijandig ontvangen. Het volk liep te hoop en
belegerde zijn huis en Buyskes werd gedwongen binnen drie dagen het eiland te
verlaten.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Hist. XXI, 101-106; Archief Semeyns in mijn bezit.
de Vries van Doesburgh

[Buyskes, Pieter]
BUYSKES (Pieter), rechtsgeleerde, geb. 31 Oct. 1794 aan den Helder en overl. 14
Dec. 1863 te 's Gravenhage, zoon van den admiraal Arnold Adriaan Buyskes en
Eva Clasina van Romond (kol. 527). Hij ontving zijn opleiding tot de academische
lessen van den predikant te Beverwijk, Wigeri. Gereed om zich naar de hoogeschool
te begeven, werd hij door Napoleon benoemd tot Garde d'honneur, bestemd voor
het 2e regiment cavalerie te Metz. Maar zijn vader, een man van veel invloed, wist
die benoeming te veranderen in een aanstelling tot ‘aspirant der marine,’ waarna
de zoon zijn tijd rustig te Parijs kon doorbrengen; hij was hier o.a. getuige van den
intocht der verbonden mogendheden. Weldra naar het vaderland teruggekeerd, kon
Buyskes zich in Juni 1814 als student aan de leidsche hoogeschool doen inschrijven.
Het volgend jaar maakte hij voor eenige weken den veldtocht tegen de Franschen
mee, met de compagnie leidsche jagers onder bevel van kapitein Trip. Na Waterloo
hervatte hij zijn studie en promoveerde in 1818 in de rechten op een dissertatie de
Crimine flagellatae annonae. Als advocaat vestigde B. zich eerst in den Haag, later
in Haarlem, waar hij in 1820 in 't huwelijk trad met H e l e n a E l i z a b e t h
E n s c h e d é , die hem in 1846 door den dood ontviel. In 1826 werd hij rechter en
't volgend jaar officier van justitie bij de rechtbank te Alkmaar, waar hij om zijn
bekwaamheid en degelijkheid algemeen geacht was en weldra tot lid van den
stedelijken raad gekozen werd. In 1833 tot officier van justitie te Leiden benoemd,
werd hij in 1842 tot president van de arr. rechtbank aldaar bevorderd, terwijl hij ook
te Leiden zich tot lid van den gemeenteraad en vele andere betrekkingen gekozen
zag. In 1844 werd hij raadsheer in 't provinciaal gerechtshof van Zuid-Holland en
vijf jaar later vice-predident van datzelfde lichaam. Tevens werd hij in den Haag tot
lid van den gemeenteraad en andere bedieningen gekozen. Buyskes stond bekend
als een zeer bekwaam jurist.
Zie: Levensber. Letterk. 1864, 125.
Zuidema

[Buyskes, Pieter Luitjesz.]
BUYSKES (Pieter Luitjesz.), geb. 1534 te Enkhuizen, overl. aldaar 1606, geh. vóór
1558 met F r e d r i k j e S e m e y n s , dochter van S i m o n M e i n e r t s z .
S e m e y n s , van beroep grootschipper en koopman.
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dienst verloren ging. Behalve zijn eigen zaken beheerde hij de zoutketen,
scheepstimmerwerven, reederijen en andere goederen van zijn schoonvader
Semeyns, die bij het ontvluchten der geloofsvervolging naar Emden, alles aan hem
overliet. Middelerwijl ijverde B. in het geheim voor het hervormde geloof en voor
afschudding van het spaansche juk en belaste hij zich met de geheime collecte voor
de krijgskas van den Prins van Oranje. In 1570 ontving hij Commissie van den Prins
om Enkhuizen zijne zijde te doen kiezen; daartoe aangezocht door Sonoy en Reinier
Cant, den lateren burgemeester van Amsterdam, ondernam hij in het begin van het
jaar 1572 verscheidene reizen naar het buitenland in het belang der goede zaak;
hij bezocht la Rochelle, tweemalen Wesel en 9 à 10 malen Emden, waar hij samentrof
met Mr. Jacob van Wezenbeke. Nadat de prins hem bij commissiebrief van 20 April
1572 te Dillenburg (in extenso opgenomen in B r a n d t , Historie van Enkhuizen)
gemachtigd had om zich van de stad Enkhuizen en van de daaromtrent liggende
schepen te verzekeren, nam hij heimelijk eenig krijgsvolk in dienst onder den luitenant
Meinert Ariaensz. en verborg dat gedeeltelijk in eigen huis, gedeeltelijk in de Streek
tusschen Enkhuizen en Hoorn, waarbij de burgemeester van Grootebroek, Claes
Jansz., hem behulpzaam was, evenals zijn eenige zuster M e i n u B u y s k e s ,
getrouwd met H e r k e P i e t e r s z . , brouwer te Bovenkarspel. Hij belette aan Faulus
van Loo, drossaard van Muiden, met een karveelschip met krijgsvolk de stad binnen
te komen en bewerkte, dat dit vaartuig ijlings vertrok, en geene bezetting noch van
spaansche noch van prinselijke zijde in Enkhuizen werd ingenomen. Hoe verder de
omwenteling tot stand kwam en de oranjevaandels op Woensdag 21 Mei 1572
werden uitgestoken, wordt uitvoerig vermeld door B r a n d t . Buyskes was
aanvankelijk in naam overste of waarnemend gouverneur. Op 28 Mei werd de eed
gedaan door de wettig gekozen nieuwe burgemeesters. Eerst 2 Juni kwam Sonoy,
uit Bremen ontboden, in de stad.
Buyskes was in deze moeilijke dagen doortastend en gematigd en bewoog de
burgerij, bij wie zijn woord ingang vond, tot kalmte. De nieuwe stadsregeering nam
dadelijk maatregelen ter verdediging tegen mogelijke aanslagen van buiten zoowel
als van binnen, doch daar de stadskas ledig was en sommige burgers oproerig
waren en dreigden de stad weer papist te maken, als zij geen geld kregen, betaalde
B. zelf uit eigen familiebeurs ƒ 300 voor een week soldij aan het vendel van hopman
Willem Sieuwertsz. De uit het Vlie te hulp geroepen geuzen wijdden hun aankomst
in met daden van vrijbuiterij, waarvan B. de lastige gevolgen ondervond. Met de
verandering der regeering werd B. het eerst tot burgemeester aangesteld, welk ambt
hij afwisselend heeft bekleed tot 1597.
De Prins bezocht in het najaar van 1572 Enkbuizen voor de eerste maal. In
benarde omstandigheden te Kampen aangekomen 20 Oct., deed hij de reis over
de Zuiderzee, begeleid door van Enkhuizen hem toegezonden schepen onder bevel
van Buyskes, en werd hartelijk ontvangen. Volgens het Memoriaal der Semeynen
nam de Prins zijn intrek bij Meinert Semeyns, den zwager van Buyskes en zijn bij
die gelegenheid door de familie de ƒ 16000 geschonken, mede in het memoriaal
vermeld.
Op ontvangst der tijding, dat in Spanje, een vloot werd uitgerust tegen de
Nederlanden, werden in 1574 allerwege maatregelen genomen tegen het inkomen
van vijandelijke schepen, zooals
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het stellen van wachten, het wegnemen van tonnen en bakens enz. Begin Juli
ontving Buyskes met Willem Pietersz. van Enkhuizen, van wege den Prins, last
daartoe het noodige te bewerkstelligen op de eilanden Huisduinen en Texel, met
medewerking van de burgers en van den op Texel bevelvoerenden hopman
Hegeman. De twee gedeputeerden namen buskruit mede om desnoods torens en
kerken te vernielen. Zij stelden de noodige wachten op uitkijk en namen 7 loodslieden
in dienst, om met een loodsboot voor het zeegat te kruisen en de bevriende schepen
te waarschuwen. Einde Augustus, toen de vrees voor de spaansche vloot was
geweken, eindigde deze commissie.
Op 26 Maart 1587 werd Buyskes door prins Maurits benoemd tot admiraal der
oorlogsschepen in het Vlie.
Zie behalve de algemeene geschiedwerken: B r a n d t e n C e n t e n , Hist. van
Enkhuizen; v a n S o m e r e n , Correspondance de G. d' Orange, (1896);
S i e g e n b e e k , Geschiedenis der Burgerw. in Nederl.; S c h e l t e m a , Staatk.
Nederl.; B u y s k e s , Het Privilegie Semeyns (Haarlem 1907).
de Vries van Doesburgh

[Buyskes, Sibrand Meinertsz.]
BUYSKES (Sibrand Meinertsz.), zoon van M e i n e r t B. en I d d e S i b r a n d s
d r . G r o e s , ged. te Enkhuizen 11 Febr. 1629 aldaar ongehuwd overl. 22 Oct.
1679. Hij was te Enkhuizen raad in de vroedschap 1669, burgemeester 1671-79,
bewindhebber Oost.-Ind.-Comp. 21 Nov. 1673, raad ter admiraliteit 1673-75,
commissaris van de pilotage 1673, convooymeester 1676-78.
Hij wordt genoemd in de Resoluties der Staten van Holland 15 Juni 1672 ter zake
van inundatie bij oorlog, ook in C e n t e n Vervolg der Historie van Enkhuizen (1747)
275 en 391, als de burgemeester, die namens de stad Enkhuizen in 1671 het voorstel
deed, den Prins tot kapitein-generaal te benoemen en in 1673 de naar Weesp
gezonden schutters vergezelde.
Archief Semeyns in mijn bezit.
de Vries van Doesburgh

[Bijleveld, Mr. Casparus]
BIJLEVELD (Mr. Casparus), zoon van Dr. G a s p a r u s B i j l e v e l d en van
S u s a n n a M a r i a v a n H e c k , geb. 20 Dec. 1755 te Leiden, aldaar overl. 5
Jan. 1820. Hij legde zich op de studie der rechtsgeleerdheid toe, werd in 1776 doctor
in die wetenschap, advocaat voor den Hove van Holland 19 Dec. 1776, voor den
Hoogen Raad 12 Nov. 1777, voor den Raad en het Leenhof van Brabant en landen
van Overmaze 22 Juli 1783. Daarna werd hij 17 Febr. 1785 pensionaris van
Purmerend, 3 Oct. 1786 pensionaris van Gorkum, was in 1787 afgevaardigd, toen
werd voorgesteld die vergadering te Amsterdam te houden uit hoofde van het
aanrukken der Pruisen. Toen kort daarna Gorkum door de Pruisen genomen werd,
verscheen hij niet meer ter vergadering en begaf zich naar Leiden. Hij werd,
teruggekomen, te Gorkum, ontslagen; zijn verdediging bij memorie van Febr. 1788
hielp niets. Hij was daarna advocaat te Gorcum. In 1795 werd hij aangesteld tot
Raad in den Hove van Holland en Zeeland. werd in 1799 lid van het Gerechtshof
in het departement van de Delf, daarna lid van den Raad van Justitie. Hij was nog
representant van het volk in de 2e nationale vergadering van 1797, na van de eerste
secretaris te zijn geweest. Hij behoorde tot de gematigde unitarissen en speelde
als zoodanig een belangrijke rol in deze vergaderingen. Later trok hij zich uit het
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president van het keizerlijk gerechtshof te 's Gravenhage, daarna in
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1813 president van het Hoog Gerechtshof der Nederlanden. In 1814 maakte hij deel
uit van veel commissiën tot het ontwerpen eener burgerlijke wetgeving. Hij was 18
Sept. 1781 te Leiden getrouwd met E l i s a b e t h M a r i a v a n S w i e t e n , geb.
aldaar 19 Juni 1763, overleden te Zoeterwoude 4 Jan. 1831. Chrétien heeft zijn
portret ‘en physionotrace’ gegraveerd.
Breukelman

[Bijleveld, Mr. Cornelis Gerrit]
BIJLEVELD (Mr. Cornelis Gerrit), zoon van J a n B i j l e v e l d en J a c o b a
J o h a n n a G o d i n , geb. te Veere 18 Sept. 1765, overl. te Middelburg 2 Juni 1849,
werd na de omwenteling van 1795 wegens Zeeland ter Statenvergadering
afgevaardigd, en daarna pensionaris van Veere. In 1797 aangesteld tot lid van het
Dep. van financiën. Bij de omwenteling van 22 Jan. 1798 werd hij als bekend
tegenstander der heftige unitarissen, zelfs als federalist, gevangen genomen, doch
na de omwenteling van 12 Juni 1798 weder bevrijd. In 1805 lid van den raad van
Fin. van Zeeland, in 1815 lid der 2e Kamer en in 1833 lid der 1e Kamer Hij was op
2 Sept. 1792 te Oost-Souburg gehuwd met C o r n e l i a C h r i s t o f f e l i n a A n n a
v a n G o e t h e m , geb. te Oost-Souburg 9 Mei 1772, gest. te Middelburg 23 Nov.
1820, en had twee zoons.
Breukelman

[Bijleveld, Jean François]
BIJLEVELD (Jean François), geb. te Nijmegen 23 April 1837, overl. te Arnhem 1
Mrt. 1905, jongste zoon van den nijmeegschen burgemeester Mr. F r a n ç o i s
P i e r r e B i j l e v e l d en R e i n i e r a C h a r l o t t e R a u . Na het gymnasium te
Nijmegen afgeloopen te hebben, werd hij in 1854 student te Leiden in de rechten
en de letteren, behaalde in laatstgen. faculteit den graad van candidaat en werd in
1860 na verdediging van stellingen bevorderd tot meester in de beide rechten. Hij
vestigde zich als advocaat te Arnhem, waar hij in 1872 lid van den gemeenteraad
en in 1873 wethouder werd. In 1882 werd hij benoemd tot rijksarchivaris in Gelderland
en bleef dit ambt tot aan zijn dood bekleeden. Hij was een man van groote
bekwaamheid en scherpzinnigheid, groote werkkracht en grooten ijver, meer
practicus dan geleerde. In druk zijn van zijne hand slechts verschenen: Iets over
het Oud-Burger Gasthuis te Nymegen (1871); Iets over de Nijmeegsche
vestinggronden (1877), en (anoniem) Overzicht van de versch. besturen in
Gelderland tusschen 1795 en 1813 in Gelre, Bijdr. en Meded. III, 215.
Zie: Levensber. Letterk. 1905, 187.
van Veen

[Bijnkershoek, Cornelis van]
BIJNKERSHOEK (Cornelis v a n ), geb. te Middelburg 29 Mei 1673, overl. te 's
Gravenhage 16 Apr. 1743, zoon van C o r n e l i s S t e p h e n s e n v a n
B i j n k e r s h o e k en S a r a R e m e u s . De vader dreef een zeilmakerij, die in
betrekkelijke welvaart verkeerde, zoodat de mogelijkheid bestond den zoon naar
de latijnsche school te zenden. Door zijne goede vorderingen daar gemaakt werden
de ouders bewogen hem een academische opleiding te geven, op verlangen zijner
zeer godsdienstige moeder met bestemming tot predikant. Nadat Franeker gekozen
was, vertrok de nauwelijks 16-jarige knaap daarheen en werd in begin Sept. 1689
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als stud. ingeschreven. Na colleges over grieksch en hebreeuwsch te hebben
gevolgd, wijdde hij zich onder Vitringa en Röell aan de theologie. De moeilijkheden,
waarin de laatste spoedig daarop door zijn onderwijs gewikkeld werd en waarbij
v.B. met kracht partij trok voor zijn leermeester, deden hem in 1691 tot de juridische
studie overgaan, waartoe zijne ouders vooral door den invloed van Corn. van Eck
hun toestemming gaven. v.B. had diens colleges reeds
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eenigen tijd gevolgd en van Eck, weldra den buitengewonen aanleg van den leerling
bemerkend, had zijn gevoelen in een zeer vleiend schrijven aan de ouders
medegedeeld. Spoedig behoorde hij tot de beste leerlingen van van Eck, Schelkens
en U. Huber, en verdedigde hij onder hen respectievelijk een Disputatio de
cumulatione et concursu actionum (Oct. 1692), eene Disp. universi luris Feudalis
delineationem exhibens en eene Disp. pro Eunomia Romana (beide 1693). Aan zijn
studielust voldeed hij door tevens colleges over wiskunde te volgen. Hij promoveerde
16 Mei 1694 op een Disp. de pactis iuris stricti contractibus in continenti adiectis,
die zeer gunstig werd ontvangen en beoordeeld. Zich daarna als advocaat te 's
Gravenhage gevestigd hebbende, genoot hij weldra door kennis en karakter het
algemeen vertrouwen en verkreeg een ruime praktijk. Hij bleef daarbij man van
wetenschap en gaf in 1697 en 1699 herdrukken zijner dissertatie, waaraan eene
verhandeling de Auctore auctoribusve Authenticarum werd toegevoegd, die hem in
een zeer fellen en naar den vorm hoogst onverkwikkelijken strijd met den groninger
hoogleeraar Pagenstecher wikkelde. De strijd werd in latere geschriften voortgezet
en is wegens den vorm niet genoeg te veroordeelen. Uit dezen tijd dagteekent ook
de anonieme uitgave van een periodiek geschrift (de Oyevaertjes, naar het haagsche
wapen), een reeks satyren op voorvallen van zijn tijd, waarin de meest
uiteenloopende zaken, vooral op staatkundig en academisch terrein, worden
behandeld. De schrijver toont zich daarin, gelijk ook later in zijn andere geschriften,
een bepaald tegenstander van het huis van Oranje. Dat hij voor een
hoogleeraarsplaats te Franeker, en ook in Duitschland, in dezen tijd in aanmerking
zou zijn gekomen, en dat ook Peter de Groote hem voor zijn land zou hebben
trachten te winnen, deelen oudere biografen mede, maar wordt niet van elders
bevestigd. Onwaarschijnlijk is dit laatste, gelet op wat wij van den Czaar weten,
echter niet. In het vaderland was echter een schoone loopbaan voor hem weggelegd,
die een aanvang nam met zijne benoeming op 23 Apr. 1703 van wege Zeeland tot
raadsheer in den Hoogen Raad van Holland en Zeeland. Daarover ontstonden
groote moeilijkheden met de Staten van Holland, die aan de verleening van hun
medewerking, welke werd vereischt om de benoeming effect te doen hebben,
voorwaarden verbonden, die met den financieelen toestand samenhingen. Na beraad
van meer dan een jaar werd de benoemde in den zomer van 1704 geïnstalleerd.
Nadat in 1722 vergeefsche pogingen waren aangewend door Zeeland om van
Bijnkershoek, dien zij met voorliefde ‘hun onderdaan’ noemden, tot president te
doen benoemen, was dit gewest in 1724, bij de door den dood van Admiraal ontstane
vacature gelukkiger en zag het den Zeeuw met dezen hoogsten magistraatspost
bekleed. Hij was de eerste Zeeuw sedert 1587, die den Hoogen Raad presideerde.
En de wijze, waarop v.B. gedurende bijna 40 jaar als raadsheer en president
fungeerde, wordt het best geteekend, de algemeene vereering van zijn kennis en
onkreukbare eerlijkheid wordt het best aangegeven door het gebruik van tijdgenooten
om van hem eenvoudig als van den ‘president’ te spreken. Ook bij schrijvers uit zijn
tijd wordt zijn gevoelen herhaaldelijk met deze verwijzing aangehaald. Ook als
ouderling te 's Gravenhage en als hoofdingeland van Delfland was hij Admiraals
opvolger. Als arbiter werd hij door verschillende provinciën en steden geroepen om
moeilijke geschillen mede te helpen beslechten. Niet minder werd zijn advies door
parti-
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culieren gevraagd. In 1705 trad hij op als reviseur voor het Kwartier van Nijmegen
(Groot Geld. Placaatb. III, 90), in 1712 en 1714 als een der zes ‘vrome en goede
rechtsgeleerden’ in een groot revijs in Friesland en ten slotte in 1740 als arbiter bij
een zeer belangrijk geschil tusschen de Staten van Friesland en de eigenaars van
Schiermonnikoog over de jurisdictie over dit eiland. Zijn grootsten naam verwierf hij
zich door zijne talrijke geschriften, alle uitmuntend door beknoptheid en critischen,
zelfstandigen zin. Zij geven nimmer een systeem, maar steeds aanteekeningen in
verband met jurisprudentie, die op critische wijze wordt besproken, ook wanneer zij
afkomstig was van het college, waarin hij zelf zitting had en waarvan hij desnoods
zelf een der rechters was geweest. Hoewel hij zich tot het romeinsche recht het
meest voelde aangetrokken en zijne geschriften daarover bij tijdgenooten ook het
meest in aanzien stonden, hebben thans die over volkenrecht en over het
oud-hollandsch privaatrecht de meeste beteekenis. Behalve zijn strijd met
Pagenstecher is vooral bekend die met Gerard Noodt over de bevoegdheid iure
romano om kinderen te vondeling te leggen en te dooden. Zijn veelzijdigheid blijkt
uit de omstandigheid, dat hij standaardwerken schreef over ieder onderdeel van het
recht en wordt bewezen door zijne prachtige bibliotheek, die 8 Nov. 1743 en vlg.
dagen te 's Gravenhage publiek werd verkocht en waarin zich zeer zeldzame hss.
bevonden. O.a. bezat hij twee mss. van het Corpus Iuris, beide van zeer groote
waarde en, met het Digestum Vetus te Kampen, de eenige codices der Pandekten
in dien tijd in ons land aanwezig. Steeds werd hij bereid bevonden daaruit aan
jongeren boeken ter leen af te staan, gelijk hij dezen ook elders met raad en daad
steunde. Zoo blijkt zijn nauwe vriendschap met den grooten pandektist Brenkmann
(zie kol. 460), die van de genoemde mss. gebruik maakte en bij zijn dood al zijn
papieren aan van B. legateerde. Bekend is verder zijn vriendschap met Abr. Wieling,
dien hij in 1727 aan een professoraat hielp en die hem uit dank zijne Lectionum
Iuris Civilis ll. II opdroeg. Zoo was hij ook bevriend en stond in briefwisseling met
A. Schulting, J.G. Heineccius en Jean Barbeyrac. Het was mede liefde voor zijn
geboorteland, die hem in nauwe relatie bracht met de familie van Citters, aan
verschillende leden waarvan hij geschriften opdroeg en waarmede hij in voortdurende
briefwisseling stond. Ook zijne beide echtgenooten stamden uit Middelburg: E s t h e r
v a n B u y t e n h e m (overl. 1726) en G e r a r d i n a C l o o t , weduwe v a n H o o r n .
De eerste schonk hem 2 zoons en 11 dochters, waarvan een gehuwd met W i l l e m
Pauw,
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later president van den Hoogen Raad, aan wien hij zijn schriftelijke nalatenschap
legateerde. Van karakter was hij heftig en niet ongevoelig voor loftuitingen.
Behalve het genoemde schreef hij: Nieuwe oprechte Haegse Mercuur ('s Grav.
1699; herdr. Utr. 1745) (verzameling der Oyevaertjes); Contentio literaria cum A.A.
Pagenstechero (Hag. Com. 1701); Ad legem Ἀξίωσις 9 de lege Rhodia de Jactu lib.
Sing., et dissert. de Dominio Maris (Hag. Com. 1703) (zeer bekend is hieruit de
stelling ‘potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis’, die thans, dank zij haar
rekbaarheid, algemeen als juist wordt erkend); Observationum Juris Romani ll. IV
(Lugd. Bat. 1710; 2e dr. 1735; 3e dr. 1749, later met nog 4 boeken vermeerderd
Lugd. Bat. 1733; 2e dr. 1750; J.G. H e i n e c c i u s bezorgde hiervan een nieuwe
duitsche uitgave, 1723, herdr. Francof. et Lips., 1739); Opuscula Varii Argumenti
(Lugd. Bat. 1719, herdr. 1743 en 1749); Lib. sing. de foro Legatorum (Lugd. Bat.
1721) (naar aanleiding van het veel opzien barend geval met den wegens schulden
te 's Gravenhage gearresteerden sleeswijk-holsteinschen gezant de Flohr; in het
transch vertaald door J. B a r b e y r a c (La Haye, 1723 en 1746) en opgenomen in
L'ambassadeur et ses fonctions van d e W i c q u e f o r t (1723); Curae secundae
de jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos. Ad V. Cl. Ger. Noodt
(Lugd. Bat. 1723); Quaestionum Juris Publici ll. IV (Lugd. Bat. 1737; 2e dr. 1751);
in het nederl. vertaald door M a t t h . d e R u u s c h e r (Leyd. 1739 en 1740) en in
het engelsch door P.S. d u P o n c e a u (Philad. 1810); Quaestionum Juris Privati
ll. IV (Lugd. Bat. 1744, door zijn schoonzoon P a u w uitgeg.). Verzamelde uitg.:
Opera Minora (Lugd. Bat. 1730, 2e dr. 1744) en twee folio-uitg. der Opera Omnia
(te Genève 1761 van B.P h . V i c a t en Lugd. Bat. 1767). Ongedrukt: Corpus Juris
Holl. et Zelandici; Observationes Tumultuariae en vele brieven.
Zijn in 1731 anoniem geschilderd portret is in het bezit van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg, dat wat in 1732 door Ph. van Dijk geschilderd en
hiernaar door Jac. Houbraken gegraveerd is, bevindt zich bij Jhr. Rethaan Macaré
Zie. Praefatio voor V i c a t 's uitgave; J u g l e r , Beitr. zur jur. Biogr. I, 24 vlgg.; VI,
312 vlgg.; J.H. P h i l i p s e , Oratio de Cornelio Bijnkershoekio in Annales Acad.
Gron. 1821-22; O.W. S t a r N u m a n , Cornelis van Bijnkershoek, zijn leven en zijne
geschriften (Diss. Leiden 1869), zeer uitvoerig met volledige bibliographie, fragin.
correspondentie en literatuur.
van Kuyk
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C.
[Cabbeliau, Livinus]
CABBELIAU (Livinus), of C a b e l i a u , een zoon van J o h a n n e s , en een oom
van Johannes, den professor te Amsterdam, was geboortig uit Gent. In die stad
legde hij zich dan ook het eerst op de studie van letteren en theologie toe, met ijver
en ook niet zonder succes. Toen hij haar in 1583 verliet, kreeg hij 17 Sept. van de
professoren der hoogeschool daar een zeer gunstig getuigenis mee. 8 Jan. 1585
liet hij zich te Leiden inschrijven. Reeds het volgend jaar was hij predikant te
Kudelstaart
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in de provincie Utrecht. Kort daarop is hij, zonder attestatie van zijn kerk en classis,
naar Zoeterwoude vertrokken en daar provisioneel aangenomen, op voorwaarde
dat hij het vereischte stuk alsnog zou inleveren. 1588 had hij echter aan die
voorwaarde nog niet voldaan. Naar aanleiding daarvan heeft toen de classis Leiden,
terwijl hij ondertusschen geschorst werd, een klacht tegen hem ingediend op de
Synode van Zuid-Holland, die dat jaar te
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Schiedam werd gehouden. Tegelijkertijd bracht men ook beschuldigingen tegen
hem te berde over onzuivere gevoelens ten opzichte der Drie-eenheid en eenige
andere punten der belijdenis. Over een en ander ter verantwoording geroepen,
diende hij nog terzelfder Synode een verklaring in, die - wijl verder de acta van deze
zaak zwijgen - de vergadering wel zal hebben bevredigd.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 314, 328; VI 294; H e s s e l s , Ecclesiae
o

Lond.-Batav. Archivum II (Cantabr. 1889) n . 201 § 5, 207; Oud-Holland V (1887)
33.
van Schelven

[Cabeliau, Jacob]
CABELIAU (Jacob), heer van Mulhem, zoon van J a c o b C., van Gent, en
M a r g a r e t h a v a n R u l y n . Reeds vroeg de zaak der vrijheid en den hervormden
godsdienst toegedaan, vinden wij hem onder de Watergeuzen bij de inneming van
den Briel. Volgens v a n H a r e n , de Geusen, derde zang, hadden hij en van Swieten
‘Leidens Rijn’ verlaten om zich bij de Geuzen te voegen. Hij behoorde tot de beste
hoplieden van Lumey en tot hen, die den Briel na plundering niet wilden verlaten
maar de stad voor den prins van Oranje behouden. Zoodra Enkhuizen zich voor
den opstand verklaard had, werd hij met zijn vendel en eenige andere hoplieden
door zijn chef derwaarts gezonden. Het gelukte hem het door de Spanjaarden
bezette kasteel van Medemblik te vermeesteren, en hij werd toen door den Prins
tot gouverneur dier stad aangesteld. Kort daarna werd hij door onderhandeling ook
Hoorn meester. Toen hij een burgerszoon van Medemblik, die over de wallen was
geklommen, had doen gevangen nemen, ontstond 16 Nov. 1572 een hevig oproer,
waarbij de burgers vele soldaten deden vluchten en zelfs Cabeliau, die op het kasteel
geweken was, dwongen het te verlaten. Gelukkig kwamen 2 commissarissen van
den Prins den hoog gerezen twist beslechten.
In den winter tijdens de belegering van Haarlem werd hij met zijn krijgsvolk naar
Alkmaar gezonden, maar daar niet ingelaten. Wel besloot de vroedschap 1 Jan.
1573 zijn volk met graan en geld te steunen. 's Prinsen troepen verschansten zich
te Egmond-binnen, van waar Cabeliau en 4 andere hoplieden 7 Maart een schrijven
aan Sonoy te Enkhuizen richtten. Op den dag van den val van Haarlem vermaande
de Prins de regeering van Alkmaar schriftelijk Cabeliau, door hem tot gouverneur
der stad benoemd, met zijn vendel in te nemen; maar men weifelde tot 16 Juli, toen
de Spanjaarden reeds zeer nabij waren en de kloeke houding van burgemeester
van Teylingen de poorten deed openen voor de wachtende vendels van Cabeliau,
Ruichaver, Hennebaart en Duivel, die terstond den vijand te gemoet trokken en hem
tot Heiloo deden deinzen.
Gedurende het 21 Aug. 1573 begonnen beleg van Alkmaar toonde Cabeliau zich
een wakker bevelhebber. Toen, begin September, eenige hoplieden, bevreesd voor
een ongunstigen afloop, zich, met medeneming van zaken van waarde, door de
vijandelijke linie wilden heenslaan, wist hij den moed te verlevendigen en tot
volharding in de verdediging te bewegen. In weerwil zijner ziekelijkheid was hij op
den bangsten dag van het beleg, 18 Sept., bij de fel hestormde Friesche poort om
den strijdenden moed in te spreken. Hij mocht zich 8 October in het ontzet der stad
verheugen, maar schijnt sukkelende te zijn gebleven, want 22 Februari 1574 overleed
hij, nog gouverneur zijnde, op het zoogenaamde Hoogehuis.
Zie, behalve de algemeene geschiedkundige werken, Navorscher VI (1856) 196.
Bruinvis

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

538

[Cabeljau, Mr. Jonas]
CABELJAU (Mr. Jonas) of C a b e l j a u w , geb. te Rotterdam 1632, ingeschr. te
Leiden 15 Jun. 1654. Rechtsgeleerde en advocaat voor de beide Hoven van Justitie
te 's Gravenhage, heeft hij zich bezig gehouden met letterkundige studiën en is de
schrijver van: Treurbrieven der blakende Vorstinnen en Minnebrieven der Vorsten
en Vorstinnen van P. O v i d i u s N a z o en A u l u s S a b i n u s op gelijk getal van
Vaarzen in Nederduitsch rijm overgezet (Rott. 1657). Hij overleed waarschijnlijk te
's Gravenhage 26 Nov. 1680 en P. d e N e y n wijdde aan hem een lijkdicht met het
opschrift ‘Stella scintillans occidit’. Veel adviezen van zijn hand staan in het Bellum
iuridicum 59, 70 enz.
Zie: P. d e N e y n , Lusthof aer huwelijken (Amst. 1681.); d e W a l , Nalezingen.
van Biema

[Cabeljauw, Pieter]
CABELJAUW (Pieter), C a b b e l i a u , C a b e l j a u , C a b e l i a u w , of P e t r u s
C a b e l i a v i u s , was een zoon van W i l l e m en A b y g e B o l l y s , wier huwelijk
1 Nov. 1605 plaats had, en geboortig uit Leiden, waarheen de familie, gentsche
lakenkoopers, in 1581 de wijk schijnt te hebben genomen. Als zijn geboortedatum
wordt gewoonlijk opgegeven 17 Dec. 1610, maar daar bij zijn eerste inschrijving
aan de leidsche hoogeschool - waarschijnlijk werd hij toen alumnus van het
Statencollege - op 15 Febr. 1622, vermeld wordt dat hij 14 jaar, en bij de herhaling
daarvan op 18 Sept. 1641 dat hij toen 32 jaar oud was, zal die opgave wel met
enkele jaren moeten worden vervroegd. Na afloop van zijn studiën stond hij
achtereenvolgens als predikant te Schermerhorn (1633-1638), te Leeuwarden
(1638-1641) en te Leiden. In 1659 legde hij zijn ambt neer en werd regent van het
Statencollege, wat hij tot zijn dood, 20 Mrt. 1668, is gebleven. In 1662 werd hem de
doctorale graad verleend. Het volgend jaar werd hem, met Jacobus Sterremontius,
theol. dr. en predikant te 's Gravenhage, door de Generale Staten opgedragen om
de te Leiden bewaarde papieren, die op de Statenvertaling van den Bijbel betrekking
hadden, na te zien en te schiften. 13 Mrt. 1636 trad hij in 't huwelijk met H a e s g e n
Dirks dr. van Spruytenboom.
Reeds in zijn studententijd verschenen van zijn hand Theses de persona Spiritus
Sancti (Leiden 1630), indien bij die opgaaf althans niet moet gedacht worden aan
door hem gehouden disputationes over dat punt, zooals ze in die dagen gebruikelijk
waren; die wel door de studenten werden verdedigd, maar door een der professoren
geschreven. Van zijn overige geschriften is het bekendst: Catholyck Memoryboeck
der Gere formeerden, gesteld tegen het Roomsch Memoryboeck der Pausgezinden,
(Leiden 1661, 2 dln.). Verder schreef hij: Ontdeckingen der roomscher waenwijsheit
(Leyden 1647), waarop Den nieuw vertoonden onverbreckelicken hoeck enz. van
C.H. L a k e k o o p e r (Antw. 1648) waarschijnlijk een antwoord is; Apologetica
rescriptio pro libertate ecclesiae in exercenda disciplina spirituali (Amst. 1641);
Stompwijcker handelingen (tegen zekeren priester Vermeulen, met aanmerkingen
op een ‘tegenrelaes’ van dezen) ('s Grav. 1655), en een paar boekjes over het
destijds meer in vraag zijnde punt of 't houden van een bank van leening geoorloofd
moest worden geacht, n.l. Waerschouwinghe aengaende het stuck van de
Banckhoudinghe (Leyd. 1657) en, met B e r n a r d u s W i j n g a e r d e n Klare
bewijsredenen dat .... Banckhouders .... niet en behooren van 't Heylige Avontmael
o

des Heeren gheweert te werden (Leyden 1657, Pamflet Knuttel n . 7906). Uit den
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heeft hij met een collega te Delft, J o h a n -
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n e s G o e t h a l s , met wien hij 27 Juni 1653 te Emmerik een dispuut heeft gehouden
met eenige Jezuieten, twee jaar later ook nog een verslag daarvan uitgegeven onder
den titel Over verschillende poincten. Meer nog dan door deze gedrukte nalatenschap
heeft Cabeljauw zich echter verdienstelijk gemaakt door 't verzamelen van tal van
belangrijke archivalia, die tot een foliant vereenigd, via de bibliotheek van Henricus
Alutarius en de archieven der kerk van Leerdam en der Synode van Zuid-Holland,
in dat van de Algem. Synode der Ned. Herv. Kerk te 's Gravenhage zijn gekomen,
waar ze nog steeds onder den titel van: het Boek van Cabeljauw worden bewaard.
P e t r u s C a b i l i a v i u s , geb. 1648 te Leiden, 29 Aug. 1668 honoris gratia aan
de universiteit daar ingeschreven als student in de letteren, was vermoedelijk zijn
zoon; en dan dezelfde die in 1667, door overtreding van 't verbod om ‘op zijn bedde’
te studeeren, oorzaak werd, dat het Collegiegebouw grootendeels afbrandde.
Zie: v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland in voce, met de daar
vermelde literatuur; Kerkhistorisch Archief IX, (1838) 495; X (1839) 310; H.Q.
J a n s s e n , De kerkhervorming te Brugge II (Rotterd. 1856) 180; J.L.M. E g g e n ,
De invloed door Zuid- Nederland op Noord- Nederland geoefend (Gent 1908) 171;
Oud-Holland V (1887) 44; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leiden 1893) 47 n. 2.
van Schelven

[Cabeljauw, Samuel]
CABELJAUW (Samuel), was 1661 leerling van Arent van Ravesteyn in den Haag.
Zie: Obreen's Archief V, 146.
Moes

[Cabiljau, Johan Willem]
CABILJAU (J(oh)an Willem), K a b e l j a a u w , was ruiter-kapitein in dienst der
Staten en nam deel aan een gevecht tegen fransche ruiterij op 31 Juli 1672 op de
Veluwe. In 1673 was hij majoor bij de cavalerie der Garde en voerde het bevel over
de ruiterij, die de stad Rijnbach bestormde. Volgens notulen van den Raad v. State
van 4 Oct. 1672 was de ritmeester C. aangesteld tot sergeant-majoor bij het
zeeuwsche legioen; hij werd later generaal. Hij was bevriend met Lodewijk Huygens.
Zie: Recueil de Lettres (la Haye 1760); B o s s c h a , Heldend. te Land II, 56, noot
1; C h r . H u y g e n s , Oeuvres complètes IV, 476; Journalen van C o n s t .
H u y g e n s J r . , II, 368; III, 60, 85; F r u i n , Verspreide Geschriften VIII, 117.
Eysten

[Calcar, Eliza Carolina Ferdinanda van]
CALCAR (Eliza Carolina Ferdinanda v a n ), geb. S c h i o t l i n g , 19 Nov. 1822 te
Amsterdam geb. en overl. 13 Juli 1904 te 's Gravenhage. Zij genoot een zorgvuldige
opvoeding, was éénig kind, en bracht de dagen harer jeugd door te Barneveld op
de Veluwe, waar hare ouders zich voor de gezondheid harer moeder metterwoon
gevestigd hadden De vader was van noorsche, de moeder van poolsche afkomst,
maar geen van beiden rijk. Zij ontving het gewone schoolonderwijs, doch geroot het
meest ‘als moeder haar uit den bijbel of vader uit de vaderl. geschiedenis vertelde,’
of als zij luisteren mocht naar de verhalen die de ouders elkaar des avonds voorlazen
uit Walter Scott. 10 jaar oud, keerde Elise met haar ouders naar Amsterdam terug,
waar zij voor het onderwijs zou worden opgeleid. Op haar 16e jaar behaalde zij de
akte van toelating tot secondante en weldra werd zij op een school geplaatst. Maar
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zij zocht iets beters en werd gouvernante, eerst in Gelderland, later in het Gooi, las
veel, studeerde vlijtig en werd op haar 23e jaar te Amsterdam ‘geadmitteerd als
schoolhouderes’. Van Lennep, Tollens, da Costa behoorden met Lavater, Stilling
en Swedenborg tot de lievelingsschrijvers der jeugdige onderwij-
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zeres. 31 jaar oud, trad Elise Schiotling te Amsterdam in 't huwelijk met H.C. v a n
C a l c a r (1825-1905), die kort te voren door aankoop eigenaar van een steenfabriek
te Leur (N.-Brab.) was geworden. Doch de fabriek wilde niet bloeien, zoodat het als
een uitkomst werd beschouwd, dat van Calcar in 1859 tot burgemeester van
Sommelsdijk benoemd werd. In 1858 maakte Mevr. van Calcar kennis met Mevr.
Bertha van Marenholtz, de duitsche ijveraarster voor de Fröbelschool, en stichtte
te Leiden een opvoedingshuis voor meisjes, verbonden met een Fröbelklasse en
een opleidingsschool voor bewaarschool-houderessen. Later werd die inrichting
naar Wassenaar overgebracht, waar van Calcar in 1863 tot burgemeester was
benoemd. De inrichting kon echter niet bestaan en werd in 1873 wegens onvoldoende
ondersteuning opgehever.
Talrijk zijn de geschriften van Elise van Calcars hand. Wij noemen alleen: Hermine
(1850, 2 dln.), haar eerste werk van beteekenis met een aanbeveling van Dr. Schotel;
Blikken in 't rona, naar binnen en naar boven (1850); De behandeling van
dienstbaren, bekroond en uitgeg. door de Mij. tot Nut v. 't Alg. (1852); Een star in
den nacht. Schetsen uit het laatst der 15e eeuw (1853, 2 dln.); Tabitha; over armoede
en weldadigheid (1856, 2 dln.); Dr. M. Luther, de Hervormer. Uit het duitsch (1856);
De dertiende; een familieroman (1857, 3 dln.); De steen der wijzen. Een boek voor
allen die gelukkig wenschen te worden en te blijven (1857); voorts Onze ontwikkeling,
of de macht der eerste indrukken (1861); De hoop der toekomst. Maandblad aan
de opvoeding der jeugd gewijd (1863-65); Wat is noodig? Eene vraag over
vrouwelijke opvoeding (1864); Handleiding voor de bewaarschool (1865); De kleine
papierwerkers (1867, 5 st.); Kinderen der Eeuw. Een tendenzroman (1873, 3 dln.);
De dubbele roeping der vrouw. Prijsvraag (1873); Uit het leven voor het leven (1876);
Op de grenzen van twee werelden. Onderzoek en ervaring op 't gebied van 't hoogere
leven (1877-1904); Eigen meester blijven (1878); Fred. Fröbel. Hoe hij opvoeder
werd en wat de kinderenwereld hem openbaarde (1879; 2e dr. 1910); Fröbels
methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest (6e dr.
1898); Kindertuin en moederschool. Een openingsrede tot den opvoedkundigen
cursus (1898); Gelukkig, ofschoon getrouwd. Naar het engelsch (1886); Vruchten
van het gezaaide (1892, 3 dln.); Bijbelsche schetsen voor het huisgezin (1893-95)
en Het kind. Hoe het te kweeken en te beschermen (1904). Verder schreef Elise v.
Calcar tal van kinderboekjes, romans en bijdragen in verschillende dag-, week- en
maandbladen. Doch niet alleen met de pen, ook door haar mondelinge voordrachten
was de begaaf de vrouw voortdurend werkzaam ter bereiking van haar levensdoel:
de verheffing der vrouw, de verbetering der opvoeding van het kind. Met gloed en
overtuiging sprak zij hierover op vergaderingen en bijeenkomsten, waar menigeen
haar bewonderde om haar ir drukwekkend voorkomen, haar edel gelaat, baar
vriendelijk schitterende oogen, haar hoog voorhoofd, omlijst door blond, krullend
haar. In haren lateren tijd vooral was zij een ijverig en overtuigd voorstandster van
het spiritisme, waaraan haar Op de grenzen van twee werelden gewijd was. Haar
portret is door A.J. Ehule op steen geteekend; een ander is verschenen bij Tresling
& Co., terwijl Walter het voor den Nederl. Almanak in hout gesneden heeft.
Zie: Levensber. Letterk. 1905, 121 (met bibliogr.); Nederland 1880, II, 439; Elsevier
XIV, 518; Eigen Haard 1892, 745.
Zuidema
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[Calcar, Jacobus van]
CALCAR (Jacobus v a n ), overl. 1525 dominicaan. Hij was lid van het klooster te
Utrecht, studeerde en doceerde aan de universiteit te Rostock, verwierf in 1501 het
licentiaat, in 1508 het magisteriaat. In 1515 was hij prior te Utrecht, en werd toen
gekozen tot eersten provinciaal der nederduitsche provincie, welk ambt hij bekleedde
tot zijn dood.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 22.
G.A. Meijer

[Caldebrenner, Petrus]
CALDEBRENNER (Petrus), priester en geneesheer, waarschijnlijk geb. te Maastricht
en aldaar overl. 8 Aug. 1504. Hij heeft een grooten roem genoten, te oordeelen naar
de achting, waarmede keizer Sigismund hem vereerde, die hem als geneesheer
aan zich verbond, hem in den adelstand verhief en met gunsten overlaadde Als
kanunnik van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht was hij bij zijn
mede-kanunniken zeer gezien, zoodat zij hem in 1492 tot deken kozen. Hij maakte
zijn testament 13 Sept. 1502 en stichtte in genoemde kerk een beneficie ter eere
van den H. Thomas, waartoe zijn neef L u d o v i c u s C a l d e b r e n n e r a l i a s
F r a n c k (overl. 6 Sept. 1535), benoemd werd. 28 Febr. 1509 keurden deken en
kapittel, aan wie in hun vergadering zijn testamentuitvoerders Servatius Coelmont
en Remigius Staers, kapellanen dier kerk deze stichting meedeelden, deze goed
en namen ze aan. Zijn grafschrift is te lezen op een grooten steen van marmer met
een gebeeldhouwden rand, in den linker zijmuur van het portaal der kerk van O.L.
Vrouw.
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden
van het kap. van O.L. Vrouwekerk te Maastricht (Maastr. 1870) I, 270-271 en 382.
Flament

[Calisch, Elias Marcus]
CALISCH (Elias Marcus), 1806 te Amsterdam, geb. en aldaar 30 Jan. 1880 overl.,
zoon van M a r c u s I s a a c C. en H e s t e r K o p s , broeder van I.M. en N.S.,
schreef een aantal gedichten die, na afzonderlijk te zijn uitgekomen in een Bundel
werden vereenigd ('s Gravenh. 1839). Zijn maatschappelijke werkkring
(administrateur aan de pletterij van Einthoven in den Haag) deed hem al spoedig
van het grijpen in de lier afzien. Hij verkeerde in de intellectueele en litterarische
kringen van de residentie, was medestichter van ‘Oefening kweekt Kennis’ en
secretaris van de commissie, die in 1852 zich vormde voor de oprichting van het
standbeeld voor Rembrandt te Amsterdam. In den Nederl. Spectator van 13 Maart
1880 wijdt A. I s i n g aan hem een uitvoerig artikel o.a. memoreerend den strijd van
Calisch tegen da Costa, in verzen, naar aanleiding van da Costa's verlaten van het
oude geloof, waarop da Costa, eveneens in verzen, het antwoord niet schuldig bleef.
Calisch was een uitnemend redenaar en voldeed in de dagen van litteraire decadentie
door zijne gezwollen gedichten, hoewel van niet zeer hooge vlucht en niet
onberispelijken vorm, aan veler smaak. Hij huwde te 's Gravenhage 16 Aug. 1837
E s t h e r L o u p , die te 's Gravenhage 29 Maart 1873, oud 58 jaar overleed.
Calisch

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

[Calisch, Isaac Marcus]
CALISCH (Isaac Marcus), geb. 1808 en overl. 1885 te Amsterdam, broeder van
E.M. en N.S., lexicograaf en hoofd eener eigen school, meest door Israëlieten uit
de gegoede klassen bezocht. Hij wist zijne leerlingen liefde en smaak voor de
moderne klassieken in te boezemen (tot hen behoorde A.C. Wertheim) en vertaalde
o.a. Les Misérables van V i c t o r H u g o . In een door Israëlieten gesticht letterlievend
genootschap ‘Tot Nut en Beschaving’ dat van 1806 tot 1881 bestond, was hij de
toon-
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gevende kracht, en als ‘spreker’ vermaard. Bescheiden ging hij zijn weg, wars van
reclame. Van zijne fransche, duitsche en engelsche dictionnaires werden duizenden
exemplaren verkocht. Hij was gehuwd met J a c o b a B r e e b a a r t , die 29 Oct.
1873 te Amsterdam 62 jaar oud overleed.
Calisch

[Calisch, Moritz]
CALISCH (Moritz), geb. te Amsterdam 12 April 1819, in dezelfde stad gest. 13 Maart
1870. Hij studeerde onder J.A. Kruseman, die ook de leermeester was van Israëls.
Dat hij bij zijn leven in hoog aanzien stond, kan blijken uit den zeer waardeerenden
toon, waarop door I m m e r z e e l en K r a m m , in hun levensbeschrijvingen van
nederlandsche kunstenaars, zijn werk besproken wordt. Hij schilderde bij afwisseling
genrestukken en ‘historieele ordonnantie's’, die dan veelal een tragische of
hartroerende gebeurtenis tot onderwerp hebben, als Frans I bij het sterfbed van
Leonardo, de dood van Demosthenes, enz. In 1855 zond hij naar de parijsche
tentoonstelling: Lodewijk Napoleon hulp verleenend in den watersnood, een schflderij,
dat daar - ook door de belangstellende aandacht die het ondervond van Napoleon
III, - veel opzien baarde. In de bekende Historische Galerij, nu in het Sted. Museum
te Amsterdam, is deze schilder vertegenwoordigd. Uit denzelfden tijdgeest gesproten
en in gelijke omgeving opgegroeid als Israëls, heeft Moritz Calisch zeker niet in zijn
ontwikkeling een buitengemeenen aanleg tot het kunstenaarsschap doen blijken
als gene. Toch had hij, vooral als portretschilder, zijn onmiskenbare verdiensten. In
het Rijksmuseum zijn twee portretten, die om de deugdelijke uitvoering kunnen
aantoonen, dat hij zich in zijn tijd als een meer dan middelmatig kunstbeoefenaar
onderscheidde. Hij heeft ook eenige portretten op steen geteekend.
Zie: I m m e r z e e l , I, 119; K r a m m I, 203; Kunstkron. XXXII (1870) 24.
Steenhoff

[Calisch, Nathan Salomon]
CALISCH (Nathan Salomon), geb. Amsterdam 23 Juni 1819, en aldaar 1891
overleden, broeder van E.M. en I.M. (hiervoor), was van 1844 tot 1883 verbonden
aan de Amsterdamsche Courant, die op 1 Januari van laatstgenoemd jaar ophield
te bestaan als groot blad. Hij was medewerker aan allen lexicografischen arbeid
van I.M. Calisch, secretaris van het Beurscomité, waaruit de Vereeniging voor den
effectenhandel groeide, secretaris van het nederlandsch israëlitisch armbestuur.
Van zijn overigen arbeid zij genoemd Liefdadigheid te Amsterdam (Amst. 1851). Hij
huwde M a r i a n n e C a l i r e s overI. Amst. 13 Nov. 1886.
Calisch

[Callenfels, Hartmann Gottfried, baron of freiherr (joncker) von
Stein]
CALLENFELS (Hartmann Gottfried, baron of freiherr (joncker) von Stein), geb. ±
1602, overl 16 Nov. 1667. Op 15 Jan. 1641 huwde hij met jonkvrouwe A n n a v a n
H i n d e r s o n , dochter van wijlen R o b e r t v.H., kolonelcommandant van een
regiment Schotten. Hij stamde uit een oud, adellijk geslacht, Callenfels of Kaldenfels,
afkomstig uit den Pfaltz. Hij nam deel aan de expeditie die in het jaar 1629 door de
West-Indische Compagnie naar Brazilië werd gezonden, onder leiding van den
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generaal Hendrik Corneliszoon Loncq; kolonel Diederik van Waerdenburch had het
commando over de landingstroepen. Op 16 Maart werd de marsch naar Olinda
aangevangen, waarbij v. St. C. de hoofdmacht commandeerde. Na het overtrekken
van het riviertje de Rio Docé werd de daarachter gelegen stelling, verdedigd door
de Portugeezen onder Albuquerque, vermeesterd. Vervolgens werd Olinda en het
daarachter gelegen Noorderfort genomen. Daar de pogingen van de vloot om de
twee sterkten
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St. Jorge en het kasteel S. Francino gelegen op het Récif, ten zuiden van Olinda,
te veroveren, mislukt waren, werd een gedeelte der landingstroepen onder v. St. C.
daartoe aangewezen. Op den 20 Febr. trachtte hij het fort S. Jorge, met 24 stukken
bewapend, stormenderhand te nemen, doch dit mislukte. Op 2 Maart gaf het fort
zich na een regelmatig beleg over, tegelijk met het kasteel S. Francino. Op 3 Maart
veroverde v. St. C. het eiland Antonio Varo, waar nu Fernambuco ligt. Op 22 April
1631 verliet hij met 14 schepen en 1260 man het Récif om zich meester te maken
van het ten noorden gelegen eiland Itamarca. Daar de vijand dit echter zeer versterkt
en sterk bezet had en het teirein voor een aanval hoogst ongunstig was, werd van
een attaque afgezien doch tegenover het eiland het werk Orange gebouwd. Op 5
Dec. ging v. St. C. met 1600 man naar Parahiba, om zich van deze plaats en het
nabij gelegen fort meester te maken. Deze onderneming mislukte, in weerwil van
enkele behaalde voordeelen, door ziekte onder de troepen enz. en op 14 Dec. was
men op het Récif terug. In het voorjaar van 1632 ging v. St. C. met een deel der
vloot naar het vaderland terug, waar hij in 1632 werd aangesteld tot kapitein en in
1634 tot luitenantkolonel. In 1635 diende hij in het regiment van Hendrik Casimir
van Nassau. In 1638 was hij luit.-kolonel van een regiment te voet, sergeantmajoor
en commandant van Breda, 29 Nov. 1639 commandant van Maastricht en werd op
13 Oct. 1641 als zoodanig bevorderd tot kolonel. 20 Juni 1644 maakte hij zich, met
een gedeelte der bezetting van Maastricht, meester van het stadje Daelhem met
het daarbij gelegen slot, 25 Juni van Valkenburg en onmiddellijk daarna van 's
Hertogenrade, waardoor de hoofdsteden der drie landen van Overmaas met
verschillende dorpen enz. weer in het bezit van de Staten kwamen. In 1665 richtte
hij een regiment Walen op voor de provincie Holland.
Zie: P.M. N e t s c h e r , Les Hollandais au Brésil; G. E n g e l b e r t s G e r r i t s ,
Gedenkstuk v. Neerl. Heldend. ter Zee I, 313 vlg., aangevuld uit familieberichten.
Eysten

[Callenfels, Ludwig Hartmann baron von und zu Stein]
CALLENFELS (Ludwig Hartmann baron v o n u n d z u S t e i n ), geb. 7 Aug. 1661.
Op 19 Sept. 1699 werd hij aangesteld tot kapitein in het regiment van den kolonel
graaf van Solms. Van 1702-1709 diende hij in het regiment Blauwe Gardes te voet.
Als luitenant-kolonel was hij in 1706 bij het beleg van Meenen onder den
luit.-generaal de Salisch tegenwoordig en op 22 Aug. van dat jaar een der twee
gevolmachtigden bij de regeling van de overgave dier vesting. In Mei 1709 werd hij
beëedigd als brigadier der infanterie. In den slag bij Malplaquet (11 Sept. 1709)
werd hij, dapper strijdende, gekwetst. Van het 2e en 3e bataljon Gardes te voet, die
hij toen onder zijne bevelen had, was ruim 60% buiten gevecht gesteld.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 294 en III 484, aangevuld uit familieberichten.
Eysten

[Calvo, Jean Salvador de]
CALVO (Jean Salvador d e ), bijgenaamd de dappere Calvo, beroemd krijgsoverste
van Lodewijk XIV, werd in 1625 te Soldez in Andorra geboren, overl. 29 Mei 1690
te Deinse. Na den opstand in Catalonië in 1641 trad hij in franschen dienst, waarin
hij tot 1655 aan alle oorlogen van dat land deelnam. Als kolonel van de cavalerie
was hij in 1668 bij de verovering van Franche-Comté. In 1671 werd hij
inspecteur-generaal van de cavalerie; in 1673 diende hij onder Condé en Luxemburg
in de Nederlanden; daarna trok hij naar Lo-
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tharingen onder den markies de Rochefort. In 1675 werd hij veldmaarschalk;
omstreeks half Juli kwam hij in Maastricht onder de orders van den gouverneur
d'Estrades. Toen deze 1 Juli 1676 werd aangewezen als ambassadeur van Lodewijk
XIV te Nijmegen, moest de Calvo hem tijdelijk als gouverneur vervangen. De Prins
van Oranje verscheen in Juli 1676 met een leger voor Maastricht en hield de stad
tot de 2e helft van Augustus ingesloten; de verdediging werd heldhaftig geleid door
de Calvo. Door het optreden van den maarschalk van Schomberg was de Prins van
Oranje gedwongen het beleg op te breken. Na den vrede van Nijmegen trok de
Calvo in het begin van November 1678 met het fransche leger uit Maastricht; de
raad der stad gaf hem eene vereering van 1000 rijksdaalders en verklaarde, dat
zijne gedachtenis steeds in eere zou gehouden worden. In 1679 maakte hij zich
meester van het hertogdom Kleef; daarna diende hij in het Rijnleger onder den
maarschalk Crequi. In 1684 stond hij in Catalonië onder den maarschalk de
Bellefonde, waarop in 1688 zijne benoeming volgde tot ridder en hem het commando
werd toevertrouwd van een troepenkorps in Vlaanderen. Lodewijk XIV zeide van
hem: ‘Je suis sans inquiétudes sur le sort d'un place, quand elle est défendue par
le brave Calvo’.
Zie: P a u l G u é r i n . Dictionaire des dictionaires; Raadsnotulen, 15 Juli 1675,
18 Juli 1676 tot 4 Nov. 1678 (Gemeentearchief Maastricht); R u s s e l ,
Geschiedkundige schets van de stad Maastricht 152.
Dyserinck

[Camay, Johan]
CAMAY (Johan), geboren te Alkmaar 2 Sept. 1659, als 21-jarig student in de
philosophie te Leiden ingeschreven, te houden voor een zoon van W i l l e m J a n s z .
C., zijdelakenkooper, roomsch geworden en in het begin van 1660 overleden.
Volgens Johans zeldzaam voorkomend gegraveerd portret, was hij godgeleerde,
wijsgeer en geneeskundige en gedurende 2 jaren verdienstelijk raad der hoogeschool
te Padua.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem XXXI (1907) 93.
Bruinvis

[Camp, Hendrik Jansze]
CAMP (Hendrik Jansze), kapitein ter zee bij de admiraliteit van Friesland, maakte
met zijn schip deel uit van de vloot, die onder bevel van Maarten Harpertsz. Tromp
in Dec. 1652 (eerste engelsche oorlog) een groote koopvaardijvloot door het Kanaal
zou brengen, maar eerst genoodzaakt werd aan de Engelschen onder Blake slag
te leveren 10 Dec. 1652 bij de Cingels (Dungeness), waar Blake verslagen werd.
13 Dec. ontmoette Camp, met den kapitein Jan Gideonsz. Verburgh door verlies
van ankers en slecht weer van de vloot verwijderd, twee engelsche fregatten van
52 à 54 stukken, terwijl hunne schepen er 40 à 44 voerden In het verwoede gevecht,
dat volgde, werden de beide nederlandsche schepen zoodanig gehavend, dat zij
niet in staat waren de engelsche schepen, die reddeloos geschoten waren, te nemen.
Camp werd in dit gevecht gekwetst, had 12 dooden en 22 gekwetsten en in zijn
schip meer dan 100 schoten. Hij kreeg na zijn thuiskomst een nieuw schip.
Zie: Holl. Merc. 1652, 111; Bijv. op W a g e n a a r XII, 108; d e J o n g e , Ned.
Zeewezen I, 442, 443.
Boldingh
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[Camp, Johannes Hendricus Alexander]
CAMP (Johannes Hendricus Alexander), geb. 6 Jan. 1721 te 's Hertogenbosch,
overl. 13 Juni 1807, zoon van J o h a n n u s J u d o c u s C., officier der cavalerie,
en A n n a W a l d m a n s , diende als genieofficier in Bergen-op-Zoom tijdens het
beleg in 1747 en werd daar ernstig gewond. In 1749 verliet hij den militairen dienst
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en vestigde zich als burger-ingenieur. Hij huwde te 's Hertogenbosch 1 Sept. 1754
W i l h e l m i n a J a c o b a v a n R o o y , geb. aldaar 19 Oct. 1733, overl. aldaar 24
Nov. 1805.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 107.
Eysten

[Camp, Willem Petrus del Campo gen.]
CAMP (Willem Petrus d e l C a m p o gen.), geb. 4 Dec. 1761 bij St. Michielsgestel,
overl. te Delft 7 April 1855, zoon van den voorg. Hoewel eerst opgeleid voor ingenieur
trad hij later als bombardier in dienst bij den overste Chatillon. In 1785 trok hij met
een compagnie naar Leeuwarden ten einde de woelingen der friesche patriotten te
bestrijden. Een aanzoek dezer partij om tot de hunnen over te gaan wees hij met
verontwaardiging van de hand en onderscheidde zich vervolgens in het
artillerie-gevecht bij het dorp Stiens. Te 's Hertogenbosch, zijn garnizoen,
teruggekeerd, werd hem, in Jan. 1788 bevorderd tot 2en luitenant, het volgend jaar
de betrekking van repetitor bij de artillerie te 's Gravenhage opgedragen. In 1792
werd hij bevorderd tot 1en luit.-adjudant, in 1793 tot 2en kapitein. In 1794 werd hem
door den generaal van der Duyn het in staat van verdediging brengen van Sluis
opgedragen; na de overgave dier vesting aan de Franschen werd Camp mede
krijgsgevangen; een aanbod van den generaal Moreau, om met den rang van majoor
in franschen dienst over te gaan, had hij geweigerd. In Mei 1795 uit de
krijgsgevangenschap ontslagen, nam hij zijn ontslag uit den militairen dienst. In Juni
van dat jaar was hij bij het korps van den Erfprins in Duitschland en toen dit in 1796
ontbonden was, vestigde hij zich, met wachtgeld, te Leer (Oost-Friesland) en hield
zich daar met wis- en landmeetkundige werkzaamheden bezig, waarbij pruisische
officieren van zijn onderricht profiteerden. Van 1798-1802 vervaardigde hij een kaart
van de provincie Oost-Friesland, naar eigen opmetingen. Tot 1813 bleef hij als
ingenieur in Pruisen dienst doen. Achtereenvolgens woonde hij te Loga en te Aurich;
een aanzoek om, met den generaal Krayenhoff, in russischen dienst te treden, wees
hij af. In Nov. 1813 kwam hij met den generaal von Bülow in diens staf naar
Nederland, doch wilde niet in pruisischen dienst treden. Op 22 Dec. 1813 werd hij
aangesteld tot majoor der artillerie; in commissie met den admiraal Kikkert werd hij
belast met het ontwerpen van een verdedigingsstelsel van het Hollandsch Diep en
het Haringvliet. Voor een benoeming tot adjudant van den prins van Oranje meende
hij te moeten bedanken. Daarna werd hij naar Staats-Vlaanderen gezonden om
Carnot's plannen te Antwerpen ten opzichte van Holland uit te vorschen. In Maart
1814 leidde hij het in staat van verdediging brengen van Sas-van-Gent en in April
d.a.v. van Geertruidenberg. Daarna werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel,
inspecteur der buskruit-fabricatie. Om gezondheidsredenen bedankte hij voor zijne
benoeming tot commandant der artillerie in Oost-Indië. Na nog in verschillende
commissies te hebben zitting gehad, werd hij, in 1833 tot kolonel bevorderd zijnde,
gepensionneerd; in 1838 ontving hij den rang van generaal-majoor. Hij was gehuwd
te Scheveningen 31 Juli 1791 met H e n d r i k a A n t o n i a W e e b e r , geb. te 's
Gravenh. 29 Dec. 1770, overl. te Delft 5 Mei 1848, en liet 13 zoons na, waarvan
vele als officier den lande gediend hebben, en eene dochter.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 107-111; Alg. Handelsblad, 12 April 1853;
Nederlands Patriciaat I (1910) 74.
Eysten
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[Campen, Jacob van (1)]
CAMPEN (Jacob v a n ) (1), geb. te IJselmuiden 1505, gest. 10 Juli 1535,
droogscheerder van beroep, ook marskramer. Hij wordt in een plakkaat van 23 Febr.
1534 door den stadhouder van Friesland, Schenk van Toutenburg uitgevaardigd,
naast Melchior Hofmann, Obbe Philips en Pieter de Houtzager genoemd onder de
‘verleyders ofte bedriegers, die in den lande omgaen, die de luyden wederdopen
ende quade geinficeerde dwalingen ende secten leren’. Pieter de Houtzager heeft
hem na den doop ‘het ambt van te doopen’ opgelegd. L. H o r t e n s i u s en G.
B r a n d t noemen hem onder de oproermakers te Munster en verhalen, dat Jan van
Leiden hem naar Amsterdam zond om daar een bisschop der Wederdoopers te
wezen. Gedurende den voorzomer van 1534 vertoefde hij in Groningen en kon daar
verschillende samenkomsten houden. Van zijn uiterlijk hebben wij een weinig
vleiende beschrijving. Mannen, die later op den voorgrond traden, zooals Jan Joosten
van Goedereede, Gerrit Boekbinder en vele anderen, zijn door hem of door Jan
Volckerts Trijpmaker gedoopt. In het begin van Febr. 1534 hebben hij en Pieter
Houtzager meer dan honderd menschen in Amsterdam gedoopt. Jacob van Campen
hield er geregeld samenkomsten in de voorstad tusschen de Jan Rooden- en de
Korsjespoort. Terwijl het van Bartholomaeus van Halle en Pieter de Houtzager
bekend is, dat zij, ofschoon zij kort te voren te Leeuwarden met het uitzicht op
spoedige hulp van God, de verdrukten hadden vertroost en alle geweld ten strengste
afgekeurd, toch aan de roepstem naar Munster gehoor gaven en velen tot de reis
daarheen opwekten, zocht Jacob van Campen met onbezweken volharding den
wilden stroom te keeren en predikte bij voortduring lijdzaamheid, een lankmoedig
wachten op de tusschenkomst Gods, die in hun nood voorzien en de vervolgers
verdelgen zou. Op de pijnbank volhardde hij ook in de betuiging: nooit verlof te
hebben willen geven tot den aanslag op Amsterdam. Zijne gemeente bleef hem
trouw, al werd het gevaar steeds grooter en al werden velen gedood. Obbe Philips
gevoelde zich onder de leeraren het sterkst tot hem aangetrokken, al verschilde hij
met hem in opvatting. Jacob van Campen stond de ‘typologische schriftverklaring’
van Melchior Hofmann voor en formuleerde zijne opvatting aldus: ‘de scriftuer stonde
up twe claeuwen, te weten dat al tgunt gebuert was int oude testament als beeldinge
responderende upt nyeuwe, zoude in 't nyeuwe noch werden volbracht werdden
ofte geestelick oft letterlick’.
Met den dood werden bedreigd degenen, die iets van zijn verblijf wisten en er
geen kennis van gaven. Doch men verried hem niet. Eene weduwe met haren zoon
werden, omdat zij hem hadden geherbergd, in de deur van hun huis opgehangen.
Na lang gezocht te zijn, werd hij eindelijk ontdekt in een huis, waar hij zich onder
turf verborgen had. Na een verhoor op de pijnbank werd hij 10 Juli 1535 door de
schepenbank van Amsterdam tot de strengste ketterstraf veroordeeld en ter dood
gebracht. Zijne vrouw, A e f f P e t e r s genoemd, bij Hoorn geboren, met wie hij in
den winter von 1533 op 1534 getrouwd was, heeft hij niet verraden, al drong men
hem daartoe met de pijnbank.
Zie: W.I. L e e n d e r t z , Melchior Hoffmann (Haarl. 1883) 231, 234, 259, 308 v.;
De Zondagsbode, Doopsgez. Weekblad Nov. 1897; Doopsgez. Bijdragen 1884,
8-10; Arch. voor Kerkgesch. 1908, 6; C. S e p p , Geschiedk. Nasporingen (Leiden
1872) I, 64-68; G. B r a n d t , Hist.
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der Reformatie (Amst. 1677) 113, 116, 122; Bibl. Reform. Neerlandica V ('s Gravenh.
1909) 167, aant. 2; Inventaris der Archiefstukken berustende bij de Vereen.
o
Doopsgez. Gem. te Amst. (Amst. 1883) n . 79, 97, 113, 129, 131 enz.
Knipscheer

[Campen, Jacob van (2)]
CAMPEN (Jacob v a n ) (2), schilder en bouwmeester, geb. te Haarlem 2 Feb. 1595,
gedoopt in de Groote Kerk aldaar 6 Juli 1595, overl. 13 Sep. 1657 op Randenbroek
bij Amersfoort. Hij was de zoon van P i e t e r v a n C a m p e n J a c o b s z . , die te
Amsterdam 4 Nov. 1594 met G e r r i t j e C l a e s B e r e n d s d o c h t e r van Haarlem
in ondertrouw werd opgenomen. Reeds in 1614 werd van Campen als schilder lid
van het St. Lucasgild te Haarlem. Waarschijnlijk tusschen 1615 en 1621 bezocht
de jeugdige schilder Italië, waar hij ook de bouwkunst bestudeerde. In het bijzonder
door de bouwwerken van Andrea Palladio en van diens leerling Vincenzo Scamozzi,
die voornamelijk te Vicenza en te Venetië werkzaam waren, voelde van Campen
zich aangetrokken.
In 1621 noemt S a m u e l A m p z i n g , als hij een tweeden druk van zijn Lof van
Haerlem uitgeeft, van Campen onder de vermaarde schilders, die toen in de
Spaarnestad woonden. Tot 1633 bleef van Campen te Haarlem gevestigd. Later
vertoefde hij meest op het huis Randenbroek bij Amersfoort, een adellijk goed, dat
aan zijn moeder behoord had en waarmede hij in 1626 beleend is. Hij stierf ongehuwd
en werd in de St. Joriskerk te Amersfoort begraven. Tegen den muur boven het graf
liet G e e r t r u i d v a n C a m p e n , Jacobs zuster, die met J a n H e e r e m a n te
Leiden getrouwd was, een gedenkteeken plaatsen, dat treurende kinderen voorstelt
en misschien door Rombout Verhulst in marmer gebeiteld is. Onder dit gedenkteeken
werd het vers van Vondel geplaatst:
d' Aertsbouheer uit den stam
Van Kampen rust hier onder,
Die 't Raedhuis t' Amsterdam
Geboud heeft, 't achtste wonder.
Het gedenkteeken is 4 Mrt. 1658 onthuld.
Slechts enkele schilderijen van Jacob van Campen zijn bewaard gebleven, die
men op het stadhuis te Amersfoort vindt. Zij stellen voor den stadstimmerman Lenaert
Nicasius, die 7 Febr. 1651 den brand, door het inslaan van den bliksem in den toren
te Amersfoort ontstaan, bluschte, en het Laatste Oordeel. Het tweede stuk werd
door van Campen voor het St. Pieters en Bloklandsgasthuis te Amersfoort
geschilderd. De meester heeft ook de ontwerpen voor de schilderijen gemaakt,
waarmede de Oranje-zaal van het Huis ten Bosch bij 's Gravenhage prijkt. Deze
ontwerpen, die de verheerlijking van Frederik Hendrik tot onderwerp hebben, zijn
door vlaamsche en hollandsche schilders onder van Campen's leiding, deels ook
met zijn medewerking, uitgevoerd. Van Campen schilderde ook een portret van
Laurens Janszoon Coster, dat door Jan van der Velde in 1628 gegraveerd is.
Als bouwmeester heeft van Campen zich uitsluitend bediend van den aan de
antieke gebouwen ontleenden stijl, die door Palladio en Scamozzi in zwang was
gebracht. De uitvoering zijner ontwerpen liet hij aan anderen over. Zijn voornaamste
helpers waren Pieter Post, Arent van 's Gravesande, Bartholomeus Drijflhout, Willem
de Keyser, Daniël Stalpaert en Jacob Vennecool. Eenige dezer uitvoerders zijn later
ten onrechte als de ontwerpers aangezien van wat inderdaad, zooals Huygens zegt:
‘Uyt den rederijcken sinn van Campen was geboren’.
Het eerste ontwerp van Jacob van Campen
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ontstond in 1626 en werd gemaakt voor den gevel van het huis, dat de schatrijke
Balthazar Koymans te Amsterdam aan de Keizersgracht over de Westermarkt liet
bouwen. In dit huis is thans een Hoogere Burgerschool gevestigd. De gevel is
afgebeeld in de Architectura Moderna ofte Bouwinge van onsen tijt, welk werk in
1631 te Amsterdam verscheen. Van Campen heeft hier voor het eerst de klassieke
orden toegepast, namelijk de composiete en de jonische. Deze gevel werd zeer
bewonderd, en toen Constantijn Huygens, die met van Campen bevriend was, in
1633 zijn huis aan het Plein te 's Gravenhage wilde doen bouwen, droeg hij aan
dien meester het ontwerp op. Het huis van Huygens is gesloopt, toen het
tegenwoordig Ministerie van Justitie gebouwd werd. Ook hier had van Campen de
klassieke pilasters boven elkander gebruikt.
Door Huygens, den secretaris van den stadhouder Frederik Hendrik, kwam van
Campen in betrekking tot de Oranje-vorsten. Voor Joan Maurits van Nassau ontwierp
hij het paleis, hetwelk deze sedert 1633 aan het Plein te 's Gravenhage liet bouwen.
Pieter Post leidde zoowel de uitvoering van dit paleis als van het huis van Huygens.
Post heeft in 1652 voor Joan Maurits het paleis in 68 teekeningen afgebeeld, waarvan
Pieter van der Aa er in 1715 eenige in prent uitgaf met den naam van Post als
ontwerper.
Het Mauritshuis is in 1704 door brand geteisterd, en na dien tijd in den stijl naar
Lodewijk XIV genoemd, hersteld. Van buiten bleef het echter vrijwel in zijn
oorspronkelijken staat. Van Campen heeft aan de gevels jonische pilasters over de
volle hoogte toegepast. Voor Frederik Hendrik ontwierp van Campen de paleizen
te Rijswijk en te Honselaarsdijk, die beide gesloopt zijn. Na den dood van den
Stadhouder belastte zijn weduwe Amalia van Solms den kunstenaar met het
ordonneeren der aan de nagedachtenis van den Prins gewijde Oranjezaal, die in
het door Pieter Post begonnen Huis ten Bosch werd gemaakt. Reeds eerder, in
1641, had van Campen voor Frederik Hendrik ter plaatse van het vroegere Hof van
Brandwijk het tegenwoordige koninklijke paleis in den Haag gebouwd, dat in 1819
veranderd is geworden. Sedert 1636 leidde van Campen ook de werkzaamheden,
die de Stadhouder ter verfraaiing van het Huis te Buren, nu gesloopt, deed uitvoeren.
Waarschijnlijk is het Stadhuis te Haarlem in 1630 naar plannen van Jacob van
Campen verbouwd. Ook de in 1649 voltooide Nieuwe Kerk te Haarlem is door van
Campen ontworpen. Bovendien meent men enkele gevels van huizen te Haarlem
aan den meester te mogen toeschrijven.
Te Leiden heeft van Campen raad gegeven omtrent het ontwerp voor de Marekerk,
welke sinds 1639 door Arent van 's Gravesande is uitgevoerd. Te Alkmaar is het in
1647 voltooide orgel der St. Laurenskerk naar een teekening van van Campen
gemaakt; ook gestoelten in die kerk heeft hij ontworpen. Tusschen 1635 en 1648
riep de regeering van Amsterdam dikwijls van Campen's hulp als ontwerper in. Hij
ordonneerde in 1636 de later gesloopte Heiligewegspoort, in 1637 het bovendeel
van den Westertoren, in 1638 het Accijnshuis op den hoek van de Oudebrugsteeg
en het Damrak benevens den Schouwburg aan de Keizersgracht bij de Runstraat.
In 1645 maakte van Campen de teekeningen voor de herstelling der door brand
geteisterde Nieuwe Kerk, die men toen ook van een toren wilde voorzien, welke
echter slechts ten deele is uitgevoerd.
Het voornaamste werk van Jacob van Campen
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is het Stadhuis te Amsterdam, dat door Constantijn Huygens kort na de inwijding
‘'s werelts achtste wonder’ werd genoemd. Reeds sinds 1640 was van Campen met
het maken van ontwerpen, die telkens weidscher werden, bezig. In 1647 was het
plan, dat voor de uitvoering gediend heeft, gereed. Pieter Post heeft dit naar de
aanwijzingen van van Campen geteekend. Bij de uitvoering heeft Willem de Keyser
den meester bijgestaan. Als stads-architect heeft Daniël Stalpaert het werk geleid,
waarvan de voltooiing pas na van Campen's dood heeft plaats gevonden. In 1648
is de eerste steen gelegd. Door intriges van Stalpaert werd van Campen in 1654
genoodzaakt, Amsterdam te verlaten. Van Campen's vriend, jonkheer Everard
Meyster, die te Nimmerdor bij Amersfoort woonde, nam het voor den bouwmeester
op, eerst in de Eereplicht aan mijn Heer en Meester Jacob van Campen, een gedicht,
dat hij op naam van Stalpaert in 1654 deed verschijnen, daarna in een tooneelstuk
der Goden land-spel om Amersfoort van 't nieuw Stad-Huys binnen Amsterdam, dat
in 1655 het licht zag (Bibl. Letterkunde te Leiden). Van Campen bleef echter in
ongenade, en de inwijding van het gebouw had plaats, zonder dat hij er bij
tegenwoordig was. Stalpaert heeft zich bij de uitvoering na 1654 vele vrijheden
veroorloofd, in het bijzonder bij de versiering der vertrekken. Deze zou fraaier
geworden zijn, indien van Campen hier de leiding had gehad. Ook heeft hij de
graftombe voor Jan van Galen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en die voor Maarten
Harpertsz. Tromp in de Oude Kerk te Delft ontworpen.
Amersfoort bezit in de spits van den Lieve Vrouwetoren een werk van van Campen.
Vroeger zag men bij die stad ook het landhuis, dat de heer van Randenbroek voor
eigen gebruik had gebouwd. De overblijfselen ervan worden thans in het
Rijksmuseum te Amsterdam bewaard.
Een gegraveerd portret van van Campen komt voor in het prentwerk, dat in 1664
verscheen, en afbeeldingen van het Stadhuis te Amsterdam bevat. Jan Lievensz.
teekende een portret van van Campen, hetwelk nu in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam berust.
Vondel en Constantijn Huygens hebben verschillende gedichten aan Jac. v.
Campen gewijd.
Zie: A. H o u b r a k e n , Groote Schouburgh III, 380; S a m u e l A m p z i n g , Lof
van Haerlem; T h . S c r e v e l i u s , Harlemias (1647) 289; C. H o f s t e d e d e
G r o o t , Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte en A.W. W e i s s m a n
in Oud-Holland 1902, 113.
Weissman

[Camper, Adriaan Gilles]
CAMPER (Adriaan Gilles), geb. 31 Mrt. 1759, overl. te 's Gravenhage 5 Febr. 1820,
derde zoon van Petrus (kol. 552), kreeg thuis, ten deele van zijn vader, ten deele
onder diens toezicht, onderwijs in wis- en natuurkunde, natuurlijke historie, maar
vooral in moderne, en ook in de klassieke talen. Daarna bezocht hij in 1773 de
franeker hoogeschool. Onder zijn studie door hielp hij zijn vader aan diens bekende
ontleedkundige onderzoekingen. In 1776 gingen vader en zoon op reis naar Frankrijk,
waar zij omgang hadden met de grootste geleerden. In Nantes openbaarde zich
zijn bijzondere neiging voor de aard- en delfstofkunde, en toen zij in het vaderland
teruggekeerd waren, werd er besloten, dat Adriaan niet meer in het kleine Franeker
zou studeeren maar de leidsche colleges bezoeken en tevens in Amsterdam les
nemen in teekenen en schilderen. Aldus bleef hij drie jaar half in Leiden, half in
Amsterdam studeeren zonder de bedoeling om een academischen titel te halen. In
1780 maakten vader en zoon weer een wetenschappelijke
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reis naar Duitschland en werden ook door Frederik de Groote ontvangen. Van nu
af (1781) werkte hij geregeld op Klein Lankum, zijns vaders landgoed bij Franeker,
met dezen samen, totdat voor hem in 1784 't oogenblik gekomen was om alleen de
wereld in te gaan. Eerst naar Düsseldorf en z'n beroemde schilderijengalerij. Daar
copieerde hij enkele schilderijen, of onderzocht van Mainz tot Düsseldorf het
Rijnoevergebied en den Eifel, geologisch merkwaardig om zijn uitgebrande vulkanen.
Daar begon hij een verzameling van fossiele beenderen aan te leggen, die bij
massa's aan de boorden van de Wupper gevonden werden en toen voor het eerst
in wetenschappelijke kringen op hun rechte waarde geschat en begrepen werden.
In 1785 ging hij met een portefeuille teekeningen door zijn vader en hem zelf van
walvischachtige zoogdieren naar de Buffon te Parijs en genoot daar in geleerde
kringen een uitstekend onthaal. Hij was gedurende een week de gast van de Buffon
op zijn kasteel te Montbar, leerde d'Aubenton kennen, Buffon's grooten medewerker
aan zijn klassiek werk, den beroemden chirurg Louis, verder beroemdheden als
Portal, Tenon, Vicq d'Azyr, den markies de Condorcet, Franklin enz.; hij volgde
colleges van Bossuet en Cousin in wiskunde, van de Lalande in sterrenkunde,
bestudeerde de verzamelingen in de Jardin des Plantes, en vond gelegenheid
fossielen te verzamelen op den Montmartre. Hoezeer ook verrukt over den persoon
van de Buffon, stelde hij zijn vader toch hooger. Met de uitgaaf door de Buffon van
de teekeningen van Camper wilde het niet vlotten. Of de Buffon het niet eens was
met de Campers, of dat hij zich te ziek gevoelde, maar Adr. ging in 86 weer voor
eenige maanden naar Franeker terug om met zijn vader allerlei te bespreken, zijn
fossielen te laten zien en raad voor de Buffon's jichtlijden in te winnen. Bij zijn
terugkomst in Frankrijk maakte hij weer allerlei uittreksels uit werken in de Buffon's
boekerij en teekeningen naar praeparaten te Parijs aanwezig, ten dienste van het
groote werk over de walvischachtige dieren, dat B. uit wou geven, doch B.'s ziekte
maakte hier een eind aan. In Januari 1787 werd Adr. zelf ziek, totdat in April zijn
vader hem opzocht en men besloot dat hij naar 't Zuiden zou gaan tot herstel van
gezondheid. Na een reis door Italië kwam hij met rijke verzamelingen 16 Oct. 1788
bij zijn vader te 's Gravenhage
Toen deze nu vrij plotseling in het volgende jaar overleed, rekende Adr. het zich
ten plicht zijns vaders nagelaten werken uit te geven en zijn leven te beschrijven.
Nu volgt de bekende reeks geschriften, welker openbaarmaking Petrus Camper in
zijn veelbewogen leven, ook door de onrust der tijden, niet gelukt was, over de
breuken van elleboog en knieschijf, over de wezenstrekken bij menschen van
verschillenden landaard, over de olifanten, over de walvisschen. Vooral in deze
laatste twee werken heeft men zeer zeker niet te denken, dat alleen de vader aan
't woord is; zoo mogelijk komt aan den zoon de meeste eer toe, al houdt hij zich
bescheiden achteraf. Maar vooral kent men Adr. Camper als schrijver over de
fossielen gevonden in den St. Pietersberg, en hier moest hij zijn vader van een
dwaling betichten, die gemeend had, dat de onderkaak van het ‘groote onbekende
dier’ uit den St. Pietersberg behoorde aan een walvischachtig dier. Camper kwam
in afwijking zoowel van zijn vader als van de eerste vinders, die aan een krokodil
dachten, tot de slotsom, dat men hier een reusachtige voorwereldlijke hagedis voor
zich had. Met de noodige bewijsstukken er bij en twee platen werd dit onderzoek
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gepubliceerd in het Journal de Physique, Vendémiaire IX (Sept.-Oct. 1800) deel LI,
onder den titel: Lettre de A.G. C a m p e r à G. Cuvier, Sur les ossemens fossiles
de la montagne de St. Pierre à Maestricht. In 1808 verscheen in de Annales du
Muséum d'Histoire naturelle XII, een studie van C u v i e r : Sur le grand animal fossile
des carrières de Maestricht, waarin Cuvier zegt op p. 148: ‘Cinq auteurs ont traité
avant moi de ce sujet curieux, Pierre Camper, ... M. Vanmarum, Hofmann et Drouin,
les premiers collecteurs, ... M. Faujas de St. Fond.... M. Adrien Camper.... en p.
150: ‘Nous allons prouver aujourd'hui que M. A d r i e n C a m p e r est le seul qui
ait réellement saisi les caractères de cet animal.’
Weer volgde in 1812 een studie van Adr. C. over dit onderwerp in het 19e deel
van de Annales du Muséum d'Hist. Nat. C. kon niet dan na vele hoogst nauwkeurige,
vergelijkend-anatomische onderzoekingen van de kruipende dieren tot deze slotsom
gekomen zijn; hij zag de vele en groote gapingen in onze kennis van deze dieren
in en vandaar dat hij in 't licht gat een: Voorstel eener verbeterde classificatie in de
Reptilia bekend onder den naam van Hagedissen en Slangen. Het onderzoek van
de vele in zijn museum aanwezige voorwerpen van belang voor de kennis van
fossielen, mineralen en van de aardkorst, bracht hem er toe een beschrijving te
geven van wat zijn museum bevatte aan schatten, op hunne reizen door vader en
zoon bijeengebracht. In 1811 verscheen in 't nederl. en in 't fransch een Korte
beschrijving van het Museum van Petrus Camper door zijn zoon A d r . C a m p e r ,
waaruit men geheel ten onrechte weer den indruk krijgt, alsof zoo niet alles, dan
toch het meeste, verzameld, bewerkt en 't belangwekkende daarvan opgeteekend
was door Petrus Camper alleen. Adr. was ook zeer liberaal met de uitleening van
de schatten in zijn beroemd museum. Toen Dr. Crull zijn proefschrift ging schrijven
onder leiding van prof. J. Mulder te Groningen, stond Adr. hem de schedels ten
gebruike af, die ook door Petrus Camper gebruikt waren bij zijn rascraniologische
studiën. Ten allerlaatste verscheen nog het werk over de walvisschen, waarvan wel
teekeningen reeds bestonden, maar waarvan de tekst geheel alleen op rekening
van Adr. gesteld moet worden: Observations anatomiques sur la structure intérieure
et le squelette de plusieurs espèces de Cétacés, par P i e r r e C a m p e r ..., publiés
par son fils A.G. C a m p e r ... avec des Notes par G. C u v i e r (Ouvrage qui peut
faire suite aux Annales... du Muséum d'Histoire naturelle etc.) (Paris 1820).
Hij was drossaard van de baronie van Cranendonk en van de stad Eindhoven,
waartoe hij door prins Willem V was aangesteld. In 1793 werd hij benoemd tot
ontvanger-generaal der floreenrenten van Friesland; in 1803 werd hij curator van
de hoogeschool te Franeker, waaraan hij zich met hart en ziel wijdde, maar waaraan
hij zich onttrok, toen men van de zijde van het gewestelijk bestuur van Friesland
een man tot hoogleeraar wilde beroepen, dien Camper daartoe ongeschikt achtte.
Een brochure behelst de uiteenzetting tot dit besluit. In 1812 benoemde Napoleon
hem op voordracht van G. Cuvier, superintendant de l'instruction publique, tot rector
van de groningsche hoogeschool, maar omdat C. moeilijk van zijn museum en van
zijn werkkring als vrederechter te Franeker kon scheiden, bedankte hij voor dezen
eervollen post, waarop hem 't ambt van eersten inspecteur aan de gron. hoogeschool
werd aangeboden. Toen Nederland zijn onafhankelijkheid herkreeg, benoemde
Willem I
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hem met J.F.W. Spaen van Biljoen en H. Muntinghe in een commissie tot regeling
van het hooger onderwijs. Daaraan had Franeker de wederinstelling van zijn
athenaeum te danken, dat 28 Dec. 1815 met een geestdriftige redevoering door C.
als president-curator werd ingewijd. In 1819 werd hij door de Staten van Friesland
verkozen tot lid van de 2e Kamer, verhuisde naar 's Gravenhage in October, waar
hij in Jan. 1820 met al de zijnen door een kwaadaardige ziekte werd aangegrepen,
waaraan hij 5 Febr. overleed.
Hij was lid van het Kon. Nederlandsch Instituut, van de Philosophical Society te
Philadelphia, van de Acad. Caes. Leopoldino-Carolina Naturae curiosorum en
correspondent van de Société Philomatique de Paris. Hij was getrouwd met
T h e o d o r a A u r e l i a v a n L i m b u r g S t i r u m en vader van één zoon,
P e t r u s , en vier dochters. Zijn silhouette is door C.C. Fuchs gegraveerd naar een
teekening van W. Lubbers.
Zie: v. B r e d a , Levensschets van Adriaen Gilles Camper (Gent 1825).
Sasse

[Camper, Florentius]
CAMPER (Florentius), werd door de classis Amsterdam uitgezonden als predikant
in O.-Indië en kwam 30 Jan. 1702 met het schip ‘De Spiegel’ te Batavia aan, waar
hij ook beroepen werd. Hij keerde 26 Aug. naar het vaderland terug, waar hij zich
te Leiden vestigde. Camper was een geleerd en zeer bemiddeld man, bevriend met
Boerhaave, wat de opvoeding van zijn beroemden zoon Petrus (die volgt), ten goede
kwam. Hij was gehuwd met S a r a G e e r t r u i d a K e t t i n g en ligt in de Pieterskerk
te Leiden begraven.
Zie: V a l e n t i j n , O. en N.-O. Indië IV, 91 vlg.; v a n T r o o s t e n b u r g d e
B r u y n , Biogr. Woordenb. v.O.-I. pred. (1893) 81.
Knappert

[Camper, Petrus]
CAMPER (Petrus), te Leiden 11 Mei 1722, overl. te 's Gravenhage 7 Apr. 1789,
derde kind van den voorg., toonde reeds vroeg, dat er zeer veel in hem school en
genoot dan ook een uitstekende opvoeding. Hij kreeg van de schilders Karel de
Moor, vader en zoon, les in het schilderen; maar timmeren en kunstdraaien, stonden
ook op het programma. 9 Maart 1734 werd hij ingeschreven als student te Leiden,
waar hij 14 October 1746 zijn Dissertatio optica de visu verdedigde en daarmee
den titel verkreeg van Doctor philosophiae et Artium liberalium Magister; op
dienzelfden dag verdedigde hij zijn proefschrift: de Quibusdam oculi partibus en
werd daarna uitgeroepen tot Medicinae doctor. Beide proefschriften zijn later door
A l b . v o n H a l l e r opgenomen in zijn lijst van uitstekende disseraties. Hij vestigde
zich 2 Nov. 1746 als geneesheer te Leiden, maar toen zijn moeder, weduwe
geworden, ook overleden was, ging hij eind 1748 op reis naar Engeland voor zijn
verdere wetenschappelijke vorming. Hij volgde in Londen de colleges in verloskunde
van Smellie en van William Hunter, evenknie van Smellie, man van europeesche
vermaardheid. Over Cambridge en Oxford bereikte hij in den zomer van 1749 Parijs
en maakte daar kennis met graaf de Buffon, den beroemden zoöloog, van wiens
standaardwerk toen juist het 1e deel verscheen. Evenzoo kwam hij met den
beroemden chirurg Louis in nauwere aanraking. Op punt van naar Genève te
vertrekken, gewerd hem de tijding, dat hij te Franeker tot hoogleeraar in de
philosophie was beroepen. Dankbaar nam hij dit aan, maar verzaakte zijn plannen
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niet om ook in Genève voor zich zoowel als voor zijn aanstaande leerlingen rond
te zien. Kort daarop volgde de benoeming te Franeker tot hoogleeraar in de
ontleedkunde en in de chirurgie. Eerst 28 April 1751 hield hij, na een zware ziekte,
zijn intreerede.
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Hier ontwikkelde Camper een werkkracht en een ijver zonder weerga, zoodat het
aantal toehoorders sterk toenam. Ook deed hij nog in 1753 een reis naar Londen
om Smellie weer te hooren. Na 't vertrek van prof. Lambergen, met wien Camper
hooggaanden twist gehad had - een zaak, waarin zelfs de Gouvernante Anna
betrokken werd - werd het onderwijs in de geneeskunde aan Camper en Ouwens
opgedragen. Dit een en ander zal het verblijf te Franeker te vermoeiend voor Camper
gemaakt hebben: toen hij dan ook 25 Apr. 1755 tot hoogleeraar in de anatomie en
chirurgie te Amsterdam beroepen werd op een voor die dagen zeer hoog traktement,
nam hij de benoeming aan. Bovendien werd hij aangesteld tot adjunct-chirurgijn
van de justitie, ook al om zoodoende meer gelegenheid te hebben tot het doen van
gerechtelijke lijkopeningen en om zoo voor hem zelf en zijh hoorders, de leden van
het chirurgijnsgilde en later ook de studenten van het atheneum, materiaal te
verzamelen voor een cursus in het opereeren op het cadaver. In 1758 werd hij ook
benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde. Naar het schijnt, is hij vooral ter wille
van zijn vrouw, J o h a n n a B o u r b o o m , wed. van J. V o s m a , met wie hij in 1756
getrouwd was, maar toch zeker ook om meer tijd voor eigen studie en
onderzoekingen te krijgen, in 1761 er toe gekomen zijn hoogleeraarsambt neer te
leggen en te gaan wonen op zijn landgoed ‘Klein Lankum’ bij Franeker. Maar lang
hield hij het niet uit in de eenzaamheid, hij, die gewoon was met tallooze geleerden
en studenten te verkeeren en zeer gezien onder hen was. Toen hij dan ook 13 Sept.
1763 naar Groningen beroepen werd tot hoogleeraar in de theoretische
geneeskunde, ontleed-, heel- en plantkunde, nam hij deze benoeming aan, die hij
aanvaardde met een redevoering over de merkwaardige overeenkomst tusschen
planten en dieren (in dit opzicht was hij blijkbaar zijn tijd ver vooruit), terwijl hij twee
dagen later zijn lessen opende met een doorwrochte rede over het mankloopen. In
Groningen bereikte Camper zijn hoogtepunt in werkkracht en wetenschappelijken
roem. Van allerlei buitenlandsche en binnenlandsche geleerde genootschappen
was hij lid; toen de Linnaean Society te Londen werd opgericht, bood men Camper
met slechts 3 andere buitenlanders het eerelidmaatschap aan, maar op grond van
de vele fouten, die hij in 't werk van Linnaeus gevonden had, wilde hij daar niet van
weten en bleef hij weigeren, toen men van Engeland er toch op aandrong, dat hij
de benoeming aan zou nemen. Met Boerhaave was Camper de eenige Nederlander,
die een van de 8 plaatsen innam als eerelid van de Académie des Sciences te
Parijs. Zijn roem blijkt ook wel daaruit, dat Goethe na de ontdekking van 't
tusschenkaaksbeen bij den mensch een prachtig verlucht handschrift dienaangaande
aan Camper zond, welk manuscript later in 't bezit gekomen van de nederl. Mij.
t.b.d. Geneeskunst, in 1895 aan de Groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach
is ten geschenke gegeven en in 't Goethe-museum te Weimar geplaatst. In Groningen
gaf hij behalve de straks genoemde vakken ook nog les in physiologie, verloskunde,
in heel- en verloskundige operatiën op 't cadaver, gaf hij één jaar leer der
geneesmiddelen, en ten laatste ook gerechtelijke geneeskunde, iets nieuws voor
dien tijd, evenals een chirurgische polikliniek, de eerste in ons land.
Ook op veeartsenijkundig gebied heeft hij daar in G. ruim zijn sporen verdiend.
Toen geheel ons land en een groot deel van Europa door veepest geteisterd werd,
leerde hij eerst zijn studenten

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

554
door eigen aanschouwing de ontleedkunde van een kalf kennen en onderzocht toen
later op zijn college de ziekelijke veranderingen door de veepest veroorzaakt. Hij
kwam er toe een maatschappij te stichten, en proeven in 't groot te doen om door
inenting den veestapel te beschutten, zooals hij ook voor de menschen een groot
voorstander en bevorderaar was van de koepokinenting. Zeer terecht noemt
D a n i ë l s hem een der voorloopers van de nieuwere richting in de geneeskunde,
waarbij deze steunt op ontleedkunde en physiologie.
In 1773 legde hij, na 10 jaar in Groningen gewerkt te hebben, zijn ambt neer en
vertrok naar Klein-Lankum om zich daar aan zijn studie en aan de opvoeding van
zijn kinderen te wijden. Van nu af verschenen er jaarlijks meerdere geleerde
verhandelingen of antwoorden op prijsvragen van zijn hand, zoodat hij tienmaal met
goud bekroond werd. Hier werkte hij met zijn zoon Adriaan Gilles Camper aan de
ontleedkunde van den olifant, het rendier, de walvischachtige dieren, den rhinoceros,
en de orang-oetans, toen nog verre van algemeen bekend. Zijn studie over de
rhinocerossen bezorgde hem toezending van russisch fossiel ivoor. Ook de studie
van voorwereldlijke dieren trok hem zeer aan en hij verzamelde dan ook een
keurcollectie op zijn landgoed, waarvan zijn zoon later een catalogus uitgaf. Na den
dood van zijn vrouw in 1766 ging hij met zijn zoon Adriaan weer op reis naar
Duitschland en België. Verwoestingen in dat jaar aan de zeedijken toegebracht,
maakten dat hij zich bemoeide met waterbouwkunde. Bekend is zijn twist over 't
aanleggen van dijken met den graaf van Wassenaar.
In 1787 werd hij lid van den Raad van State en vestigde hij zich in den Haag. Kort
daarop werd hij voorzitter, maar echt oranjeklant als hij was, had hij weinig genoegen
van dit ambt.
27. Maart '89 woonde hij de laatste zitting bij van den Raad van State; hij kreeg
een pleuris en stierf na een week, 7 April 1789. In de Pieterskerk te Leiden werd hij
begraven en daar werd door zijn zoons een door A. Ziesenis gebeeldhouwd
gedenkteeken voor hem opgericht.
Camper was een veelzijdig man. Hij onderscheidde zich als kunstenaar in
teekenen, schilderen en boetseeren. Nog bewaart men op de Rijksacademie voor
beeldende kunsten werken van zijn hand; beroemd is A set of anatomical tables
door hem voor Smellie bij diens verloskundeboek geteekend. Meer dan 50 jaar was
hij oud, toen hij onder Ziesenis nog werkte aan een marmeren kinderhoofdje. Als
ontleedkundige maakte hij naam door aan doorgezaagde lijken, een nieuwe wijze
van onderzoek, de onderlinge ligging der deelen aan te wijzen. Beroemd zijn in dit
opzicht voor arm, been en bekken zijne Demonstrationes anatomico-pathologicae.
Hij vond het buikvlies-uitstulpsel bij breuken; hij ontdekte den vezeligen bouw van
de kristallens van 't oog; zijn verhandeling over den besten schoen steunt op een
keurig ontleedkundig onderzoek van den voet en werd zelfs in 1861 en 71 nog in
Engeland herdrukt. Wonderschoon zijn de teekeningen in het handschrift, dat hij
gebruikte tot aanvulling van Albinus' beenderenleer, dat op de amsterdamsche
universiteits-bibliotheek bewaard wordt; als ziektekundig-ontleedkundige is hij de
man geweest, die 't mank gaan aan de lijders zelf bestudeerde, die het allereerst
sympatische klierzwelling bij borstkanker erkende in haar doodelijke beteekenis.
Van hem weet men, dat hij per jaar 200 lijken in 't Binnengasthuis onderzocht op
hun doodsoorzaak; als vergelijkend ontleedkundige schittert hij door zijn onderzoe-
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kingen op olifanten, rhinocerossen enz. Van hem heeft men een onderzoek over 't
gehoororgaan der geschubde visschen; van hem is ook de merkwaardige ontdekking,
waarvan John Hunter zich de eer wilde toeeigenen, van het holzijn der
vogelbeenderen en hun verbinding met de longzakken. Als palaeontoloog schreef
hij over de beenderen der onbekende visschen uit den St. Pietersberg, opgenomen
in een engelsch tijdschrift, en over gedolven beenderen van onbekende of zeldzame
dieren in een russisch, hoewel Cuvier hem op dit gebied van oppervlakkigheid
beschuldigde. Als gerechtelijk-geneeskundige schreef hij over: teekenen van leven
en dood in nieuwgeboren kinderen; gedachten over kindermoord; voorstellen tot
oprichting van vondelingshuizen. Als verloskundige had hij een groote consultatieve
praktijk, die hij ook op zijn reizen, zoo gewenscht, uitoefende. Hij deed met de tang
van Smellie oefeningen met zijn studenten op het lijk, bestudeerde en verbeterde
Roonhuyzen's hefboom. Hij was 't ook, die in ons land 't eerst de schaambeensnee
geopperd heeft bij nauwe bekkens, en die al moge hij 't hier niet zelf op menschen
gedaan hebben, door zijn tegenwoordigheid Damen in den Haag gelnspireerd zal
hebben bij 't doen van deze operatie, die Camper van te voren op doode, later op
levende varkens verrichtte; als heelkundige roemen we zijn studies over elleboogen knieschijfbreuken, over genezen van gebroken beenderen; als chirurg roemen
we ook op zijn kennis van lies- en dijbreuken bij kinderen, zijn handigheid om
breukbanden, toen nog iets geheel nieuws, te maken en aan te leggen, zijn werken
bij steensnijderij, breukoperatie enz. Zelf opereerde hij ook, b.v. deed hij
cataract-operatiën, zette hij borsten, vingers af enz., maar in Amsterdam, waar vele
en goede chirurgen waren, opereerde hij niet. Als geneeskundige roemen we op
zijn verhandeling over de longziekten, en over de ‘colica Pictonum’.
Tijdgenoot en nageslacht hebben hem om strijd gehuldigd. Goethe heeft hem
genoemd: ‘ein Meteor von Geist, Wissenschaft, Talent und Thätigkeit’. Topinard,
de beroemde anthropoloog zei in 1885: ‘Mathématicien, philosophe, artiste, médecin,
zoö logiste, géologue, zoötechnicien et homme politique mêeme, il était universel
dans le domaine des sciences d'observation’ en prof. Cunningham, toenmaals
voorzitter van 't Britsche antropologische Gezelschap zei in 1907: ‘he was a man
of the most brillant talents, but it is a matter for regret, that he spread his energies
over so many fields of intellectual activity.’
Hoe staat het nu met Camper's beteekenis als anthropoloog? Op dit punt ben ik
het niet eens met Topinard en Cunningham, die beweren, dat Camper bij zijn
onderzoekingen meer het oog had om lijnen aan te geven en methoden uit te denken
ten behoeve van schilders en beeldhouwers. Ik ben er van overtuigd en hoop dit
nog nader in het licht te stellen, dat Camper één van de allereersten was, die
rasverschil bij schedels van verschillende volkeren waarnam, die nog vóór Cuvier,
hoewel na J.B. von Fischer drie rassen aannam en daarvan het kenmerkende mat
door een vernuftig uitgedacht stelsel van metingen, welk stelsel hij volmaakte door
daaraan toe te voegen het onderzoek van dierkoppen en van den mensch als kind
en als grijsaard. Vele dwaze voorstellingen over 't ontstaan van rasverschil hielp
Camper bestrijden, ook op grond van 't karakteristieke van een negerfoetus, maar
eerst in het allerlaatst van zijn leven kreeg hij kennis van de zucht tot
schedelmisvorming bij sommige inboorlingen en niet lang voor zijn
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dood teekende hij nog te Londen en te Oxford een paar misvormde schedels, aldus
te vinden in zijn Commentarii ad A l b i n i osteologiam. Een man, zóó algemeen
ontwikkeld, zóó diep doordenkend en naspeurend, moet zonder twijfel een juist
begrip van anthropologie en craniometrie gehad hebben, vooral omdat hij al jaren
bezig was met deze studiën, waarover hij het eerst in 1758 sprak, toen hij te
Amsterdam een neger seceerde en daar hersenen en bloed n i e t zwart vond, zooals
men algemeen dacht. In 1764, 66 en 68 herhaalde hij dit onderzoek na toezending
van negerlijken; ééns zelfs ontving hij uit Kaapstad een hoofd van een hottentot.
Aan Camper mag het niet geweten worden, dat zijn volgers meer waarde dan hij
zelf hechtten aan den gelaatshoek, waarvan 't voor mij waarschijnlijk is, dat hij het
denkbeeld ontleende aan Albrecht Dürer. In 1768 voltooide hij de schets van zijn
anthropologische onderzoekingen, droeg ze in 1770 voor in een zitting van de
teekenacademie te Amsterdam, en in 1778 van de Académie des Sciences te Parijs
en geregeld bleef hij hieraan werken; de sporen daarvan zijn heel duidelijk
aantoonbaar in zijn: Verhandeling over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in
menschen van onderscheiden landaart enz., waaraan in October 1785 de laatste
hand werd gelegd en dat eerst na zijn dood door zijn zoon Adriaan met groote piëteit
werd uitgegeven.
Camper heeft zelf in 1779 een opgave van zijn werken gegeven als aanvulling
en verbetering op de bibliografieën van v. Haller, Stosch, Baldinger en Portal (8
o

pag. 4 .). Zijn handschriften en teekeningen zijn in de leidsche univ. bibl. (zie G e e l 's
o

Catalogus n . 786).
Van de zeer vele portretten die er van hem bestaan wijzen we slechts op het door
T. Regters in 1751 geschilderde in de Universiteit van Amsterdam, en op de door
Marie Anna Falconet in 1781 gebeeldhouwde buste in de Universiteit te Groningen,
op de door R. Vinkeles en door J. Andriessen geteekende portretten in 's Rijks
Prentenkabinet en op de prent van R. Vinkeles, 1778.
Zie: C.E. D a n i ë l s , Het leven en de verdiensten van Petrus Camper (uitg. door
't Prov. Utrechtsch Genootschap van K. en W. 1880); A.G. C a m p e r , Levens-Schets
van Petrus Camper (Leeuwarden 1791); ditzelfde vertaald in 't duitsch door K e u p
(Stendal 1792); A. L o u i s , Eloge de Camper, avec note de E.F. D u b o i s ;
C o n d o r c e t , Eloge de Pierre Camper, in Oeuvres de P. C a m p e r qui ont pour
object l'histoire naturelle etc. (Paris 1803); P. H a r t i n g , P. Camper in zijn leven en
werken geschetst in Album der Natuur 1878, 1; G.C.J. V o s m a e r , Het leven en
de verdiensten van P. Camper in Nederl. Spectator 1881, 251; P. T o p i n a r d ,
Etude sur Pierre Camper et sur l'angle facial dit de Camper in Revue d'Anthr. III
(1874) 193-222; d e z e l f d e , Sur le prétendu angle facial de Dürer in Bull. Soc.
Anthr. 1876, 549; C u n n i n g h a m in Journal of the anthropological Institute of Gr.
o
Br. and Ireland 1908; E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 1433.
Sasse

[Campert, Petrus Remco]
CAMPERT (Petrus Remco), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 30 Apr.
1814 te Nijkerk geb., 13 Aug. 1877 te Zutphen overl. Hij stond sedert 1845 in
laatstgenoemde stad aan 't hoofd eener openbare school, die opleidde voor het
gymnasium en sedert 1864 ook voor de hoogere burgerschool, terwijl tal van
leerlingen bij hem gehuisvest waren. Want de kostschool van Campert genoot een
goede reputatie. ‘Zooals hij door zijn bekwaamheid en zijn voordracht zijne leer-
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lingen aan zich wist te binden, zoo won hij door zijn paedagogischen tact in hooge
mate hun aller vertrouwen.’ De laatste jaren zijns levens sleet C. te Zutphen, in
werkzame rust; o.a. was hij secretaris van de plaatselijke schoolcommissie.
Zie: Amsterd. Cour. v. 31 Aug. 1877 (Bijvoegsel ‘In memoriam’) en J.H. K r o o n
in Levensb. Letterk. 1882, 56.
Zuidema

[Campmans, Bernardus]
CAMPMANS (Bernardus), geboren te Douai in 1580 (zijn vader was afkomstig uit
Gelderland), overl. als abt der Cistercienser abdij van Duinen te Brugge 20 Dec.
1642. In 1599 had hij zijne kloostergeloften afgelegd in de abdij van Duinen,
gevestigd op den uithof ten Boogaard, nabij de ruïne der voormalige abdijgebouwen.
In 1607 was hij supprior in zijn klooster, daarna 1609-1623 was hij als rentier of
bestuurder van den uithof Zande te Hontenisse werkzaam. Hij bezorgde er de
gedeeltelijke herstelling der gebouwen en der kapel, waarin de parochie van
Hontenisse werd overgebracht om door de Duinheeren bediend te worden.
Gedurende het Twaalfjarig Bestand had hij veel werk en zorg met de bedijkingen
aldaar der overstroomde polders. Met algemeene stemmen tot abt zijner abdij
gekozen en benoemd in 1623, kan hij als haar tweede stichter beschouwd worden.
Hij wist de vereeniging zijner abdij met de abdij ter Doest, aan het bisdom
geïncorporeerd, te verkrijgen, bouwde te Brugge grootendeels de monumentale
abdijgebouwen (het tegenwoordige seminarie), waarheen hij in 1627 de abdij van
Duinen overbracht. Hij herstelde deze, zeer vervallen door de godsdienstoorlogen,
in haren ouden luister en aanzien, zoodat zij onder de eerste der orde gerekend
werd. Sanderus noemt Campmans: ‘singularem bonarum artium patronum’.
Henriquez, Caramuel, Jongelinus en vele anderen getuigen in hunne werken welk
een steun, bescherming en gastvrijheid zij bij hem vonden. De stad Yperen en
daarna Brugge kozen abt Campmans als afgevaardigde in de Staten van Vlaanderen.
Het seminarie te Brugge bezit van hem nog 11 rekenboeken, 1610-1619, van zijn
rentmeesterschap te Zande, zeer belangrijk voor de geschiedenis der polders van
Zeeuwsch-Vlaanderen. Zijn geschilderd portret gemaakt gedurende zijn leven en
een naar zijn in 1673 ongeschonden gevonden lijk, worden er eveneens bewaard.
Zie: d e V i s c h , Compendium chronologicum B.M de Dunis (Brug. 1660) 104-110;
Cronica et Cartularium monast. de Dunis (Brug. 1864) 98, 100; A. S a n d e r u s ,
Flandria illustr. (1732) II, 97; Gallia Christiana V, 294; J o a n n i s C a r a m u e l i s ,
Theologia Regularis (Lugduni 1665) II, 181-185; P a q u o t , Mémoires (Louv. 1746)
VIII, 253-256; A. L e W a i t t e , Historiae Camberonensis Pars II (Paris 1672)
598-601; E. H a u t c o e u r , Histoire de l'abbaye de Flines (Paris 1874) 248; F.v.d.
P u t t e , Chronique et Cartulaire de l'abbaye de Groeninghe (Brug. 1872) 148,
Registrum omnium religiosorum monast. Dun. 140-107, 241 (hs. Archief Seminarie
te Brugge).
Fruytier

[Canter, Andreas]
CANTER (Andreas) zoon van Johannes (kol. 559) in 1463 te Groningen geboren
‘het wonderkind naar lichaam, naar geest een god’. Keizer Frederik III zond hem
een eervollen brief, waarbij hij uitgenoodigd werd te Weenen te komen, opdat de
Keizer zou kunnen zien het kind van nog geen 10 jaar, dat ervaren was in de vrije
kunsten, in de kennis der rijkswetten en canones en van het Oude en N. Testament.
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Zijne Majesteit wenschte hem te begiftigen met eereteekenen en de doctorale
waardigheid. Op reis naar Weenen, in 1473, is
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hij overleden. Volgens anderen echter zou hij ook den Paus te Rome hebben bezocht
en in 1491 te Keulen student geworden zijn. In de Accademia te Bergamo wordt
zijn geschilderd portret getoond.
Zie: B r u c h e r u s , Gedenkb. van Stad en Lande 292; Gron. Volksalmanak 1891,
2-18; F e i t h e n L u l o f s , Redev. en Dichtreg. bij het 25-jarig feest v.h. dep. Gron.
der Maatsch. 't N.v. 't A., aant. 173; E r a s m i Opus epistolarum ed. A l l e n I, 125.
Nauta

[Canter, Dirk]
CANTER (Dirk), zoon van Lambertus (kol. 559), geb. te Utrecht in 1545, overl. te
Leeuwarden 12 Mrt. 1617, studeerde te Parijs, volgde daar o.a. de colleges van
Dionysius Lambinus over de Ethica van Aristoteles, en maakte op zijn reizen veel
geleerde kennissen. In 1575 werd hij schepen te Utrecht, ook in 1576 en 1577. In
1598 werd hij er burgemeester, vooral door den aanhang van den graaf van
Nieuwenaar. Hij was beschermer der Arminianen en werd, in 1593 aftredende, van
het kussen gehouden en mettertijd uit alle regeeringsposten. Daardoor geprikkeld,
werd hij opruier des volks en drong zich weder in de regeering. Hij was zelfs Gomarist
geworden. Geholpen door Hendrik van Helsdingen, die ook schepen en raad geweest
was, wist hij in Januari 1610 een volksoproer te verwekken, ten gevolge waarvan
de regeering der stad verzocht werd hare ambten neer te leggen. Dit gebeurde en
onder de nieuw gekozen magistraatspersonen waren Canter en Helsdingen als
burgemeesters. Prins Maurits bevestigde deze keuze (4 Februari). De rust was
echter daarmee niet wedergekeerd; met gewapende macht besloten de Algemeene
Staten Utrecht tot rede te brengen; Frederik Hendrik kwam 6 April met krijgsvolk
voor de stad, maar de regeering wilde de akte van onderwerping niet teekenen.
Hierop besloten de Algemeene Staten de nieuwe regeering van den eed te ontslaan
en de oude te herstellen, zooals in Mei dan ook geschiedde. Ook nu was de zaak
nog niet uit; men bleef nog doorwoelen tot in December een samenzwering ontdekt
werd om kolonel Jan Ogle, overste der bezetting van Utrecht, te vatten en de
regeering weder om te zetten. Elf personen werden in hechtenis genomen, waaronder
Canter, die bij vonnis van 11 Mei 1611 voor eeuwig gebannen werd en wiens
goederen werden verbeurdverklaard. Hij week nu uit naar Antwerpen en later naar
Leeuwarden. Uit zijn huwelijk met C a t h . d e S w a r t had hij 5 kinderen o.a.
L a m b e r t u s en J o h a n n e s . Deze geleerde en eerzuchtige man schreef o.a.
twee boeken Variae lectiones (ad Georgium Ratallerum); Notae in Arnobium;
Fragmenta van verschillende dichters.
Zie: Navorscher 1889, 55; Nederl. Heraut 1888, 33; C o l l o t d'E s c u r y , Hollands
Roem, IV, 1e stuk; B o r , 25 en 30; B r a n d t , Hist. der Reform. II, 156-9; v.
H e u s s e n e n v. R h i j n , Kerk. Hist. II, 143.
Nauta

[Canter, Mr. Gelmer]
CANTER (Mr. Gelmer), misschien een zoon van Johannes (kol. 559), en dan broeder
van Andreas (kol. 557). Hij was een zeer geleerd en welsprekend man, secretaris
van Groningen in 1494 tot 1517; als politiek boodschapper heeft hij vele malen
dienst gedaan o.a. in 1494 naar het hof van den duitschen Keizer; hij was bevriend
met den persona van Groningen, Mr. Willem Frederiks en werd de stichter van de
bibliotheek der Martinikerk, waarvan nog thans in de universiteits-bibliotheek te
Groningen werken aanwezig zijn. Een gewichtige zending, waaraan hij deelnam,
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van de geschillen tusschen de Groningers en de Saksers en Bour-
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gondiërs. In 1505 vertrok hij voor de stad Groningen naar Deventer naar koning
Philips, die te Xanten vertoefde; de twisten met de Saksers werden, ondanks de
vele onderhandelingen, waarbij Canter steeds een rol vervulde, zoo b.v. nog in 1511
en 1515, niet bijgelegd. Het is onzeker, wanneer Gelmer Canter is overleden; in
1520 leefde hij nog.
Zie: B r u c h e r u s , Gedenkb. van Stad en Lande 295; Tegenw. Staat der Vereen.
Nederlanden XX, 243-301; Gron. Volksalmanak 1891, 22 waar zijn portret te vinden
is; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.
Nauta

[Canter, Jacobus (1)]
CANTER (Jacobus) (1), zoon van Johannes, die volgt, geb. ± 1471 te Groningen,
studeerde te Keulen in de rechten, bezocht Italië (1489), Antwerpen, waar hij
geleeraard heeft, Duitschland, o.a. Augsburg in 1481, Weenen en Bohemen. Hij
was een beroemd geleerde en gelauwerd dichter, vriend van Erasmus (één van
o

diens brieven, ed. A l l e n , n . 32, is aan hem gericht) en van Geraerd Leeuw, drukker
te Gouda en te Antwerpen, voor wien hij veel gewerkt heeft. Bekende uitgaven van
J. Canter zijn P e t r a r c a 's De Secreto en de Cento van P r o b a F a l c o n i a .
Gedichten van hem in handschrift zijn in de koninkl. Bibliotheek te München.
Zie: E r a s m i Opus epistolarum ed. A l l e n I, 126.
Nauta

[Canter, Jacob (2)]
CANTER (Jacob) (2), in 1501 en 1526 burgemeester van Leeuwarden.
Zie: Navorscher 1889, 52 en 55, stamtafel.
Nauta

[Canter, Jacob (3)]
CANTER (Jacob) (3), was een Groninger van afkomst. Te Emden woonachtig in
den tijd dat daar Aportanus reformatorisch optrad (± 1520), was Canter een van
diens heftigste tegenstanders. Maar daar de graaf van Oostfriesland de
hervormingspogingen krachtig steunde, was al zijn moeite vergeefsch. Kort daarop
keerde hij dan ook naar zijn vaderstad terug.
Zie: C.A. C o r n e l i u s , Der Antheil Ostfrieslands an der Reformation bis zum
Jahre 1535 (Münster 1852) register in voce.
van Schelven

[Canter, Joachim]
CANTER (Joachim), leefde ± 1606 te Groningen, was ambtman van het Goorecht
en lid der Gezworen gemeente te Groningen.
Nauta

[Canter, Mr. Johannes]
CANTER (Mr. Johannes), te Groningen geboren, opgevoed in de school Aduard,
werd doctor in drie faculteiten, godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en geneeskunde.
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Wij treffen hem in 1489 aan als scheidsrechter in eene zaak. Als kinderen uit zijn
huwelijk met A b e l e zijn ons bekend Jacobus (1) hiervoor, P e t r u s , van wien we
weinig naders weten, Andreas (kol. 557), U r s u l a , van wie ons weinig meer bekend
is dan dat ze ‘het wonder der wereld’ heette om haar geleerdheid, G h e b b e , die
non was in het klooster Jesse bij Haren.
Zie: Die Cronica von Coellen (uitg. Keulen, J. Koelhoff, 23 Aug. 1499) f. 336;
B r u c h e r u s , Gedenkb. v. Stad en Lande 293; H a l m a , Tooneel der Vereen.
Nederl.
Nauta

[Canter, Lambertus]
CANTER (Lambertus), zoon van W i l l e m C. die Karel V diensten heeft bewezen
door de zaken in Groningen in orde te brengen. Hij werd in 1513 te Groningen
geboren, en had nog 10 broeders en zusters, die echter allen jong stierven. Hij
bezocht verschillende hoogescholen en verwierf den doctorstitel te Orléans. Bij zijn
terugkomst in de Nederlanden stelde Karel V hem, uit dankbaarheid jegens zijn
vader, tot raadsheer aan in het Hof van Utrecht. Aldaar wijdde hij zijn vrijen tijd aan
de letterkunde. Hij stierf in 1553 te Gro-
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ningen, waar hij om vrienden te bezoeken was heengereisd; hij was gehuwd met
J o h a n n a v a n W y c k en had 3 kinderen, waarvan Dirk en Willem hier afzonderlijk
behandeld zijn.
Zie: S u f f r i d i P e t r i , de Script. Fris. 194; H a l m a , Toon. der Vereen. Nederl.;
B u r m a n , Traf. erudit 59; B r u c h e r u s , Gedenkb. v. Stad en Lande, 298.
Nauta

[Canter, Willem]
CANTER (Willem), zoon van den voorg. geb. 24 Juli 1542, overl. in 1575, ontving
les in 't latijn en grieksch van Macropedius en was op 12 jaar reeds student te
Utrecht; te Leuven bleef hij 4 jaar onder opzicht van prof. Cornelius Valerius, deed
een buitenlandsche reis (Frankrijk, Italië, Duitschland) en leerde zoodoende vele
geleerden kennen o.a. te Parijs Joh. Auratus, verder Carolus Sigonius, Fulvius
Ursinus, Marcus Antonius Muretus. Na zijn 2-jarige reis ging hij te Leuven wonen,
veel lezende en schrijvende. Waarschijnlijk ten gevolge van dit zittend leven - hij
liet zich door een zandlooper den tijd voor lezen en schrijven aangeven - werd hij
ziek, teringachtig, zoodat hij jong overleed, hoewel ongehuwd, vader van 5 kinderen.
Deze kenner van en dichter in 't latijn, heeft heel wat studies nagelaten. Wij noemen
Novae lectiones (4 boeken, later 7 en nog later 8, uitgegeven te Bazel in 1564, 1566
en te Antwerpen 1571); A r i s t i d i s Orationes Latine versae (3 tom., Bazel 1566,
Colon. 1604); Notae in C i c e r o n i s Epistolas ad familiares (Antw. 1568); Scholia
brevia in P r o p e r t i u m (Antw. 1569). E u r i p i d i s Tragoediae (1571, 1597, 1602);
J o h . S t o b a e i Eclogarum libri II (Antw. 1575); Libellus variarum in Graecis Bibliis
Lectionum; Biblia regia (de beide laatste bij Plantijn in Antwerpen); Syntagma de
ratione emendandi Graecos Auctores; L y c o p h r o n i s Cassandra ex vers. G.C.
et I. S c a l i g e r i , Annotatt. G.C. et Epitome Cassandrae Graecolatina carmine
Anacreontico (Bazel 1566); Fragmenta quae- dam Ethica Pythagoreorum quorundam
ex Stobaeo desumpta (Bazel 1566). Verschillende oraties o.a. G o r g i a e Oratio in
Helenam et Oratio Palamedis; T h u c y d i d i s Or. junebris in Periclem:
L e s b o n a c t i s Hortatio; H e r o d i s A t t i c i de Republica: A n t i s t h e n i s Ajacis
et Ulissis: L y s i a e contra Eratosthenem, D i n a r c h i contra Demosthenem et
A l c i d a m a n t i s Oratio Ulissis contra Palamedem; A r i s t o t e l i s Pepli
Fragmentum, sive Heroum Homericorum Epitaphia Latine vertit et animadversionibus
illustravit G.C., acc. A u s o n i i Heroum Epitaphia qui bello Trojano interfuerunt
(Bazel 1566 Antw. 1571); S y n e s i i Orationes aliquot de dono ad Paconium etc.
(Bazel 1567). S o p h o c l i s Tragoediae c. notis G.C. (Heidelb. 1597).
Zijn portret is in de Icones van M i r a e u s .
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 304; : S u f f r . P e t r i , de Script. Fris. 189; v.
H e u s s e n e n v a n R h i j n , Kerk. Outh. II, 141; B u r m a n , Traj. erudit. 59;
C o l l o t d'E s c u r y , Hollands roem I, 269; Navorscher 1889, 55,
Nauta

[Cantzlaar, Jan]
CANTZLAAR (Jan), geb. en ged. te Rotterdam 25 Oct. 1750, gest. aldaar in 1822,
zoon van den makelaar H e n d r i k C. en S o p h i a J a c o b s d r .
P i e r s , vestigde zich in 1783 als koopman in zijn geboorteplaats. Hij heeft zich
als beoefenaar der wisen natuurkundige wetenschappen doen kennen door de
uitgaven van een Algemeen denkbeeld van mijne gedachten en uitvinding van een
telegraphe (Rott. 1794) met Aanhangsel of vervolg van mijne gedachten enz. (Rott.
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(2e dr. Rott. 1794); een Toetssteen der waarheid (Rott. 1797); voorts
Gedenkwaardige waarnemingen en annotatien of aanteekeningen der vrieskoude
en van het weeder in Nov. en Dec. 1798, Jan. en Febr. 1799 (Rott. 1799) en een
Voorstelling, dat het jaar 1800 (en niet het jaar 1801) het begin der negentiende
eeuw is of moet zijn (Rott. 1799) met Vervolg ter inlichting en opheldering (Rott.
o

1799), gevolgd door De tijd en eeuw onderzoeker over het jaar 1800 n . 1-12 (Rott.
1800). In 1804 werd hij benoemd tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der
wetenschappen en zijne als antwoord op een prijsvraag ingezonden Verhandeling
betreffende de natuurkennis der winden voor deze gewesten uit weerkundige
waarnemingen 21 Mei 1808 door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
te Haarlem met zilver bekroond, in de Natuurkundige Verhandelingen dl. IV, st. 2
(Amst. 1809) 243-288 opgenomen en hij zelf ook daar tot lid benoemd. Zijn voorstel
tot verbetering van den thermometer van Drebbel, onafhankelijk gemaakt van den
luchtdruk, bood hij als Verhandeling behelzende de beschrijving van een bij hem
uitgevonden controleur of luchtthermometer aan het Zeeuwsch Genootschap aan,
die ook dit bekroonde en in hare Nieuwe Verhandelingen II (Midd. 1816) uitgaf. Hij
huwde drie malen, doch liet slechts eene dochter na.
Zie: Algem. Konst- en letterbode 1804, II, 406; 1808, II, 129; 1816, I, 110;
S c h e f f e r e n O b r e e n , Rotterdamsche Historiebladen III (Rott. 1880) 398.
de Waard

[Cantzlaar, Paulus Roelof]
CANTZLAAR (Paulus Roelof), zoon van J.A. C a n t z l a a r en D.C.L. S t o l t s , werd
te Amsterdam 22 Nov. 1771 geb. en overl. te Paramaribo 15 Dec. 1851. Hij begaf
zich in 1790 als adelborst in 's lands zeedienst en werd in 1793 tot luit. ter zee
bevorderd. Ten gevolge der omwenteling van 1795 werd hij, evenals alle
zee-officieren, ontslagen, doch in 1799 in zijn ouden rang opgenomen, het volgende
jaar tot luit. ter zee 1e kl. en 23 Nov. 1804 tot kapitein-luitenant bevorderd. In 1808
bekwam hij den titel van luitenant-kolonel en verkreeg als zoodanig het bevel over
verschillende schepen. Bij zijn pogingen om in vereeniging met eenige andere
schepen den Engelschen zooveel mogelijk afbreuk te doen, was hij 21 Oct. 1813
genoodzaakt zich over te geven en bleef in Engeland krijgsgevangen tot na de
omwenteling. In het vaderland teruggekeerd, werd hij tot kapitein ter zee bevorderd
en in hetzelfde jaar 1814 aangesteld tot commandant van een door hem opgericht
bataljon mariniers. In het volgende jaar werd C. benoemd tot gouverneur van de
westindische eilanden St. Martin en Saba, waarvan hij het bestuur 6 Jan. 1816
overnam. Hier bleef hij tot 1820, toen hij, na bevorderd te zijn tot schout bij nacht,
benoemd werd tot gouverneur van Curaçao en onderh. eilanden. In 1828 volgde
zijne benoeming tot gouverneur-generaal over de gezamenlijke ned. westindische
bezittingen, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde. Zijn door Ch.H. Hodges
geschilderd portret is in het Museum te Haarlem.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Genootschap, IV (1857) 191 vlg.
Muller

[Canu, Robbert Robbertsz. le]
CANU (Robbert Robbertsz. l e ), gewoonlijk R o b b e r t R o b b e r t s z . (ook wel
R o b e r t R. of R o b r e c h t R.) genoemd, is geb. te Amersfoort 27 Nov. 1563, overl.
na 1630. In 1581 werd hij opgenomen in de doopsgezinde gemeente, waarbij zijn
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In 1585 had hij een soort van visioen, waarin hem de verborgen zin geopenbaard
werd van de bijbelsche voorschriften betreffende het pascha en andere israëlietische
feesten, die hem toeschenen duidelijke mededeelingen te bevatten betreffende het
bestaan en den ondergang van de wereld. In het bewustzijn, zulk eene directe
ingeving te hebben ontvangen, dichtte hij daarop een liedeken, waarin hij zich zelven
op de lijn der profeten stelt.
Omstreeks 1586 was hij schoolmeester te Amsterdam, maar door een zeer
bijzonderen aanleg voor wis- en sterrekunde vond hij al spoedig een geheel ander
soort van leerlingen, dan zijne schoolkinderen. Hij kreeg grooten toeloop van
zeelieden, die met het oog op de toenemende groote vaart de beginselen der
zeevaartkunde wilden leeren. Hij voorzag hen ook, desgevraagd, van de noodige
zeekaarten en instrumenten.
In de gemeente der friesche doopsgezinden, waartoe hij behoorde, kwam het in
1589 tot eene scheuring. Verscheidene gemeenteleden, die in opvatting van de
meerderheid afweken, werden uitgebannen, en vormden sedert met Lubbert Gerritsz.
aan het hoofd eene zelfstandige gemeente, de ‘nieuwe Vriesen’. Zij waren
verdraagzamer van opvatting. Lubbert Gerritsz. zelf schreef eene verklaring tegen
het ‘echtmijden,’ den eisch dat een gemeentelid de echtgemeenschap zou afbreken,
wanneer de echtgenoot niet tot de gemeente behoorde. Robbert ging nog iets verder
en schreef een strijdschrift tegen het ‘schouwen en mijden’ in 't algemeen, dat hij
onchristelijk achtte. Over dit boekje raakte hij in twist met zijn eigen geestverwanten,
en na onderzoek werd hem de verspreiding verboden. Daar hij echter niet van het
schrijven en drukken wilde afzien, werd hij ten slotte opnieuw uitgebannen (1590).
Van nu af stelde hij zich tot taak, altijd weer tegen de onverdraagzaamheid van
de voorgangers der gemeenten, tegen dat ‘bannen, schouwen en mijden’ op te
komen. Zijn eerste pamflet, Den Schoubrief, waarvan geen exemplaar bewaard is,
maakte grooten indruk; daarna bezorgde hij den druk van Een grondelicke
verclaringhe van den echtelijcken staet voor zijn geestverwant T y m e n C l a e s z .
H o n i c h , en voorts zijn eigen Verantwoordinghe ofte ontschuldinghe (1592). In het
volgende jaar verscheen een werk van meer blijvende beteekenis, de Korte
inleydinge der feesten Israels, waarin hij zijne tijdrekenkundige theorie had uitgewerkt,
met goed gegraveerde platen toegelicht; daarachter volgde het reeds vermelde
liedeken en nog eenige andere. Zijne Verantwoordinghe was intusschen fel bestreden
door Pieter Willemsz. Boomgaert (zie kol. 385), in een zeer uitvoerig pamflet, dat
als het ‘monster’ wordt aangeduid, waarop hij weder in een reeks pamfletten,
genoemd Geleende veeren, Slincker vleugel en Rechter vleugel antwoordde (1596).
De Geleende veeren waren van een hem onbekenden geestverwant, Philips Jansz.
uit Zoutelande; hij had het geschriftje met toevoeging van een in 't oog loopenden
titel in 't licht gegeven, zonder meeweten van den schrijver. In den Rechter vleugel
herhaalde hij een voorstel, reeds in de Verantwoordinghe gedaan, om de vraag,
wie nu eigenlijk eene rechtstreeksche zending van den Heer had ontvangen op de
wijze van Elias en de Baalspriesters uit te maken door van weerszijden om een
‘teecken’ te bidden. De voorgangers der gemeente moesten dan voorgaan, evenals
de Baalspriesters vóór Elias gingen. Deze eigenaardige voorslag heeft hem van
gereformeerden kant den bijnaam van ‘R o e m e r t ’, en dien van ‘den
mirakelman’
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bezorgd. Men wist zelfs te vertellen, dat hij een nieuwe secte, de ‘mirakelsecte’ had
opgericht. Hij was echter ten sterkste tegen het sectewezen en stond feitelijk buiten
elke kerkelijke gemeenschap.
Door zijn ban was zijne schoolnering hem ontnomen, en ook verder was hem en
zijne vrouw, E v a G o o s e n s d o c h t e r , het bestaan op allerlei wijzen bemoeielijkt,
maar zijn onderwijs in zeevaartkunde bloeide zeer. Onder zijne leerlingen waren
Cornelis Houtman, die de eerste vaart naar Indië volbracht, Adriaen Veen, die de
gebulte paskaarten uitvond, Jacob van Eck, de leider van de tweede vaart naar
Indië, en ook de leiders van de beroemde noordelijke tochten Jacob Heemskerk,
Jan Cornelisz. Rijp, Gerrit de Veer en hunne gezellen. Voor zijn leerlingen
vervaardigde hij als nieuwjaarsgift een kunstig samengesteld Sterre-lied op de wijze
van den achtsten psalm, waardoor ze bij waarneming van de een of andere ster in
het zuiden ten allen tijde het uur konden bepalen. Dit werk is in verscheidene
zeevaartkundige handboeken nog ver in de 17e eeuw afgedrukt, en heeft ook nog
navolging gevonden; in de latijnsche uitgaaf van het handboek van Adriaen Metius
vindt men er ook eene latijnsche vertaling van.
De tocht naar Nova-Zembla bracht een ernstig en onherstelbaar conflict tusschen
Robbert en de zeevaarders, Jacob Heemskerk en Gerrit de Veer en hunne
tochtgenooten. Robbert kon de waarnemingen van Willem Barendsz. en zijne
metgezellen, volgens welke de zon veertien dagen eerder was teruggekomen dan
volgens de wetenschap mogelijk was, niet voor juist houden; de zeelieden van hun
kant konden niet voor valsch verklaren wat zij zelve hadden waargenomen en in
hun journaal genoteerd. Deze strijd heeft denkelijk voor een deel veroorzaakt, dat
in de volgende jaren de toevloed van leerlingen naar Robberts school zeer
verminderd is. Daartoe kan ook meegewerkt hebben de aanval door den ouden
kaartenmaker Albert Haeyen in de eerste plaats tegen de ongenoemde schrijvers
van de Havenvinding, maar in 't algemeen tegen de onbevaren zeevaartonderwijzers
als Robbert Robbertsz. gericht (1600), waartegen deze weer een zeer scherpe
Waerschouwinghe der zeeluyden, gevolgd door een Breeder verclaring in het licht
gaf.
Bovendien bezorgde zijn nooit verslappend optreden als strijder voor
gewetensvrijheid en verdraagzaamheid hem vele vijanden. Zijne voornaamste
pamfletten uit deze jaren zijn de Rechte aenwijsinghe tot die ware sichtbare Kercke
Gods en de Ratelwachts ende Torenwachters waerschouwinghe’. Op het voorbeeld
van zijn vriend Honich noemt hij zich ‘neutralist,’ d.w.z. iemand, die zich niet
onderworpen acht aan de willekeurige instellingen van de eene of andere Kerk,
maar die alle christenen beschouwt als vormende ééne ware Kerk, en hen allen
gelijkelijk voor broeders houdt. Deze opvatting wekte van alle kanten bestrijding,
maar het blijkt toch ook wel, dat ze in zeer ruimen kring instemming vond. De dikwijls
zonderlinge geschriftjes, veelal onderteekend ‘E e n O i n 't c i j f e r ’, die jaren lang,
soms met zeer korte tusschenpoozen op elkaar volgden; vonden talrijke en gretige
lezers.
In 1600 stierf Robberts vrouw, op wie hij een nieuwjaarslied dichtte, waarin hij
haar om hare onpartijdigheid prijst. In het volgende jaar hertrouwde hij met A n n e
J a c o b s d o c h t e r v a n E m d e n , die hem evenals zijne eerste vrouw
verscheidene kinderen schonk. Om zijne onpartijdigheid te uiten, liet hij die bij alle

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

564
verschillende secten, een enkel maal zelfs in de roomsche Kerk, doopen. Na enkele
jaren verloor Robbert zijn trouwen medestrijder Honich, maar des te krachtiger ging
hij zelf voort, te ijveren voor zijne neutralistische opvatting, en te strijden voor
verdraagzaamheid. Uit de jaren 1607 en 1608 hebben we zeer merkwaardige werkjes
van hem, een paar plano gedichten, waarin hij op vermakelijke populaire wijze de
gelijkwaardigheid van alle kerken schildert, en een aanplakbiljet, waarin hij een prijs
uitlooft voor de beste manier om een zeer groot getal ‘in duytsch’ uit te spreken.
Deze laatste theorie heeft hij enkele jaren later uitvoerig ontwikkeld; er spreekt een
buitengewone mathematische kennis en aanleg uit; rekenmeesters uit het geheele
land deden mee aan de oplossing der vraag, maar die in Amsterdam waar de
algemeene geest toch sterk tegen Robberts gekant was, toonden zich er zeer
gebelgd over. Spoedig trouwens werd voor hem het verblijf in de stad onhoudbaar;
het schijnt zelfs wel, dat hem een openlijke aanklacht bedreigde. Zijn bestaan was
bovendien verloopen, een baantje als sluiswachter, waarvoor hij moeite deed, werd
hem niet gegeven, en ten slotte ‘vluchtte’ hij met zijn gezin naar Hoorn (1611).
Juist om denzelfden tijd bleek, dat hij bij de landsregeering om zijne
zeevaartkundige kennis hoog stond aangeschreven. Hij kreeg een oproep naar den
Haag om met den bekenden Rodolphus Snellius de Staten-Generaal voor te lichten
over een werk van een te Amsterdam wonenden Engelschman, Thomas Leamor,
die een middel tot lengtebepaling op zee meende gevonden te hebben, waarvoor
hem door de regeering een zeer hooge premie was toegezegd, ingeval de inventie
bruikbaar bleek. Robbert was het met Snellius eens, dat zij geen practische waarde
had, en wist de wonderlijke, in bijbeltaal ingekleede betoogen van den Engelschman
op even eigenaardige wijze te weerleggen. Hij kreeg spoedig na zijne vestiging te
Hoorn, waar hij zich als ‘schoolmeester van de konste der groote zeevaert’ liet
admitteeren, ook gedaan, dat hem uit de admiraliteitsmiddelen een jaarlijksch
inkomen van 100 gulden werd toegelegd. Van iets vroeger dateert eene kleine maar
interessante vinding van hem, namelijk om muziek in cijfers uit te drukken.
In den strijd voor gewetensvrijheid verslapte hij niet; hij sloot zich daarin aan bij
de partij van Arminius en van Oldenbarnevelt. Een Claachliedt over den dood van
Arminius bracht hem in rechtstreeksch conflict met Gomarus, die laag op hem
neerzag, maar toch in den strijd een veer moest laten; de scheuring in de
alkmaarsche kerk (1611) lokte een nieuwe Ratelwacht-dialoog van zijne hand uit;
in Hoorn verscheen daarna eene reeks Buurpraatjes en Veerscheepsdiscoursen,
van de Ware sichtbare kercke gaf hij een nieuwe uitgaaf; de heftige aanvallen tegen
Oldenbarnevelt gaven hem aanleiding Hoorns basuyn te doen weerklinken; eindelijk
gaf hij, toen de dordtsche Synode bijeen zou komen, een Afbeeldinghe van de ware
sichtbare kercke en stelde die persoonlijk ter hand aan prins Maurits bij diens bezoek
in Hoorn (1618). Een herdruk van de Ware sichtbare kercke met dit laatste stukje
en een paar van zijn vroegere gedichten er achter was echter oorzaak, dat bij de
Staten-Generaal een klacht ingediend werd, en dat hem zijn traktement werd
ontnomen, waartegen eene reeks ingezonden verzoekschriften niet baatte, en dat
er zelfs sprake was van eene vervolging (1619).
Hierna vernemen we niet veel meer van hem;
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door Geeraardt Brandt wordt hij ons nog geschilderd als ‘brandewijn verkoopende’
te Hoorn en debatten voerende met zijne oude tegenstanders, de predikanten, die
‘met hem deunen’ willen, maar die hij geestig weet te beantwoorden. Van 1627
hebben we een brief van hem aan Willem Jansz. Blaeu, waarin hij het oude conflict
met de Nova-Zembla-vaarders uiteenzet, en waaruit nog eene volkomene helderheid
van geest blijkt. 31 Oct. 1630 werd hem door de Staten-Generaal eene gratuiteit
toegelegd. Dit is het laatste levensteeken, dat er van hem is.
Van 1646 kennen we een herdruk van zijne Ware sichtbare kerck, in Friesland
verschenen, en met prozastukken en verzen van anderen vermeerderd, zoodat
duidelijk blijkt, dat hij daar nog vele geestverwanten moet gehad hebben.
Van zijne Feesten Israels verscheen in 1693 een nieuwe druk, door nog meer
herdrukken gevolgd. Mierevelt heeft zijn portret geschilderd.
Zie: C.P. B u r g e r J r . , Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen in
de 16e eeuw (overdruk van De Amsterd. boekdrukkers enz. III), 54-186.
Burger

[Capelle, Nicolaes Rochusz. van]
CAPELLE (Nicolaes Rochusz. v a n ), geb. 1609 te Amsterdam, gest. 1695 ald.,
zoon van R o c h u s P i e t e r s z . v a n C a p e l l e (1571-1636) en van C a t h a r i n a
J a c o b s . Hij bekleedde te Amsterdam verscheidene belangrijke ambten: o.a. was
hij sedert 1652 bewindhebber van de O.-I.-C., sedert 1660 verscheidene malen
schepen, sedert 1661 lid van den Raad. Bij het verzetten van de wet in 1672 werd
hij door Willem III uit de regeering gestooten. Hij speelde als regeeringspersoon
nooit een belangrijke rol. Hij was een rijk koopman, lijnslager, reeder en assuradeur.
In 1674 werd hij aangeslagen voor een vermogen van ƒ 146,000. De duitsche agent
Becher noemt hem als één der voornaamste kapitalisten, bij wie men geld kon
opnemen. In 1670 bleef hij borg voor 200,000 r.d., door de koningin-regentes van
Spanje in de amsterdamsche wisselbank gedeponeerd. Hij was gehuwd met
E l i s a b e t h S u e r l a n d t . Zijn geschilderd portret berust in de groote verzameling
familieportretten van Jhr. Huydekoper van Maarseveen en Nichtevegt, op huize
Goudestein bij Maarsen.
Het geslacht van Capelle had met de familiën van der Capelle of van de Capelle
niets te maken, ofschoon de naam van onzen Nicolaes Rochusz. daarmede dikwijls
verward wordt. Zijn vader was uit Delft afkomstig.
Zie: E l i a s , De vroedschap van Amsterdam I, 514 vlg.; B o n t e m a n t e l , de
Regeeringe van Amsterdam (uitgave K e r n k a m p ) reg. i.v.; H u l s h o f , Verslag
van een onderzoek te Rostock enz. ('s Gravenh. 1909) 21, waar de naam verhaspeld
is tot Nicolaus Rogue van Capella; ms. brief van J o h a n d e W i t t aan Jacob van
der Tocht 7 Febr. 1670 (Alg. Rijksarchief den Haag).
Japikse

[Capellen, Jhr. Julius Hendrik van]
CAPELLEN (Jhr. Julius Hendrik v a n ), verdienstelijk zeeofficier, geb. te 's
Gravenhage 10 Aug. 1818, ongehuwd aldaar gest. 5 Jan. 1899, zoon van Theodorus
Frederik en Petronella de Lange (kol. 566). Hij werd 14 Nov. 1833 geplaatst als
adelborst op het Kon. Inst. van de Marine te Medemblik en klom geleidelijk op tot
vice-admiraal. Na 1 Mei 1860 bevorderd te zijn tot kapitein-luitenant ter zee, werd
hij voor onbepaalden tijd benoemd tot adjudant van koning Willem III. In 1868
bevorderd tot kapitein ter zee, aanvaardde hij 1 Nov. 1874 het bevel over een
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over de ‘Leeuwarden’. In 1878 volgde daarop zijn benoeming tot adjudant-generaal
der marine, tevens 2en chef van het militaire huis des Konings met den rang van
groot-officier, waarop in 1884 hem de titel werd toegekend van chef van het militaire
huis des konings. In 1890 wegens langdurigen dienst gepensionneerd zijnde, werd
hem in 1891 eervol ontslag verleend als chef van het militaire huis van wijlen koning
Willem III, waarop hij 31 Aug. 1898 benoemd werd tot adjudant-generaal van de
Koningin.
Hij nam deel aan de expeditiën tegen Bali in 1849, tegen Boni en op de Z.O. kust
van Borneo, werd ter zake daarvan bij afzonderlijke dagorders eervol vermeld en
22 Juni 1860 benoemd tot ridder van de Militaire Willemsorde.
Boldingh

[Capellen, Theodorus Frederik van]
CAPELLEN (Theodorus Frederik v a n ), verdienstelijk zeeofficier, zoon van
A l e x a n d e r v a n C a p e l l e n en M a r i a L u d o v i c a d e P a g n i e t , geboren
te Nijmegen 6 Sep. 1762, gestorven te Brussel a's gepensionneerd vice-admiraal
15 April 1824. Was gehuwd met vrouwe P e t r o n e l l a d e L a n g e , uit welk
huwelijk 10 kinderen zijn geboren.
Hij trad in 1772 als adelborst in den zeedienst en maakte als zoodanig eenige
reizen naar de Middellandsche Zee, Noordzee, het Kanaal en de kusten van Afrika,
daarna als officier een reis naar West-Indië. Als extra-ordinaris luitenant in 1781
van het fregat ‘den Briel’ onder het bevel van den kapitein Gerardus Oorthuys
geplaatst, onderscheidde hij zich zoodanig bij het beroemde gevecht op 30 Maart
1781 bij straat Gibraltar van dien bodem tegen het engelsche fregat ‘the Crescent’
onder bevel van Thomas Pakenham, dat hij bevorderd werd tot ordinaris luitenant
met het recht twee schouderstukken te dragen en hem een vaste jaarwedde werd
toegelegd.
In 1782 werd hem het bevel opgedragen over de ‘Ceres’ met welk schip hij kruiste
in de Noordzee en op de vlaamsche kust. Met hetzelfde schip haalde hij in 1783
hollandsche krijgsgevangenen van Hull bestemd voor de Maas, bij welken tocht hij
ternauwernood aan schipbreuk en totaal vergaan ontsnapte en zich redde door het
kappen van masten, terwijl de zee het grootste gedeelte van zijn batterij over boord
sloeg. In 1785 vertrok hij als kapitein ter zee met den kotter ‘Wesp’ en 4 andere
schepen ter versterking van het eskader onder van Kinsbergen in de Middellandsche
Zee, wegens geruchten van kans op oorlog met Venetië, en begeleidde als deel
van dat eskader den koning en de koningin van Napels bij hun overtocht van Livorno
naar Napels.
In Maart 1787 in het vaderland teruggekeerd vertrok hij in het einde van dat jaar
weer naar de Middellandsche Zee als bevelhebber van de ‘Castor’ (44 st.) in het
eskader van den kapitein ter zee J. Schreuder Haringman, met de opdracht om den
handel te beschermen, geschenken over te brengen aan en betrekkingen te
onderhouden met de barbarijsche vorsten. In verband daarmede werd hij 1788, met
kapitein Bouricius gedetacheerd bij Gibraltar om te letten op de bewegingen van
de Marokkanen, daar de Keizer van dat rijk gedreigd had een gezantschap met 5
oorlogsschepen naar Amsterdam te zenden.
Later ging hij nog met een zending naar Tripoli tot bijlegging van geschillen. In
1792 en 93 trad hij als bevelhebber van eenige kanonneerbooten op het Hollandsch
Diep op, om Holland tegen den inval der Franschen te dekken, maar hij vertrok eind
1793 weder als commandant van de
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‘Delft’ (50 st.) in het eskader van Melvill naar de Middellandsche Zee, en keerde in
1794 terug. Met hetzelfde schip was hij op de Schelde, toen de inval van de
Franschen gelukte en de omwenteling plaats greep. Bij verdrag gaf dit gedeelte van
de vloot zich zonder verzet over aan den franschen generaal Michaud, waardoor
de vlag bleef waaien. Toen de Prins als admiraal-generaal door zijn vertrek naar
Engeland was afgetreden, achtten de bemanningen zich niet meer aan hun eed
gebonden en eischten afbetaling en ontslag. Door het lang in dienst houden van de
bemanningen wegens gebrek aan volk bestond er reeds een bedenkelijke
ontevredenheid, die nu tot uiting kwam. Om die afdanking bij H.H.M. te bewerken
werd van Capellen met twee onderofficieren door Haringman naar den Haag
gezonden. Het oproer brak toch uit en eindigde pas door afdanking en afbetaling,
waarvoor het geld werd geleend van een vlissingschen burger Abraham Louyssen.
Bij de ontbinding van het corps zeeofficieren in 1795, om het daardoor gemakkelijk
bij de reorganisatie van ongewenschte personen te zuiveren, ging van Capellen uit
den dienst en keerde voorloopig niet daarin terug als zijnde een ijverig aanhanger
van Oranje. Hij vestigde zich te Berkhoven in Gelderland. In 1798 trad hij weder in
dienst, toen onder Daendels een expeditie werd uitgerust, bestemd om een landing
te doen in Ierland. De macht ter zee van Engeland maakte deze expeditie onmogelijk,
evenals een plan om een eskader naar Indië te zenden onder schout-bij-nacht Story,
waarmede ook van Capellen zou vertrekken. Dat eskader bleef ter reede van Texel
en werd aangewezen om in samenwerking met de kustbatterijen de reede te
verdedigen tegen de Engelschen en Russen, die in 1799 dreigden te landen. Hij
was toen vlaggekapitein op de ‘Washington’, het vlaggeschip van Story. Wegens
oranje-gezindheid van de bemanning en de twijfelmoedigheid van den
opperbevelhebber werd het geheele eskader in de Vlieter (een vaarwater naar de
Zuiderzee) zonder weerstand bieden aan de Engelschen overgegeven.
Van Capellen ging naar Engeland en bleef daar tot na de omwenteling in 1813.
Hij werd door een speciaal militair gerechtshof in 1804, wegens het gebeurde in de
Vlieter, voor meineedig, infaam en eerloos verklaard met cassatie en levenslange
verbanning, bij terugkeer in het vaderland tot den dood met den kogel. Bij zijn
terugkeer in 1813 werd hij door den souvereinen vorst in goeden naam en faam
hersteld, en bij de organisatie van de nederlandsche zeemacht benoemd tot
vice-admiraal. In 1815 werd hij opgenomen in den nederlandschen adel met het
praedicaat van jonkheer.
Als vice-admiraal was hij bevelhebber van het nederlandsche smaldeel, dat in
vereeniging met een engelsch eskader onder lord Exmouth op 26 Augustus 1816
Algiers bombardeerde. Op 17 Oct. 1815 had hij van schout-bij-nacht Tulleken het
bevel over het Middellandsche-zee-eskader overgenomen.
De verhouding tot Algiers was ongunstig, de houding van den Dey zoowel
tegenover ons als de Engelschen overmoedig. Het buitengewoon aanzienlijk aantal
christenslaven. dat in Algiers vast gehouden werd, maakte ingrijpen noodzakelijk.
In Jan. 1816 en in Mei van dat zelfde jaar bezocht van Capellen met zijn eskader
Algiers, de laatste maal tegelijk met het engelsch eskader onder lord Exmouth.
Reeds toen bestond het voornemen bij de Engelschen om Algiers te beschieten,
maar de onderhandelingen, die nog
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gaande waren, maakten dat het voornemen niet werd uitgevoerd. Op een hernieuwde
beleediging van de engelsche vlag werd Exmouth wederom uitgezonden, en vond
te Gibraltar het nederlandsche eskader onder van Capellen, op 9 Aug. 1816. 14
Aug. gingen beide eskaders onder zeil naar Algiers, waar zij 26 Aug. ankerden.
Daarop had in den namiddag het bombardement plaats, met het gevolg dat de Dey
alle gestelde voorwaarden aannam. De verliezen, die wij leden, waren 13 dooden
en 52 gekwetsten, de Engelschen 128 dooden en 690 gekwetsten. Het
nederlandsche eskader bestond uit de navolgende schepen, de Melampus, Eendragt,
Frederica Sophia Wilhelmina, Dageraad, Diana en Amstel. Voor zijn moed, beleid
en trouw werd van Capellen door koning Willem I benoemd tot ridder Grootkruis
van de Militaire Willemsorde en door den koning van Engeland tot commandeur
van de Bathorde, terwijl hem de in Engeland voor vreemdelingen zeer zeldzame
eer te beurt viel den plechtigen dank te ontvangen van beide Huizen van het
Parlement.
In 1818 werd aan van Capellen eervol ontslag verleend. Daarna leefde hij te
Brussel, werd nog in 1822 benoemd tot hofmaarschalk van den prins van Oranje
en overleed 15 April 1824. Hij werd begraven op het kerkhof Sint Gilles. Zijn in 1817
door C.v. Cuylenburg geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Gegraveerd is het door C.C. Fuchs.
Zie: Vaderl. Hist. ten verv. op W a g e n a a r , I, 201; III, 229; IV, 149-151; XI, 131,
141; XVI 180-188; V o n k , Gesch. van de landing der Eng. en Russen in NoordHoll. I, 50-56; S t u a r t , Jaarb. v.h. Kon. der Ned. 1816, st. 1, 100-108; d e J o n g e ,
Ned. Zeewezen, register; B a c k e r D i r k s , de Nederlandsche Zeemacht, register;
Maandblad de Ned. leeuw XI, 94.
Boldingh

[Capellen, Alexander van der]
CAPELLEN (Alexander v a n d e r ), heer van Aartsbergen, Boedelhof, Mervelt enz.,
geb. tusschen 1590 en 1600, overl. 8 Juli 1656 te Dordrecht, zoon van G e r l a c h
v.d.C. v a n R i j s s e l t en M a r g a r e t a S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r
O y e t o t d e n E n g e l e n b u r g . Hij genoot van zijn vader een voortreffelijke
opvoeding en studeerde daarna te Leiden vooral rechtswetenschap en geschiedenis
en zelfs arabisch. Daarna hield hij geruimen tijd in het buitenland, vooral in Frankrijk,
verblijf, waarvan hij in 1620 in het vaderland terugkeerde. In 1621 begon hij zijn
gedenkschriften, die hij geregeld tot en met 1654 heeft voortgezet; deze mémoires,
geschreven in het lat., het fransch en het ned., zijn losse mededeelingen over de
gebeurtenissen van zijn tijd, vooral merkwaardig, waar de auteur zijn eigen aandeel
in de politieke geschiedenis van zijn tijd beschrijft (uitg. door zijn nazaat R o b e r t
J a s p e r v.d.C. v a n d e M a r s c h , Gedenkschriften van jonkheer A l e x a n d e r
v a n d e r C a p e l l e n , heere van Aartsbergen enz., I, Utrecht 1777; II, ibid. 1778).
In 1624 werd hij beschreven in de ridderschap van Zutphen; door Gelderland werd
hij gecommitteerd achtereenvolgens naar de Generaliteits Rekenkamer, den Raad
van State en de Staten-Generaal; daarbij was hij rechter van stad en ambt van
Doesburg. In 1635 kwam hij nader in aanraking met Frederik Hendrik en bleef sedert
de vertrouwde raadsman van den Prins. Ook was hij nog een invloedrijk staatsman
in den tijd van Willem II; bij de bekende gebeurtenissen van 1650 trad hij zeer op
den voorgrond; hij sprak namens de bezending der Staten-Generaal in den oudraad
van Dordrecht op een wijze, die allerminst op verzoening was berekend;
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later was hij lid van de deputatie, die den Prins namens de Staten-Generaal
uitnoodigde het beleg van Amsterdam op te breken. In het algemeen schijnt hij bij
den Prins op matiging te hebben aangedrongen, maar zonder veel gevolg. Na den
dood van Willem II verloor hij allen invloed. Hij was 30 Aug. 1626 gehuwd met
E m i l i a v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t , vrouwe van Aartsbergen, door wie hij
deze heerlijkheid verkreeg. Van der Capellen van de Marsch karakteriseerde hem
niet onjuist o.m. aldus: ‘Groot was zijn eerbied voor het Opperwezen; en schoon
ijverig toegedaan aan de Leere der Hervorminge, was hij echter niet van die
orthodoxen ... die gewoon zijn de waare belangen van den Burgerstaat aan de
ingebeelde belangen der Kerke opteofferen. Gestadig was hij bezorgd voor 't behoud
van Vrijheid en Voorregten; de minste toeleg ten nadeele dier dierbare panden
bekommerde hem geweldig.... De gebreken van ons Staatsbestuur kende hij grondig;
doch hij wist te gelijk, hoe moeielijk het zij, dezelven te verbeteren.... Uit liefde voor
zijn Vaderland, was hij den Huize van Oranje toegedaan. Hij voorzag, dat het, door
hooger gezag na te jagen, zig zelve onvermijdelijk ten val zoude brengen’ (t.a.p.
blz. XLII vlg.). Zijn door J. van Ravesteyn geschilderd portret, dat in 1777 door R.
Vinkeles gegraveerd is voor de uitgave zijner Gedenkschriften, berust nog bij zijne
afstammelingen te 's Gravenhage.
Zie: A i t z e m a en d e historische litteratuur over den tijd van Frederik Hendrik
en Willem II; de Inleiding op de genoemde uitgave der Gedenkschriften.
Brugmans

[Capellen, Gerlach van der]
CAPELLEN (Gerlach v a n d e r ), zoon van J o h a n n e s v.d.C., schepen te Wezel
en C u n i g o n d a v a n E g e r e n , komt reeds in 1370 als schepen van Zutphen
voor. Indien, wat zeer waarschijnlijk is, G e r t C a p e l l = Gerlach van der Capellen
is, dan komt hij reeds in 1368 als schepen te Zutphen voor. Hij is in 1378 beleend
met het goed Swavink onder Rijsselt en was gehuwd met zekere v a n d e r
Marsche.
Gimberg

[Capellen, Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der]
CAPELLEN (Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron v a n d e r ), heer van
Berkenwoude en Agterbroek, geb. te Utrecht 15 Dec. 1778, overl. op ‘Vollenhoven’
bij de Bilt 10 Apr. 1848, jongste zoon van jhr. A l e x a n d e r P h i l i p v a n d e r
C a p e l l e n , kolonel der cavalerie, en van jkvr. M a r i a T a e t s v a n
A m e r o n g e n , verloor zijn vader, vóórdat hij negen jaar oud was. Zijne opleiding
werd toen aan den waalschen predikant Pierre Chevallier toevertrouwd, met wien
hij achtereenvolgens te Zwolle, Harderwijk, en na 1795 te Amsterdam woonde. Aan
de utrechtsche hoogeschool werd hij tot Mr. in de rechten bevorderd, terwijl hij aan
de hoogeschool te Göttingen o.a. de lessen van Georg Friedrich von Martens en
Johann Friedrich Blumenbach bijwoonde, met welke hoogleeraren hij tot het laatst
van zijn leven briefwisseling hield.
In April 1803 tot secretaris der departementale Rekenkamer te Utrecht en in Aug.
1805 tot lid van den Raad van financiën aldaar benoemd, werd hij 8 Mei 1807 door
koning Lodewijk eerst tot assessor van den landdrost en 10 Dec. 1807 tot
secretaris-generaal van het departement Utrecht bevorderd. In Febr. 1808 werd hij
met van Hooff en Bangeman Huygens als commissaris naar Oost-Friesland
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Jever, Varel en Knyphausen. Daarna werd hij tot landdrost over het nieuw gevormde
departement Oost-Friesland aangesteld. Met veel beleid en gematigdheid wist hij
aldaar den overgang van 's lands overoude instellingen tot de nieuwe organisatie,
overeenkomstig die van het koninkrijk Holland, geleidelijk te doen plaats hebben.
Ook was het voornamelijk door zijn toedoen, dat de aanvankelijk van Oost-Friesland
gevorderde belasting van twee millioen gulden op de helft verminderd werd.
In Dec. 1808 werd C. door koning Lodewijk tot staatsraad en 27 Mei 1809 tot
minister van eeredienst en binnenlandsche zaken benoemd. De door hem zelve in
zijne Souvenirs biographiques gedane mededeeling, dat hij in die betrekking met
de meerderheid der ministers, waaronder Krayenhoff en Appelius, den Koning zou
hebben aangeraden, den overgang der rivieren aan het fransche leger met kracht
te beletten, wordt niet bevestigd door andere schrijvers over dien tijd (K r a y e n h o f f ,
R ö e l l , J o r i s s e n , W i c h e r s ); wel vindt men intusschen van hem
aangeteekend, dat hij behoorde tot de ministers, die niet voor krachtig optreden
tegen Napoleon's toenemende eischen terugdeinsden. Tijdens de fransche
heerschappij wilde hij geene openbare betrekking aannemen; ook verzocht hij den
gouverneur-generaal Lebrun hem niet in aanmerking te brengen voor het
commandeurskruis van de orde van de Réunie, waarop hij aanspraak kon maken.
In het midden van 1811 begaf hij zich met zijne echtgenoote naar Grätz, waar hij
gedurende ruim een jaar door zijn gezelschap het leven van den afgetreden koning
Lodewijk zooveel mogelijk trachtte te veraangenamen. Toen riepen familiezaken
hem naar Holland, welk vertrek de Koning, in zijn wantrouwend karakter, zoo euvel
opnam, dat hierdoor nagenoeg een vriendschapsbreuk ontstond. De dwingelandij,
waaronder ons land toen gebukt lag, verbitterde Capellen zoodanig, dat hij in
September 1813 zich naar Mannheim begaf, van waar hij evenwel, zoodra hij kennis
kreeg van de omwenteling in Holland, terstond naar zijn vaderland terugkeerde.
Aan het verzoek van koning Lodewijk om toen bij hem te Bazel te willen komen, gaf
Capellen geen gehoor, daar hij vermoedde, dat de Koning hem de behartiging zijner
belangen bij de verbonden mogendheden wilde opdragen, terwijl hij de meening
was toegedaan, dat bij een volkomen herstel van de onafhankelijkheid van
Nederland, het Huis van Oranje aldaar in zijne waardigheden moest hersteld worden.
Reeds vóór zijn terugkomst in het vaderland was hij (17 Dec. 1813) benoemd tot
commissaris-generaal van het departement der Zuiderzee, en 6 April 1814 volgde
zijne aanstelling tot secretaris van staat voor de zaken van koophandel en koloniën,
welke laatste betrekking hij slechts zeer korten tijd heeft kunnen waarnemen, omdat
de souvereine vorst hem in Mei 1814 naar Brussel zond, ten einde aldaar als
commissaris voor Nederland te fungeeren bij den gouverneur-generaal baron de
Vincent, die uit naam der verbonden mogendheden het gezag voerde in de belgische
provinciën. Toen 1 Aug. 1814 het bewind over die gewesten aan Willem I was
opgedragen, werd 12 Aug. v.d.C. met den titel van secretaris van staat aan het
hoofd van het bestuur aldaar geplaatst, en aan hem een ministerie toegevoegd;
doch reeds in September werd hij, na 28 Aug. 1814 tot lid der ridderschap in de
prov. Utrecht benoemd te zijn, aangesteld tot gouverneur-generaal van Ned.-Indië
en, met Elout en Buyskes, tot commissaris-generaal, bestemd om de oost-indische
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bezittingen uit handen der Engelschen over te nemen. In October naar 's Gravenhage
vertrokken om zich voor die betrekking voor te bereiden, wachtte hem kort daarna
weder eene nieuwe taak. In Jan. 1815 vertrok hij namelijk als buitengewoon
gevolmachtigde naar Weenen, waar toen het congres werd gehouden, met geheime
opdracht om Nederland te doen toetreden tot het geheim verdrag tusschen Frankrijk,
Engeland en Oostenrijk gesloten, ten einde de intriges van Rusland en Pruisen
tegen te gaan. Als doel van zijne zending werd aangegeven, met de aldaar reeds
van wege den koning aanwezige afgevaardigden van Spaen en von Gagern aan
het Huis Oranje-Nassau het behoud der duitsche erfstaten te verzekeren De geheime
zending werd met den gewenschten uitslag volbracht, doch in de openbare opdracht
slaagden de onderhandelaars niet. Tot vergoeding der Nassausche vorstendommen
moest men het hertogdom Luxemburg aannemen; Capellen wist slechts te bewerken,
dat dit tot een groot-hertogdom werd verheven. In Maart teruggekeerd, werd hij op
het bericht van Napoleons terugkomst in Frankrijk terstond weder in zijne vorige
betrekking naar Brussel gezonden. Hier betoonde hij in de gedenkwaardige dagen
van 15-18 Juni veel geestkracht en moed, door standvastig op zijn post te blijven,
niettegenstaande velen uit Brussel vluchtten, en hij ook voorzichtigheidshalve de
archieven en de schatkist naar Antwerpen had gezonden. Daar hij gedurende zijn
bestuur in België den tegenzin van de groote meerderheid der notabelen tegen de
voorgestelde grondwet had leeren kennen, stelde hij ijverige, hoewel vruchtelooze
pogingen in het werk, om Willem I over te halen, de publieke meening niet te
trotseeren.
18 Oct. 1815 met een oorlogsschip naar Indië vertrokken om zijne functiën aldaar
te aanvaarden, kwam v.d.C. 11 Mei 1816 in die kolonie aan, doch eerst 19 Aug.
1816 werd het bestuur door commiss.-gen. van den britschen gouverneur
overgenomen (zie omtrent de handelingen der commiss.-gen. het artikel ‘C.Th.
Elout’ in dit deel). 16 Jan. 1819 traden commiss.-gen. af en bleef v.d.C. als gouv.-gen.
werkzaam. Om zich meer met land en volk bekend te maken deed v.d.C. (Juli-Oct.
1819) eene reis over Java; op die reis, gedurende welke hij ook de hoven van Solo
en Djokja bezocht, kwam hij tot de overtuiging, dat bij de javaansche regenten,
hoewel hun door de commiss.-gen. ruime bezoldiging was toegekend,
ontevredenheid bestond en vrees voor intrekking van hun ambt. Dit gaf hem
aanleiding tot het uitvaardigen eener resolutie (Mei 1820), waarin hunne rechten,
verplichtingen en titels als hoofden der inl. bevolking werden omschreven. Behoudens
eenige moeielijkheden, veroorzaakt door eene handeling van den Soesoehoenan
van Solo, door het optreden eener rooverbende in Kedoe en eenige onlusten in
Bantam, die spoedig gestild waren, was het gedurende de eerste jaren na het vertrek
der commiss.-gen. op Java rustig. Ernstig was de cholera-epidemie, die in 1821
geheel Java teisterde en tot het eind van dat jaar ruim 110.000 offers eischte en
groot waren de verwoestingen, die de uitbarstingen van de Galoengoeng in het
volgend jaar teweegbrachten. In 1822 werd door v.d.C. andermaal eene reis door
Java ondernomen en door hem bijzondere aandacht gewijd aan de toeneming der
landverhuren in de Vorstenlanden, waarbij door de vorsten en grooten landen,
waaruit zij hunne inkomsten trokken, op lange termijnen aan Europeanen en
Chineezen met aanzienlijke

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

572
voorschotten werden verhuurd. V.d.C., die deze landverhuringen om verschillende
redenen - vooral wegens het gevaar van verdrukking der inl. bevolking - afkeurde,
deed een onderzoek instellen, en nadat het verhuren van landen voorloopig verboden
was, werd (6 Mei 1823) een besluit uitgevaardigd, waarbij niet alleen alle verhuringen
voor langer dan 3 jaar en met meer dan 6 maanden voorschot werden verboden,
maar ook reeds bestaande, ofschoon door den resident goedgekeurde, maar met
de nieuwe bepalingen strijdige contracten nietig werden verklaard. Dit besluit bracht
groote ontstemming te weeg, niet alleen bij de huurders, maar ook bij de vorsten
en grooten, die nu genoodzaakt waren voorschotten, veelal reeds verteerd, terug
te geven. Voor de regeling der schadeloosstellingen werd eene commissie benoemd,
maar daardoor week de ontstemming niet en het is zeer waarschijnlijk dat deze ook
heeft bijgedragen tot het doen uitbreken, een paar jaar later, van den grooten opstand
op Java. Daar v.d.C. beslist tegenstander was van het landbezit door Europeanen
of Chineezen en het verkeer van deze met de inlanders in de binnenlanden, werd
zoowel het landgoed Oedjong-Brom als het particuliere, tijdens het bestuur van
Raffles verkochte land Soekaboemi, aan welks eigenaren door den Koning
voordeelen waren toegekend, die door v.d.C. niet werden erkend, teruggekocht en
werden in 1820, 1821 en 1823 bepalingen gemaakt, waardoor het verkeer van
Europeanen en Chineezen in de binnenlanden zeer werd bemoeilijkt. Deze
maatregelen hadden ten doel de opkoopers der door de bevolking geteelde koffie
- door wie, naar het oordeel van v.d.C., de inlander op slinksche wijze benadeeld
werd - in hunne pogingen te belemmeren en daardoor tevens den opkoop van koffie
door het gouvern. te begunstigen.
Niet lang nadat v.d.C. het bestuur had aanvaard, had hij in Palembang met ernstige
moeilijkheden te kampen. Aldaar deed sultan Mahmoed Badroedin, die in 1818 ten
derden male den troon had beklommen, na eene vordering van den commissaris
Muntinghe om zijn gedrag te verantwoorden - daar gebleken was, dat verraad
broeide - in Juni 1819 het garnizoen aanvallen. Die aanval werd afgeslagen, maar
te vergeefs eene poging gedaan om den kraton te bemachtigen. Palembang werd
daarop door de onzen verlaten en op Banka versterking afgewacht. Nadat deze
was aangekomen, werd door een eskader met landingstroepen vergeefs getracht
tot Palembang door te dringen. Toen op Banka, waar eveneens voortdurend gisting
bestond, in Nov. 1819 de resident werd vermoord, werd in 1820 eerst op dat eiland
de rust gewapenderhand hersteld, daarna (1821) eene sterke expeditie onder den
legercommt. Merkus de Kock naar Palembang gezonden; na hevigen strijd werden
in Juni de versterkingen aan de rivier van Palembang bij het eiland Kembaro
genomen. Palembang werd nu bezet, de Sultan afgezet, naar Ternate verbannen
en door zijn neef vervangen. Intusschen was daardoor de rust slechts tijdelijk
hersteld. Nadat uit een door den commissaris van Sevenhoven ingesteld onderzoek
gebleken was, dat de toestand vooral in de Bovenlanden veel te wenschen overliet,
werd in Juni 1823 met den Sultan een nieuw contract gesloten, waarbij deze, tegen
toekenning van een jaargeld, bestuur en rechtspleging grootendeels aan het gouvern.
overliet en waarbij gunstiger bepalingen voor de bevolking, wat betreft belastingen
en heerendiensten, werden gemaakt. Zoowel door wederstand bij het innen der
belastingen, als door een poging tot vergiftiging van het garnizoen
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(Nov. 1824), was reeds gebleken dat de toestand niet te vertrouwen was, toen door
den Sultan een aanval op de ned. troepen werd gedaan. De aanval werd afgeslagen
en in 1825 het sultansbestuur afgeschaft; de Sultan, die gevlucht was, werd
gevangen genomen en naar Banda verbannen.
Ook werd het gouvern. betrokken in de gebeurtenissen in de Padangsche
Bovenlanden, die aanleiding gaven tot den zoogen. Padri-oorlog, welke oorlog met
tusschenpoozen tot 1838 heeft geduurd. Oorspronkelijk eene godsdienstige
beweging, veroorzaakt door Mekka-gangers, ging de nieuwe secte weldra tot geweld
en onderdrukking over. Aanzienlijke Menangkabauers, voor de Padries gevlucht,
zochten bij Raffles, toen deze in 1818 te. Padang kwam, hulp. Raffles bepaalde
zich er toe te Semawang een post te vestigen, die bij de overgave van het bestuur
aan de Nederlanders werd ingetrokken. Op aandrang van eenige maleische hoofden
bij den ned. resident te Padang om hulp tegen de Padries, waarbij zij den afstand
beloofden van alle landen van het Menangkabausche rijk aan het gouvern., werd
10 Febr. 1821 met hen eene overeenkomst in dien zin gesloten en Semawang
opnieuw bezet, hetgeen echter tot vijandelijkheden met de Padries, die niet met het
gouvern. in aanraking wilden komen, leidde. Wel verdreef luit.-kol. Raaff de Padries,
die een vergeefschen aanval op Semawang hadden gedaan, na hardnekkige
gevechten uit Tanah Datar (waar het fort van der Capellen werd aangelegd), maar
deze brachten hun hoofdverblijf naar Lintau over, waarheen Raaff vergeefs trachtte
door te dringen. Gedurende den loop van 1822 werd voortdurend gestreefd naar
onderwerping der omliggende gewesten en verdrijving van de Padries, maar
herhaalde pogingen om over het gebergte naar Lintau door te dringen mislukten.
In April 1823 werd zelfs bij den Marapalm een gevoelig echec geleden. Aan Raaff,
die naar Batavia was ontboden en in Nov. 1823 als resident van Padang terugkeerde,
gelukte het Jan. 1824 een contract van vrede en vriendschap met de hoofden van
Bondjol te sluiten, maar reeds in April d.a.v. overleed hij; hij werd vervangen door
den kol. de Stuers, waarop de Padries, die het niet offensief optreden onzer troepen
als een bewijs van zwakheid schenen aan te merken, in 1825 aanvallend te werk
gingen. Door onderhandelingen wist de Stuers het (Nov. 1825) tot eene
overeenkomst te brengen, waarbij bepaald werd dat men verder geen oorlog zou
voeren, terwijl de hoofden der Padries door het gouvern. werden erkend.
Hoewel de opstand in 1817 op Saparoea en de overige Molukken was gedempt
(zie bij het artikel ‘C.Th. Elout’ in dit deel) heerschte er op die eilanden groote
ontevredenheid over de handhaving van het monopolie, waardoor de Molukken van
het algemeen handelsverkeer waren uitgesloten. Diepe ellende was daarvan ook
op Amboina, het gevolg. Eene commissie, door v.d.C. in 1820 ingesteld, adviseerde
dan ook tot afschaffing van het monopolie, welk advies door den gouverneur Merkus
in 1822 gesteund werd, maar v.d.C., die zich niet voldoende ingelicht achtte,
ondernam in 1824 zelf de reis derwaarts. Daardoor overtuigd, dat afdoende
maatregelen noodig waren, maar dat deze de medewerking der hooge reg.
vereischten, bepaalde hij zich voorloopig tot het nemen der meest dringende
maatregelen: een nieuw provisioneel reglement voor het binnenl. bestuur en de fin.
werd vastgesteld; de hongi-tochten werden afgeschaft en de door de bevolking te
verrichten arbeid behoorlijk geregeld. Na Amboina werden Banda, Ternate en
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Menado bezocht; op Banda werden de meest knellende bepalingen opgeheven,
zonder dat echter het monopolie verviel. Met de Sultans van Ternate en Tidore
werden nieuwe contracten gesloten. Hoewel het opperbestuur zich in veel opzichten
niet met de voorstellen van v.d.C. vereenigde, was door hem toch de eerste stap
gedaan tot hervorming in de gewesten, die zoozeer den druk van de oude
O.-I.-Comp. hadden gevoeld.
Over Menado begaf v.d.C. zich naar Makassar op Celebes, waar de vorsten
herhaaldelijk slaags waren geweest met de Engelschen en de Nederlanders
aanvankelijk welwillend hadden ontvangen; de stemming veranderde echter toen
bleek, dat men niet geneigd was aan de onredelijke aanspraken van den vorst van
Boni toe te geven. Toen deze vorst in 1823 overleden en door zijne zuster opgevolgd
was, werd eene poging gedaan om een nieuw contract met de vorsten op Celebes
te sluiten, waarbij bepaald werd, dat het Ned. Gouvernement het hoofd zou zijn van
een bondgenootschap. Boni weigerde echter en Soepa ontving zelfs den ned.
commissaris niet. Toen nu v.d.C. 5 Juli 1824 persoonlijk op Celebes kwam om de
zaak te beëindigen, kwamen de vorsten en gezanten, waaronder die van Boni, hem
begroeten; van Soepa en Tanette verscheen echter niemand. In onderling overleg
- de gezanten van Boni wenschten uitstel om bevelen van hunne vorstin te vragen,
maar kwamen niet terug - werden nu in het oude Bonggaisch tractaat wijzigingen,
waarbij aan het gouvernement eenige meerdere rechten werden afgestaan,
vastgesteld en 17 Juli bij proclamatie van den gouv.-gen. bekend gemaakt.
Tanette werd nu getuchtigd, de vorst afgezet en door zijne zuster vervangen,
maar op Soepa hadden herhaalde vergeefsche aanvallen plaats. Nu begon ook
Boni vijandelijkheden, hetgeen het sein was tot den opstand van bijna geheel zuidelijk
Celebes. Eene krachtige expeditie onder generaal van Geen werd uitgezonden
(Febr. 1825), maar hoewel zelfs de hoofdplaats van Boni, die door den vijand verlaten
was, in zijne handen viel, onderwierp de vorstin, die naar Wadjo gevlucht was, zich
niet; wegens den regenmousson en de toeneming van het aantal zieken werd tot
den terugkeer naar Makassar besloten. Daarna werd (Juni) eene expeditie naar
Soepa gezonden, alwaar de vorst zich overgaf en een overeenkomst met het
gouvernement sloot.
Gedurende het bestuur van v.d.C. was de Westkust van Borneo herhaaldelijk het
tooneel van onlusten, voornamelijk veroorzaakt door de Chineezen, die in de
verschillende landschappen voor goud-ontginning waren gevestigd. Telkens moesten
troepen daarheen worden gezonden. Ook ter Zuidkust van dat eiland, waar bij eene
aanvulling van het bestaande contract eenige landen aan het gouvernement waren
afgestaan, ontstond in de Doesoenlanden in het laatst van 1824 een opstand, die
echter in Febr. 1825 volledig werd onderdrukt.
Malakka, dat van de Engelschen was overgenomen, werd in 1824 tot eene
vrijhaven verklaard, maar reeds het volgende jaar op grond van het in Maart 1824
met de Engelschen gesloten tractaat aan hen teruggegeven. Tegen den afstand bij hetzelfde tractaat - van Singapore, had v.d.C. zich nadrukkelijk verzet. Reeds
kort na het aftreden der commiss.-gen. had Raffles wederrechtelijk bezit genomen
van dat eiland; op advies van den schout-bij-nacht Wolterbeek, die als eerste
commissaris Malakka en Riouw van de Engelschen had overgenomen,
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werd er toen van afgezien tot maatregelen van geweld over te gaan.
Het leger, dat gedurende bijna het geheele bestuur van v.d.C. gecommandeerd
werd door den luit.-gen. Merkus de Kock, die 8 Mei 1822 bij kon. besluit benoemd
werd tot luit.-gouv.-gen., maar tevens legercommandant bleef, werd op de sterkte
van 13000 man gebracht en bestond voor de grootste helft uit Europeanen. De
militaire school te Semarang, die door de Engelschen was opgeheven, werd hersteld
en op doelmatige wijze ingericht. Daar de onder het bestuur der comm.-gen.
opgerichte koloniale marine niet voldeed met het oog op de bestrijding van den
zeeroof, werd in 1821 besloten tot het bouwen van kruisprauwen, zijnde snelzeilende
gewapende inlandsche vaartuigen; zij werden onder het onmiddellijk gezag der
residenten gesteld.
In de eerste jaren na het vertrek der commiss.-gen. was Reinwardt nog het hoofd
van alles wat wetenschap, geneesk. dienst en onderwijs betrof. Toen deze in 1822
uit Java vertrok, werden het onderwijs en de geneesk. dienst onder verschillende
hoofden geplaatst en een directeur van den plantentuin aangewezen. Kunsten en
wetenschappen werden door v.d.C. beschermd en de kennis van de javaansche
en maleische talen bevorderd.
In het laatste jaar van het bestuur van v.d.C. brak de groote opstand in
Midden-Java uit, die zich gedurende een drietal jaren bedenkelijk liet aanzien en
eerst in den loop van 1829 bedwongen werd. In 1822 overleed de sultan van Djokja,
een tweejarigen zoon nalatende, die onder zeer ongunstige omstandigheden sultan
werd. Diepe ellende heerschte bij de bevolking der Vorstenlanden, die - ook ten
gevolge van de inkrimping van het gebied der vorsten in de laatste jaren, terwijl de
uitgaven niet noemenswaard verminderden - door hare hoofden werd uitgezogen
en bovendien door verschillende belastingen gedrukt werd, terwijl de intrekking der
landverhuren (zie hiervoren) groote ontevredenheid bij de Grooten had verwekt. De
voogdij over den jongen vorst werd uitgeoefend door zijne moeder, zijne
grootmoeder, zijn oom Mangkoe Boemi en zijn oom Dipa Něgara, terwijl door den
rijksbestierder met den resident het bestuur werd gevoerd. Dipa Něgara, die meende
aanspraken op den troon te hebben en in zijne verwachtingen teleurgesteld was,
trok zich, toen de europeesche invloed op het hof en het bestuur sterker werd, in
de eenzaamheid terug en wijdde zich aan godsdienstige overpeinzingen, waardoor
hij bij de bevolking in den roep van heiligheid kwam. Toen nu eenige handelingen
van het europeesch bestuur hem aanleiding gaven tot ernstig misnoegen, maakte
hij openlijk toebereidselen tot den strijd tegen het gouvern. en deed hij een oproeping
tot de bevolking om zich bij hem te scharen; nadat een poging om hem gevangen
te nemen in Juli 1825 mislukte, was in korten tijd geheel Djokja in opstand; de
Chineezen werden overal verjaagd, tolpoorten en pasars geplunderd en het fort
benevens de kraton van Djokja nauw ingesloten. De gen. de Kock, met volmacht
naar Midden-Java gezonden, kon wel bewerken, dat de soesoehoenan van
Soerakarta aan het gouvern. trouw bleef, maar eerst nadat een groot gedeelte van
het op Celebes opereerende leger was teruggekeerd, kon gen. v. Geen in Sept. fort
en kraton ontzetten. Inmiddels had de opstand zich ook in Kedoe verspreid en werd
zelfs Semarang een oogenblik bedreigd. Overal waar de vijand in het open veld
stand hield, werd hij verslagen, maar meestal bepaalde hij zich tot den guerilla-
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oorlog, waardoor aan onze troepen veel afbreuk werd gedaan.
Een zwak punt van het bestuur van den gouv.-gen. v.d.C. was het beheer der
financiën. Dat veel werd uitgegeven was niet te verwonderen; gedurende den laatsten
tijd van het britsche tusschenbestuur was veel verwaarloosd; gebouwen, wegen,
bruggen, sluizen bevonden zich in treurigen toestand; vele ambtenaren hadden
aangesteld moeten worden en talrijke expeditiën, noodig omdat het prestige van
den nederl. naam door de gebeurtenissen der laatste jaren veel geleden had, hadden
veel geld gekost. Bovendien was van den aanvang af de boekhouding in de war.
De veranderingen bij dezen tak van den dienst volgden elkaar met groote snelheid
op, maar een voldoend overzicht van den stand der administratie werd niet gegeven.
Daarbij kwam dat de handel geen voordeelen gaf, daar hij als gevolg van de britsche
heerschappij hoofdzakelijk in engelsche handen was gebleven. Ten einde hierin
verbetering te brengen werd met krachtigen steun des konings 29 Maart 1824 de
Nederlandsche Handelmaatschappij opgericht. In Indië verwachtte men daarvan
vrij algemeen nadeel; ook v.d.C. was met die oprichting niet ingenomen en weigerde
zelfs bij de komst van het eerste door die maatschappij ingehuurde vaartuig, te
voldoen aan den last van den minister Elout om aan dic maatschappij een bepaalde
hoeveelheid gouvern.-koffie tegen een in Nederland bepaalden prijs af te staan,
omdat die maatregel aan Indië financieel nadeel zou opleveren, welke weigering
hem 's konings misnoegen op den hals haalde. Door het hoogst gebrekkige
muntstelsel, werd het edele metaal steeds meer uit de circulatie verdreven. In het
geldgebrek werd voorzien door verkoop van producten, door uitgifte van kredietpapier
en daarna van rentegevende promessen. Zelfs werd door het gouvern. van een
handelshuis te Calcutta geld geleend, tegen producten te verrekenen.
Toen de indische regeering (Dec. 1824) andermaal een poging deed om op
nadeelige voorwaarden een hoog bedrag te Calcutta op te nemen, werd dit aan
v.d.C. in Nederland, waar de mededeelingen omtrent den financieelen nood in Indië
groote teleurstelling wekten, zeer euvel geduid. Ernstige bezuinigingen werden
gelast; toezegging werd gedaan dat het muntstelsel nieuw geregeld zou worden.
Om in het nijpend geldgebrek te voorzien, werden al dadelijk 8 millioen bij de Ned.
Handelm. opgenomen, terwijl bij de wet van 23 Maart 1826 besloten werd een
leening groot 20 millioen, waarvan rente en aflossing door den Staat werden
gewaarborgd, ten laste van Ned.-Indië aan te gaan. Aan v.d.C., wien vroeger
vergunning was gegeven om in den loop van 1824 zijne betrekking neder te leggen
en die aanvankelijk ook voornemens was dit na zijne reis naar de Molukken te doen,
maar wegens den loop der gebeurtenissen zijn vertrek had uitgesteld, werd nu bevel
gegeven aan het eind van 1825 de terugreis te aanvaarden.
1 Jan. 1826 trad v.d.C. af als gouv.-gen.; 11 Juni d.a.v. kwam hij in Nederland
aan. Aldaar viel hem geen gunstig onthaal ten deel. Zelfs werd hem, hetgeen hij
met de zuiverste bedoelingen verricht en waardoor hij het welzijn der inlanders
onmiskenbaar bevorderd had, euvel geduid. Hij bood den minister Elout een vertoog
aan van de ind. regeering tegen de afkeuring van hare resolutiën van 30 Nov. en 3
Dec. 1824 betreffende de leening. Bij kon. besl. van 14 Juli 1826 werd evenwel die
afkeuring gehandhaafd. Eene latere poging om eene gunstiger beschikking te ver-
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krijgen had evenmin het gewenschte gevolg. V.d. Capellen getroostte zich deze
beproevingen, en liet verder zijne rechtvaardiging aan den tijd over, die haar ook althans voor een groot gedeelte - betrekkelijk spoedig bracht. Opnieuw deelde hij
in 's Konings vertrouwen; doch met uitzondering van de eerezending, hem in 1838
opgedragen als 's konings vertegenwoordiger bij de kroning van koningin Victoria,
heeft hij geen staatsambt - hoewel hem meermalen aangeboden - tijdens de
regeering van Willem I willen vervullen. Alleen heeft hij in 1829 het voorzitterschap
van de curatoren der hoogeschool van Utrecht op zich genomen, in de nabijheid
van welke stad hij op het fraaie buitengoed Vollenhoven bij de Bilt zijn verblijf hield.
Na de troonsbestijging van Willem II (1840) werd v.d. Capellen opnieuw naar
Londen gezonden, om deze gebeurtenis aan koningin Victoria bekend te maken.
12 Nov. van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot voorzitter der commissie, welke
over de belangen van het lager onderwijs, dat hem zeer ter harte ging, zou hebben
te raadplegen; 28 Nov. d.a.v. tot minister van staat. In het voorjaar van 1841 werd
hem het ministerie van binnenlandsche of wel dat van buitenlandsche zaken
aangeboden. Zonder nog zijne klimmende jaren in aanmerking te nemen, was hij
van meening in zoodanige betrekking geen nut te kunnen stichten, zoolang de
toenmalige grondwet niet in vrijzinniger geest was herzien; en hij gaf den wensch
te kennen, dat eenige weinige bekwame mannen hiertoe door den Koning mochten
worden belast, aan welken wensch toen intusschen geen gevolg werd gegeven.
Ook de hem later aangeboden betrekking van ‘envoyé extraordinaire’ te Londen en
eene benoeming tot lid van de Eerste Kamer meende hij niet te moeten aannemen.
Alleen de benoeming tot opperkamerheer des Konings liet hij zich (10 Aug. 1841)
welgevallen, op voorwaarde dat hij alleen bij groote feestelijkheden aan het hof zou
behoeven te verschijnen.
Hij leefde verder in het genot der genoegens en bezigheden, welke het buitenleven
in het zoo aangename oord zijner woning hem verschafte; een gedeelte van den
winter placht hij meestal in Parijs door te brengen, waar hij in den persoonlijken
omgang van koning Louis Philippe deelde. Hij was ook aldaar tijdens de uitbarsting
van den opstand van 23 Februari 1848. Met een geschokt gemoed, zoo door de
onder zijn oog plaats gehad hebbende schriktooneelen, als door den invloed, welken
die gebeurtenissen op de fortuinen van zoovelen en ook op zijn eigen fortuin hadden,
werd hij spoedig na zijne overhaaste terugkomst op Vollenhoven overvallen door
eene melancholie, in weinige dagen gevolgd door eene hersenontsteking, ten
gevolge van welke hij 10 April in eene vlaag van krankzinnigheid een einde aan zijn
leven maakte. Zijne getrouwe levensgezellin J a c o b a E l i s a b e t h v a n T u y l l
v a n S e r o o s k e r k e n , met wie hij 20 April 1803 te Utrecht gehuwd was en die
hem op alle zijne reizen vergezeld had, overleed te 's Gravenhage 28 Nov. 1866.
Hij liet geene kinderen na.
Hij was lid van onderscheidene geleerde genootschappen. Madou heeft zijn portret
op steen geteekend.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverneurs-Gen. enz. van
Ned.-Indië ('s Gravenh. 1891) en de aldaar vermelde bronnen; verder: Brieven en
Gedenkschr. van G.K. v a n H o g e n d o r p (1866-1903) V, 77, 108, 195, 345, 358,
386, 489, 505;
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VI, 253; L. W i c h e r s , De regeering van Koning Lodewijk Napoleon (Utrecht 1892)
110, 147, 191, 226, 237; Tijdschrift voor Neerl.-Indië (P. M i j e r Kroniek) 3e jaarg.
II, 477, 589; 4e jaarg. I, 1, 129; 7e jaarg. II, 429; III, 43, 171; 13e jaarg. II, 43; le
Moniteur des Indes orient. et occident. (1848-49 (la Haye 1849) 1, 21, 65, 113, 155,
229; de Oosterling 1835, I, 12; Bibliograf. Album (Rotterdam 1860); V e t h , Java II
(Haarlem 1878) 619; E.B. K i e l s t r a in Gids 1892, II, 76 en Bijdr. taal-, l. en v. van
Nederl.- Indië, 5e reeks II, 7; III, 141; P.H. v a n d e r K e m p in Gids 1898, I, 253
en Bijdr. taal-, l. en v. van Ned.- Indië, 6e reeks, II, 281, 535; III, 1; V, 205, 389; VII,
1, 331; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Ned. O.I. bezitt. II ('s Gravenh. 1873)
hoofdstuk V-VII; Vragen des Tijds 1893, II, 107; P.J.F. L o u w , de Java-oorlog van
1825-1830, I ('s Gravenh. 1894) en II ('s Gravenh. 1897) hoofdstuk II; E. d e W a a l ,
Ned. Indië in de Staten-Gen. sedert de Grondwet van 1814, I ('s Gravenh. 1860);
d e z e l f d e , Onze Indische financiën I ('s Gravenh. 1876) 201; VI ('s Gravenh. 1883)
121; VII ('s Gravenh. 1884) 13, 74, 182 Verder: P e t i t , Repertorium, kol. 1194/5.
Koolemans Beijnen en Rooseboom

[Capellen, Jacob van der]
CAPELLEN (Jacob v a n d e r ) tot Randwijk, zoon van A r n t v a n d e r C a p e l l e n
tot Randwijk en J o h a n n a d e R u y t e r . Hij was in 1575 drost te Breedevoort.
In 1577 en 78 komt hij voor als lid van de Ridderschap in het kwartier van Nijmegen
uit het ambt Over-Betuwe. Hij sloot zich in 1566 aan bij het Verbond der Edelen en
bleef aan de zijde van den opstand tegen Spanje. In 1581 behoorde hij tot de edelen
die Philips II afzwoeren. Hij was waarschijnlijk niet gehuwd en had geen
nakomelingen.
Zie: t e W a t e r , Historie van het verbond der edelen (Middelb. 1776) stuk III,
501 vlg. en IV, 316-318 en 463.
Haak

[Capellen, Joan Derk van der]
CAPELLEN (Joan Derk v a n d e r ) tot den Pol, zoon van F r e d e r i k J a c o b
D e r k v a n d e r C a p e l l e n en A n n a E l i s a b e t h v a n B a s s e n , geb. 2
Nov. 1741 te Tiel, overl. 6 Juni 1784. Hij werd opgevoed ten huize van zijn grootvader
van moederszijde Dirk Reynier van Bassen (zie kol. 239), die deelgenomen had
aan de geldersche plooierij en daardoor zijn ambt van burgemeester van Arnhem
had moeten neerleggen. Na sedert zijn elfde jaar leerling van de latijnsche school
te 's Hertogenbosch te zijn geweest, studeerde v.d. Cap. van 1758-63 in Utrecht,
welke academie hij verliet zonder gepromoveerd te zijn. Hij leed aan een chronische
ingewandziekte, die hem tot aan zijn dood heeft gehinderd. Hij huwde 17 Juni 1766
freule H i l l e g o n d a A n n a B e n t i n c k dochter van H e n d r i k W i l l e m
B e n t i n c k , Heer van Werkeren, Wittenstein en Anem en van E l i s a b e t h v a n
D e d e m v a n d e G e l d e r . Aanvankelijk woonde hij bij zijn schoonouders op
Wittenstein. Met zijn vader was hij meestal in onmin.
Na zijn huwelijk nam hij zijne geestelijke ontwikkeling ernstig ter hand, gelijk zijne
briefwisseling getuigt. Nadat het hem mislukt was in 1767 in de zutfensche
Ridderschap opgenomen te worden, deed hij in 1769 het verzoek om beschreven
te worden onder de overijselsche, op grond van zijn eigendomsrecht op de havezathe
Bredenhorst, wat in onzen tijd eerst gebleken is een schijnkoop te zijn. Hij gaf deze
later aan de koopster Catharina Muntz terug en kocht toen de havezathe de Pol.
Uit materieele overwegingen verzette de overijselsche ridderschap zich tegen
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zijn admissie, welken tegenstand van der Capellen ten slotte met behulp van den
stadhouder wist te overwinnen, vooral doordat Capellens bloedverwant Alexander
Philip van der Capellen, heer van Berkenwoude enz., luitenantkol. en kamerheer
van den prins, den Stadhouder ten gunste van van der Cap. wist te doen
intervenieeren, zoodat hij in Oct. 1772 zitting heeft kunnen nemen.
Zijn zelfstandig oordeel bleek reeds het volgend jaar (2 Sept. 1773), toen hij voor
de versterking van de vloot adviseerde tegen de tradities van de landprovincies, en
in strijd met de plannen van den Stadhouder tegen diens voorstel tot versterking
van het leger. In 1775 gaf hij een advies, waarin hij tegen de engelsche staatkunde
in het algemeen, stelling nam voor de amerikaansche opstandelingen en hun
fransche bondgenooten en in het bijzonder ontried de schotsche brigade ter
beschikking van Engeland te stellen. De publicatie van dit advies wekte zoowel het
misnoegen op van de Staten van Overijsel als van den Prins. Onder invloed van
voornl. engelsche rationalisten als Locke, Hume, Hutcheson en Price (het werk van
den laatste vertaalde hij), vormde hij zich diepere inzichten over de zedelijke
verhouding van volken en regenten en viel zijn oog op het kleine overblijfsel van
middeleeuwsche heerendiensten, de op zich zelf onbeteekenende afkoopbare
drostendiensten (1778). Zijn heftig advies hiertegen gaf den Staten van Overijsel,
die op kleingeestige wijze hadden getracht hem te bestrijden, waardoor zij zijn
optreden slechts verscherpt hadden, gelegenheid hem als lid der Staten te schorsen,
door welk besluit v.d. Cap. van zelf de leider werd van de ontevredenen in de geheele
Unie.
Zijn wedertoelating werd nog vertraagd, toen er zich onder de opgevischte papieren
van den amerikaanschen agent Laurens twee brieven van v.d.C. bleken te bevinden,
welke door den stadhouder in de Staten van Holland gebracht werden, hetgeen
Deventer en Kampen aarzelen deed ter Statenvergadering van Overijsel aan de
zijde van Zwolle voor v.d.C. partij te kiezen tegen de ridderschap.
In den Stadhouder den man ziende, die zonder titel in strijd met wat v.d.C. de
fundamenteele wetten des lands noemde, in het bezit was van de feitelijke
oppermacht, schreef hij anoniem tegen hem zijn Aan het Volk van Nederland (Pamflet
o

Knuttel n . 19864), een pamflet, dat een enormen indruk maakte. Het werd in een
en denzelfden nacht door de zorgen van van der Kemp in alle voorname steden
verspreid en door de Staten van Holland dadelijk verboden (zie N. Ned. Jaarboeken
October 1781). Eerst in onzen tijd bleek door onderzoekingen van L o o s j e s (Een
krachtig Libel (1886); Nog een en ander over het pamflet ‘Aan het Volk van
Nederland’ (1891), dat van der Cap. de schrijver was. Het betoog bedoelt eenerzijds
het bewijs te geven, dat de macht van den Stadhouder zich geheel in strijd met de
oorspronkelijke bedoeling van de stichters der Unie had ontwikkeld tot die van een
alleenheerschappij, ten laste waarvan alle rampen van het vaderland moesten
komen. Aan de andere zijde riep het de burgers op hun wettig aandeel in het bestuur,
dat zij naar het oordeel van den schrijver vroeger genoten hadden, te hernemen.
Nergens vindt men zoo duidelijk, kort en welsprekend het willen der democratische
patriotten beschreven als hier, t.w. den zedelijken invloed van het intellect ten
behoeve van publieke aangelegenheden niet te beperken, naast
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vertegenwoordiging der burgers tegenover de zittende regeering. Het was zoowel
een oproep aan het volk van Nederland om den Stadhouder van betere raadslieden
te voorzien, als een krachtig pleidooi voor de vrijheid van drukpers als eenigen steun
voor de nationale vrijheid. Voor v.d.C.'s betrekking tot A.F. van der Kemp, zie Francis
Adrian van der Kemp 1752-1829 an autobiography by H e l e n L i n c k l a e n
F a i r c h i l d (New-York 1903) 25 vvlg.
Intusschen groeide in de overijselsche steden de verontwaardiging over van der
Capellens schorsing. 1 Nov. 1782 werd hij weer toegelaten op grond van zijn
verklaring in 1778 afgelegd, dat hij geen beleedigende bedoeling had gehad; eene
verklaring, die hij intusschen zelf als exceptie buiten het debat had willen zien
gebracht, daar hij het recht van de Staten om te schorsen ten principale ontkende.
Toch nam hij weer zitting, doch kon weinig uitvoeren, daar de ridderschap zijn
standpunt niet toegaf, dat drie steden plus een ridder ter statenvergadering de
meerderheid uitmaakten, een aanwijzing, hoe weinig er staatsrechtelijk tijdens de
Republiek in zijn voegen zat. Het was mede dit bewustzijn, dat de democratische
patriotten in de landprovinciën inspireerde.
Zijn roep was intusschen ook buiten zijn gewest aanzienlijk gestegen; niet het
minst door de groote correspondentie, welke hij met gelijkgezinden in de andere
provincies onderhield, te weten o.m. Fr. Ad. van der Kemp, C.L. van Beyma,
Tegelaar, Hooft, de Gijzelaar, zijn neef Robert Jasper van der Capellen e.a. In 1782
had hij alleen in Groningen geen correspondenten. Aan deze achting werd uitdrukking
gegeven op een feestmaal ter eere van hem en van Berckel aangericht (26 Apr.
1783), waaraan 70 personen deelnamen (zie voor de namen N. Nederlandsche
Jaarboeken 1783), welke bijeenkomst de eerste geweest is van een reeks van
vergaderingen van patriotsche regenten. Deze bijeenkomsten hebben, meer dan
men gewoonlijk beseft, gelijk trouwens het geheele optreden van v.d. Cap. en zijn
democratischen aanhang, bijgedragen tot de vernietiging van het tot dusverre de
nationale eenheid bedreigende provincialisme. Voor die vergaderingen zie H.T.
C o l e n b r a n d e r , in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XX (1899), 77 en vlg.
Door zijn vertaling van een werk van A n d r e w F l e t c h e r , onder den titel van
Staatkundige Verhandeling over de Noodzakelijkheid eener welingelichte
Burgerlandmilitie, verwekte hij hier te lande den afkeer tegen het bestaande stelsel
van huurlegers, dat des te erger was geworden, nu buitenlandsche vorsten als die
van Hessen, Waldeck en Mecklenburg hun onderdanen tegen hun wil als soldaten
verhuurden, maar ook tevens het bewustzijn, dat de verdediging van een land de
plicht is van de burgers zelf, hetgeen straks den stoot gaf tot de oprichting van
vereenigingen tot oefening in den wapenhandel, de vrijcorpsen, naast de stedelijke
schutterijen, zij het dan ook toen met anti-stadhouderlijke bijoogmerken, niet, zooals
gewoonlijk gezegd wordt, uit vrees voor de plannen van keizer Jozef II.
Na zijn advies in zake de schotsche brigade was hij in correspondentie getreden
met tal van amerikaansche staatslieden als: Adams, Paul Jones, Livingston, Trumbull,
e.a., zoodat hij ook aan den overkant van den Atlantischen Oceaan als een der
trouwste vrienden van het jonge gemeenebest, dat hij ook geldelijk heeft gesteund,
wordt erkend en gehuldigd, gelijk bleek in 1908 uit de plaatsing van een gedenksteen
door de
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Holland Society te New-York in het huis van v.d. Cap. te Zwolle. Zie hierover N.A.
C r a m e r in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 5 en 6 Juni 1908.
Van der Capellen stierf 6 Juni 1784 en werd overeenkomstig zijn wensch niet in
een kerk begraven; hem werd op de gorsselsche heide een graf gedolven dat in
Sept. 1787 werd geschonden, het volgend jaar, 7 Aug. 1788 door het gepeupel met
behulp van buskruit geheel en al vernield. De lijken waren een jaar te voren naar
het familiégraf in de kerk aldaar gebracht.
Hij liet een dochter na, A n n a E l i s a b e t h gehuwd met R u d o l f C h r i s t i a a n
graaf van R e c h t e r e n , heer van Westerveld, Gerestein, Tull en 't Waal en ter
Schoten, luit.-kol. bij de Gardes.
o

Hij gaf behalve verschillende adviezen in het licht: 1 . Staatkundige Verhandeling
over de Noodzakelijkheid eener welingelichte Burgerlandmilitie van A n d r e w
F l e t c h e r , (in 1798 anoniem verschenen onder den titel van: a Discourse of
o

Government, relating to Militias); 2 . met aanmerkingen vermeerderd: R. P r i c e ,
Aanmerkingen over den Aart der burgelijke Vrijheid over de Gronden der Regering
en over de Regtvaardigheid en Staatkunde van den Oorlog met Amerika (Leiden
o
1778); 3 . Aan het Volk van Nederland (anoniem) (Oostende 3 Sept. 1781).
Zijn portret is gegraveerd o.a. door M. d'Sallieth, R. Vinkeles, T. de Roode, A.
Hulk en L.J. Calbelin, door laatstgenoemde naar een schilderij van J.A. Kaldenbach.
Zie verder: Brieven van v.d.C., door W.H. d e B e a u f o r t in Werken Hist. Gen.,
o
o
n . 27b; Brieven door S.A. S i l l e m in Werken Hist. Gen. n . 27b; Brieven van
J.D.v.d.C. door W.W.v.d. M e u l e n in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVIII (1907);
voorts Vaderl. Hist. ten vervolge op W a g e n a a r , 16 noot, 1, 55-58, 140-149,
296-317; II, 188-212, 435, 477, 498; IV, 62-65; V, 68-87, 101 noot; VI, 66, 173, 184
noot; IX, 145, 148) 166; Bijvoegsels II, 1-4; C. v a n d e r A a , Geschiedenis van
den Oorlog van 1792-1802, I, 48, 49; S c h e l t e m a Staatkundig Nederland, I,
229-234; II, 574; C. v a n d e r A a , Leven van Willem V, II, 272 noot, 285 noot,
286-290; III, 195; S t u a r t , Vaderl. Hist. III, 67, 105, 233-251, 505, 508; v a n
K a m p e n , Nederl. Karakterk. III, 674-679; B i l d e r d i j k , Gesch. des Vaderl. XII,
46, 154 en 155; J.A. S i l l e m , J: D.v.d. Cap. in Gids 1882, IV, 204, 401; J. H a r t o g ,
Patriotten en Oranje (1882) 137; J.J.v. D o o r n i n c k , V.d. Cap. t.d.P. Bibliografische
Proeve in Bijdr. Gesch. Overijssel II, 125 (hij noemt 115 nummers); T h .
B u s s e m a k e r , J.D.v.d.C. in Tijdspiegel 1891, III, 1, 111 en 267; H.T.
C o l e n b r a n d e r , Geschiedenis van den Patriottentijd I, 113, 117, 118, 259; II,
229; W.W.v.d. M e u l e n , Een en ander over V.d. Cap. t.d.P. en zijn Aanhang in
‘Roggebundel’ (Leiden 1902) 195-218; P.J. B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk VI, passim,
vooral 433.
van der Meulen

[Capellen, Johan van der]
CAPELLEN (Johan v a n d e r ), heer van den Dam en Helbergen, oudste zoon van
Gerlach (kol. 569) komt reeds in 1380 als schepen van Zutphen voor. Hij stierf 1418
en was gehuwd met C a t h a r i n a v a n L i n t e l o .
Gimberg

[Capellen, Steven van der]
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CAPELLEN (Steven v a n d e r ), zoon van J o h a n n e s v a n d e r C a p e l l e n ,
heer van der Woningen en van J u t t a v a n B r i e n e n , was in 1487
landrentmeester te Dingslaken. In dat jaar verkocht hij eenige var zijne goederen
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in Over-Betuwe aan Werner van Horssen waarvan hij er vele in dat kwartier bezat,
geërfd van zijne moeder. Doch daarom behoeft hij nog niet, gelijk sommige schrijvers
vermelden, eigenaar geweest te zijn van het slot de Roode Toorn. De Roode Toorn,
bij Heteren gelegen, behoorde integendeel in dezen tijd nog aan het geslacht Mom,
van hetwelk het leen eerst circa 1670 aan anderen kwam. In 1510 is Roloff Mom er
door hertog Karel in bevestigd, met vergiffenis voor hetgeen de hertog hem en zijne
vader Walraven te wijten had. Het is mogelijk, dat vóór 1510 hertog Karel het huis
aan hem ontnomen en ter bewoning aan v.d. Capellen gegeven heeft, wat dan in
1510 weer in het reine kwam, behoudens dat het een open huis voor den hertog
bleef. Wel heeft v.d.C. de gunst van dezen genoten, wiens partij hij trouwens al
vroeg, misschien zelfs nog vóór Karels terugkeer in Gelre, had gekozen, wat hij,
met andere geldersche edelen de steden van het Oversticht, Kampen vooral, door
menigen strooptocht maar al te zeer heeft doen gevoelen. Hoe reeds in 1494 die
gunst bewezen werd, bleek al, toen hertog Karel zich beijverde om v.d.C., die in
onmin was geraakt met den bekenden krijgsman van Broekhuizen, met dezen een
voorloopig verdrag van wederkeerige onthouding van vijandelijkheden te doen
sluiten. Daarna ontmoeten we hem meermalen in Karels dienst.
Zoo kreeg hij in 1497 van den hertog bevel om onderzoek te doen naar en
aanteekening te maken van de gereede en ongereede goederen en inkomsten zijner
vijanden in het kwartier van Nijmegen. Weldra (1502) moest hij hetzelfde doen in
de Neder-Betuwe en de inkomsten aanwenden ter bevestiging van het huis te
Ravenswaai, waar hij het bevel voerde tot zijne gevangenschap, gedurende welke
Albert van Ermel tot hoofdman werd aangesteld. Lang heeft deze gevangenschap.
niet geduurd, want reeds in Oct. 1503 zag Steven, die het jaar te voren ambtman
van Beesd en Renoy was geworden, zich tot hetzelfde ambt van de Over-Betuwe
benoemd. Wat die gevangenschap betreft, het blijkt niet, van wien en waarom die
voor v.d.C. gekomen is; wel, dat hij een tijdlang zich de ongenade van zijn heer op
den hals heeft gehaald wegens het schatten en op rantsoen stellen van eenige
mannen, die hij in Brabant had doen oplichten en naar Nyenborg voeren. Dit zou
dan in het laatst van 1503, misschien nog in het begin van 1504 moeten hebben
plaats gehad, toen hij al ambtman was, aangezien we van eene vergiffenis van den
hertog eerst op 31 Aug. 1504 vernemen. Als ambtman zien we hertog Karel hem
in het volgend jaar al de inkomsten van Over-Betuwe en domeinen van Beesd en
Renoy geven tot onderhoud van het blokhuis te Ravenswaai. Ook in 1506 treffen
we den ambtman in zijn district aan, die toen bevel kreeg om ‘de peinders en reyters’,
die hun ambt niet recht bedienden, te ontzetten en te vervangen en verder om zich
een tijdlang te Wageningen op te houden met acht ruiters. Niet steeds evenwel bleef
de woelige krijgsman in dezelfde streek; aan den inval der Gelderschen in N.-Holland
(1508) moet hij hebben deelgenomen, want hij is het, die, als hopman op het slot
van Muiden in 1509, krachtens den vrede van Kamerijk, deze sterkte moest
overleveren aan den heer van Montigny en Laurens van Bliouls, vertegenwoordigers
van Karel van Oostenrijk. Doch niet lang vermocht in dien tijd het geldersche zwaard
in de scheede te blijven; een paar duizend soldeniers, ontslagen uit den dienst van
den koning van Denemarken,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

583
kwamen zich in de buurt van Genemuiden legeren, onder plunderingen en
verwoestingen ook Kampen bedreigend. Voorgevende alleen ‘het kindeken Jezus’
gehoorzaamheid verschuldigd te zijn, waren zij ongetwijfeld in verbinding met hertog
Karel, die zich verheugde in elk geweld, vooral ook den Kampenaars aangedaan.
Doch dezen, door verklikkers ingelicht van de toerustingen der vreemde gasten,
waren op hun hoede en toen deze laatsten schepen uitrustten, werden zij overvallen.
Een schip dat, ter versterking van de Groote met zijn huurlingen, van de geldersche
kust af kwam varen, met allerlei krijgstuig uitgerust, werd door de Kampenaars
aangehouden en in beslag genomen; de geldersche edelen en anderen die er zich
op bevonden, werden naar Kampen gebracht en aldaar onthoofd, onder wie dan
ook v.d. Capellen, in den laatsten tijd als bevelhebber van Harderwijk genoemd
(1510). In dien geest althans geven verschillende schrijvers het verhaal, doch de
juistheid, althans betreffende het aandeel van v.d. Capellen, moet zóózeer in twijfel
getrokken worden, dat het slot - diens dood - zeer zeker niet naar waarheid kan zijn
weergegeven. Want nog in eene oorkonde van 27 Dec. 1516, wier echtheid vaststaat,
heet het van Steven van der Capellen, dat hij ten behoeve van den hertog
gerechtelijke opdracht doet van zijn recht op het ambt van Over-Betuwe en op den
Nyerborch. Hij komt na dien tijd niet meer voor. Daar hij overleed zonder kinderen
na te laten, werden zijne goederen verdeeld onder zijne broeders en hun kinderen.
Vgl., behalve eenige genealogieën en geslachts-registers van het geslacht van
v.d. Capellen van Alex v.d. Capellen (1636), overgenomen door Johan Hensen (zie:
S t e i n e n , Westfälische Geschichte III (Lemgo 1757), en eene genealogie van Pet.
Hagenberg, ook nog eene in het archief te Arnhem aanwezige genealogie van
Steven van Rhemen, een gedrukt geslachts-register van 1783 en verder de stamen wapenboeken van K o k en R i e t s t a p .
Zie: M o o n e n , Korte Chronyke der Stadt Deventer (Dev. 1714) 69-70;
S l i g t e n h o r s t , Gelders. Geschied. (Arnhem 1654) 327; v a n S p a e n , Inleiding
tot de Gesch. v. Geld. (Utrecht 1805); R e v i u s , Daventr. illustr. (Lugd. Bat. 1650)
II, 180; D u m b a r , Analecta II, 452 (Overijsselsche Chronycke); P o n t a n u s , Hist.
Gelr. 641; N y h o f f , Gedenkw. uit de Gesch. v. Geld. VI (Arnhem 1862); en vgl.
nog W e r n e r , Geldersche Kasteelen (Zutphen 1906) I, 375-376; d e z e l f d e in
Geld. Volksalmanak 1884, 1 vlg., vooral 16-17; v a n M i e r i s , Historie der Nederl.
Vorsten (den Haag 1772) I, 411; L.Ph.C.v.d. B e r g h , Corresp. de Marg. d' Autriche
avec ses amis (Leiden 1845) I, 184.
Kooperberg

[Capitaneus, Petrus]
CAPITANEUS (Petrus), S t r a t a g a e u s of P i e t e r C a p i t e y n , geb. te Middelburg
± 1511, gest. te Kopenhagen 6 Jan. 1557, studeerde in de geneeskunde te Leuven
en Parijs en promoveerde daarin te Valence in Dauphiné. Eerst gaf hij onderwijs te
Keulen, maar volgde daarna te Rostock, waar hij 8 Mei 1545 werd geïmmatriculeerd,
op denzelfden datum Gisb. Longolius als hoogleeraar op en was daar Oct. 1545 Oct. 1546 rector. In dezelfde hoedanigheid werd hij daarop beroepen te Kopenhagen,
aan welke universiteit hij in 1547 en 1551 het rectoraat bekleedde, terwijl Christiaan
III hem tot zijn lijfarts benoemde. C. was mede zeer ervaren in de wis- en sterrekunde
en gaf jaren achtereen te Kopenhagen astrologische almanakken aan den koning
opgedragen, uit. Toen in 1553 in de stad de pest woedde,
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publiceerde C. in het deensch een geschrift, een eeuw later opnieuw in latijnsche
vertaling uitgegeven, met middelen ter voorbehoeding en bestrijding der ziekte, het
geheele voorschrift niet buitensporig. Na een achttienjarig huwelijk werd C. begraven
in het koor der kathedraal te Kopenhagen en de inscriptie op zijn graf is nog in 1664
vernieuwd. Behalve de genoemde Calendaria gaf hij nog uit een werkje de Potentiis
animae (1550). De vertaling Prophylacticum consilium anti-pestilentiale ad cives
Hafnienses komt voor in T h . B a r t h o l i n u s , Cista medica (Hafniae 1662), terwijl
nog Ephemerides onder. C.'s handschriftelijke nalatenschap worden genoemd.
Zie: B a r t h o l i n u s , Cista 12; d e l a R u ë , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 48
met aangehaalde bronnen; K r a b b e , Gesch. der Univ. Rostock (Rost. 1854) II,
460 en de daar genoemde werken, vooral B a c m e i s t e r , Megalopol. lit. II bij
W e s t p h a l e n , Monum. ined. III (Lips. 1743) 1430; Die Matrikel der Univ. Rostock,
herausg. v. H o f m e i s t e r II (1890) 108 en Navorscher LVII (1908) 586.
de Waard

[Carinaeus, Nicolaas]
CARINAEUS (Nicolaas), geb. te Edam, gest. te Londen in 1562 aan de pest. Reeds
vóór 1558 bevond hij zich, waarschijnlijk wel om de geloofsvervolging in
Oostfriesland. Toen toch kwam er bij den emdenschen kerkeraad een verzoek om
een predikant in van de hervormingsgezinden te Amsterdam, naar aanleiding
waarvan hij daarheen werd gezonden, na in de kerkeraadsvergadering van 25 April
een paar adviezen te hebben gevraagd en gekregen aangaande de door hem te
volgen gedragslijn in zake den doop van kinderen uit huwelijken van roomschen en
hervormingsgezinden; en in zake sommiger bijwoning van de roomsche preek.
Behalve de Amsterdammers moesten ook de Alkmaarders in zijn onderhoud
voorzien; wellicht hebben dus deze ook van zijn hulp geprofiteerd. In 1562 vinden
we Carinaeus weer in Oostfriesland, n.l. te Jenlet of Jennelt, een plaatsje waarvan
jonker Christophorus van Ewsum patroon was. Hetzelfde jaar echter bereikte hem
weer een beroep naar elders, ditmaal naar de nederduitsche vluchtelingenkerk te
Londen. Aanvankelijk gaf hij daaraan geen gevolg. Wel was zijn werk te Jennelt vrij
onvruchtbaar, maar de jonker van Ewsum was niet vanzins hem los te laten; trouwens
zonder diens goedkeuring wilde hij zelf ook niet gaan. Maar ten slotte is hij toch
Londens voorganger geworden. 25 Mei 1562 schreef Delenus uit naam van den
kerkeraad aldaar een dringend verzoek aan Carinaeus' patroon om in zijn verzet
toch niet te volharden, en ten gevolge daarvan is toen werkelijk kort daarop de
gewenschte man het Kanaal overgestoken om daar tot zijn dood te blijven. In 1561
gaf hij een nederduitsche overzetting in 't licht van een tractaat van M i c r o n i u s :
Van de weerdigheydt, nutheydt ende noodigheydt der christelijke vergaderingen.
Zie: M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkelijke Geschiedenisse I (Gron. 1738) 397;
H e s s e l s , Eccles. Londino-Batavae Archivum II (Cantabr. 1889) register; Acta
Consistorii sub 25 Apr. 1558, (Archiv der Evangelisch Reformierten Kirche Emden);
J.H. G e r r e t s e n , Micronius (Nijmegen 1895) 92.
van Schelven

[Carolina, soms Wilhelmina Carolina genoemd]
CAROLINA (soms W i l h e l m i n a C a r o l i n a genoemd), prinses van
O r a n j e - N a s s a u , geb. vorstin van N a s s a u W e i l b u r g te Leeuwarden 28
Febr. 1743, gest. te Kirchheim (Rijnpaltz) 6 Mei 1787, dochter van Willem IV, prins
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van Oranje-Nassau, en diens gemalin Anna van Hannover. Zij had een goed verstand
en een fier
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en krachtig opgewekt, zelfs luimig, karakter; haar aanleg voor muziek was zeer
ontwikkeld, zij zong goed en speelde verdienstelijk klavier; zij noodigde in 1765 den
jongen Mozart, die zich met zijn vader op een kunstreis bevond, aan het haagsche
hof, waar hij herhaaldelijk voor haar speelde en zelfs een sonate voor haar
componeerde. Wegens de opdracht van het erfelijk stadhouderschap aan haren
vader in de mannelijke èn vrouwelijke lijn, bezat zij erfrechten op de stadhouderlijke
waardigheid, die na haren dood overgingen op hare nakomelingen uit haar huwelijk
met Karl Christian, vorst van Nassau-Weilburg, generaal-majoor in dienst der Staten
en gouverneur van Maastricht, nog in de grondwet van 1887 als onder
omstandigheden tot de opvolging in Nederland gerechtigd verklaard. Dit huwelijk
(5 Maart 1760), reeds door hare moeder gewenscht, ontmoette bezwaren bij de
Staten, vooral die van Holland, aangezien de vorst luthersch was en men voor de
gereformeerde Kerk gevaar vreesde, wanneer zijne nakomelingen eenmaal hunne
rechten zouden doen gelden. Maar de algemeene opinie des volks was ervoor en
zoo berustte ook Holland ten slotte erin. Na den dood harer moeder werden door
sommigen pogingen aangewend om haar, zoodra zij meerderjarig zou worden, te
belasten met de voogdij over haren broeder in zes van de zeven provinciën en den
die functie waarnemenden hertog van Brunswijk op zijde te zetten. Zij zelve toonde
zich onmiskenbaar met die plannen ingenomen. Deze intriges, vooral door friesche
staatslieden (de van Harens e.a.) tegen Brunswijk op touw gezet, mislukten, maar
bij den dood harer grootmoeder Maria Louise (19 Apr. 1765), die in Friesland met
de voogdij belast was, hadden zij meer succes en Carolina oefende er tot het tijdstip
der meerderjarigheid van Willem V (8 Maart 1766) de voogdijrechten uit.
Ook verder bleef zij levendige belangstelling toonen in alles wat de Republiek
wedervoer en voerde een levendige briefwisseling met haren broeder, aan wien zij
zeer gehecht was. In dezen tijd vertoefde zij met de haren nu eens in het
Weilburgsche en vooral op het kasteel Kirchheim-Bolanden bij Kaiserslautern in de
Paltz, eene bezitting der Weilburgs, dan weder in haar paleis te 's Gravenhage (later
Schouwburg). In 1772 werd haar echtgenoot gouverneur van Maastricht, waar zij
sedert ook herhaaldelijk verblijf hield. Een levendig aandeel nam zij in de
gebeurtenissen van den Patriottentijd, die haar zeer ergerden. Naar aanleiding van
de moeilijkheden met keizer Jozef II ook over Maastricht en bezwaren over den
‘Erbverein’ met den nederlandschen tak der Nassau's, ook wegens huiselijke
omstandigheden en de belangen van zijn vorstendom, trok vorst Karl Christian zich
(einde 1784) uit den dienst der Staten terug, ofschoon hem het ambt van
veldmaarschalk in uitzicht was gesteld. Sedert leefde zij meestal te Kirchheim en
te Weilburg voor haar gezin, met bekommering den toestand der woelige Republiek
aanziende, terwijl de aangeboden bemiddeling van haren echtgenoot werd
afgeslagen. In den laatsten tijd zeer verzwakt, stierf zij nog vóór haar broeder door
Pruisen in zijne waardigheden hersteld was. Zij liet vijf zoons en vijf dochters na,
terwijl zij verscheidene kinderen verloren had. In het Gemeente-Museum te 's
Gravenhage is haar in 1757 door T.Ph. Chr. Haag geschilderd portret, terwijl in het
Mauritshuis haar op ouderen leeftijd geschilderd portret is, omringd door haar
kinderen. Van gegraveerde portretten noemen wij die van J. Houbraken, P. Tanjé
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en W. Senus, resp. naar schilderijen van Misard, P.F. de la Croix en H. Pothoven.
Zie: N a b e r en d e N e v e , Carolina van Oranje (Haarlem 1910). Over hare
oneenigheden met Brunswijk vgl. N i j h o f f , de Hertog van Brunswijk (den Haag
o

1889). Over haar huwelijk Pamfletten uit 1759-60 bij K n u t t e l , n . 18741, 18758
vlg. Vgl. W a g e n a a r , Vaderl. Historie (vervolg) XXIII en XXIV.
Blok

[Carré, Mr. Jan Anthonie Jacobus]
CARRÉ (Mr. Jan Anthonie Jacobus), zoon van Mr. D i e d e r i c k C a r r é en van
S i b i l l a H e r m i n a v a n d e r S l u y s , geb. 9 Mrt. 1772 te Delft, alwaar zijn
vader advocaat was, overl. te 's Gravenhage 14 Apr. 1830. Hij studeerde te Leiden
in de rechten en vestigde zich in 's Gravenhage. Na de omwenteling van 1795 werd
hij benoemd tot secretaris van den raad van lijfstraffelijke en burgerlijke rechtszaken.
Nadat deze raad was uiteengegaan, vatte hij de praktijk weder op en was
achtereenvolgens advocaat, notaris en griffier bij de rechtbank van eersten aanleg
o

te 's Gravenhage. Hij was tweemaal gehuwd, 1 . met C a t h a r i n a
o

W a s s e n b e r g h en2 .metM a r g a r e t h a E l i s a b e t h M a r i a v o n D a s s e l .
Hij stelde belang in kunst; in 1804 schonk hij een schilderij aan de Nationale Konst
Gallery in het Huis in 't Bosch en na zijn overlijden kwamen de door hem verzamelde
kunstwerken aldaar op 16 Aug. 1830 in veiling. Deze bestonden uit schilderijen,
teekeningen en prenten. Reeds in 1820 en 1824 hadden verkoopingen te 's
Gravenhage plaats gehad van kunstvoorwerpen van hem afkomstig.
Hij is de schrijver van: Handboek wegens de zegel-ordonnantie van 11 September
1794 ('s Gravenh. 1795); Uitlegkundige Verhandeling over de thansvigerende
zegel-ordonnantie ('s Gravenh. 1808).
Zie: Vaderl. Hist. verv. op W a g e n a a r XXVIII, 76; Algem. Konst- en Letterbode
1808, I, 146; E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale Konst-Gallery (Amst.
1909).
van Biema

[Carvajal, Johannes Ludovicus]
CARVAJAL (Johannes Ludovicus), secretaris van het bisdom Roermond onder
bisschop Reginaldus Cools van April 1686 tot 1694. In 1699 werd hij kanunnik van
het kathedraal kapittel aldaar. Hij was geb. te Antwerpen, licentiaat in de beide
rechten en werd priester gewijd 10 Sept. 1691 te Roermond. Hij was ook tevens
officiaal van het bisdom en 28 Sept. 1691 werd hij nog tot examinator synodalis
aangesteld. Zijne benoeming tot kanunnik en cantor had plaats 8 Jan. 1699, op
voordracht van Anna Agnes, barones von Bollant, geb. barones van Hillen tot Sultz
en Helden. Over deze benoeming ontstond een rechtsgeding, met het gevolg, dat
hij zijn kanunnikaat moest laten varen. Hij werd daarna, ‘indien wij ons niet vergissen,’
zegt de schrijver hieronder aangehaald, kanunnik te Antwerpen.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. bisdom Roermond II (Roerm. 1890)
630; III (1892) 107.
Flament

[Casteleyn, Christiaen]
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CASTELEYN (Christiaen), ged. 11 Febr. 1670 te Rotterdam, overl. aldaar 18 Jan.
1735, was een zoon van J a c o b u s C a s t e l e y n , die van 1670-1700 kleine
stedelijke ambten te Rotterdam bekleedde, en van C e c i l i a v a n d e r L i n d e n .
In 1705 werd hij benoemd tot lid van de vroedschap; hij bleef dit tot zijn dood. In
verschillende andere stedelijke ambten is hij in die periode werkzaam geweest, o.a.
was hij meermalen gedeputeerde ter dagvaart en in 1712 en 1713 burgemeester.
Van 1710-1712 had hij zitting
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in het college der admiraliteit van Zeeland. Hij huwde 13 Aug. 1697 met G e e r t r u y t
Rivet.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Castilleios, Anna Cornelia de]
CASTILLEIOS (Anna Cornelia d e ), zuster van den volgende, gedoopt te Dordrecht
Juni 1638 als A n n a , wordt door S c h o t e l onder de vermaarde dordtsche vrouwen
gesteld. Men weet slechts van haar, dat L a m b e r t v a n B o s in 1662 zijn
Dordrechtsche Arcadia met veel vleierij aan haar opdroeg.
Zie: L. v a n B o s , Dordr. Arcadia, opdracht; uit aanteekeningen.
van Dalen

[Castilleios, Jean Maurice de]
CASTILLEIOS (Jean Maurice d e ), gedoopt als D a n i e l M a u r i c e te Dordrecht
Oct. 1640, was de zoon van M a u r i c e d e C a s t i l l e i o s en C o r n e l i a v a n
G e l i n c k h u y s e n , dochter van een brielschen burgemeester. De familie de
Castilleios is, volgens L a m b e r t v a n B o s in de opdracht van zijn Dordrechtsche
Arcadia, afkomstig uit Spanje. De grootvader van Jean Maurice, mede J e a n
M a u r i c e genaamd, verliet zijn woonplaats Cordoba en begaf zich naar de
Nederlanden met achterlating van aanzien en goed. Hij nam dienst in het leger van
prins Maurits, bij wien hij weldra zoo hoog stond aangeschreven, dat de prins
doopheffer was van Castilleios' zoon M a u r i c e . Deze trad later in den krijgsdienst,
en klom van gemeen soldaat op tot de waardigheid van kapitein-luitenant van het
kolonelsvaandel van graaf Willem Frederik, stadhouder van Friesland.
Jean Maurice beoefende de dichtkunst, gelijk uit de verzen vóór A d r . v a n
N i s p e n s Grieksche Venus en de Spaansche Diana van G i o r g e d e M o n t e
M a y o r is te zien. Zij geven echter geen hoogen dunk van zijn dichterlijken aanleg.
Zie: L. v a n B o s , Dordrechtsche Arcadia, opdracht; uit aanteekeningen.
van Dalen

[Castricum, Andries Dirksz.]
CASTRICUM (Andries Dirksz.), ook A n d r e a s T h e o d o r i , A n d r i e s D i r r i x z .
enz. genoemd, geb. te Castricum, stierf in 1598 als predikant te Enkhuizen. In 1561
besloot de deken van West-Friesland, Roelof Strackmans, zijn gezag te doen gelden
tegenover den pastoor van St. Pancraskerk te Enkhuizen, Andries Dircxz. van
Castricum. Deze was verdacht van ketterij en werd naar Hoorn gedagvaard. Dit was
strijdig met het privilegie van Enkhuizen, volgens hetwelk geen geestelijk, noch
wereldlijk persoon voor den deken behoefde terecht te staan dan binnen Enkhuizen.
Hij begaf zich onverschrokken naar Hoorn, maar werd terstond gevangen gezet.
Nauwelijks was het gerucht daaromtrent te Enkhuizen verbreid, of eenige voorname
burgers der stad besloten, zoo mogelijk, hun pastoor en vriend te verlossen. Zij
begaven zich, ten getale van minstens tien personen, naar Hoorn en wisten hem
te verlossen en weg te helpen buiten het rechtsgebied van den deken. Dit geschiedde
31 Juli 1561. Gevlucht naar Emden, werd hij door bemiddeling van Cooltuyn in 1566
weer pastoor te Enkhuizen. Nog op het einde van 1566 kwam hij te Sneek, maar in
Jan. 1567 moest hij wederom vluchten, eerst naar Enkhuizen, toen naar Emden,
waar hij in 1571 de bekende Synode heeft bijgewoond en de Acta onderteekende
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als: Frisiae Occidentalis m(inister). Reeds in het volgende jaar was hij eenigen tijd
te Leeuwarden, in welke stad hij ook nog in 1590 ter leen is geweest. Sedert 1572,
het jaar der vrijheid voor Enkhuizen, had hij zich evenwel voor zijn leven aan die
stad verbonden (verg. echter Stud. en Bijdr. Hist. Theologie III (1876) 37).
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In 1572 hield hij de eerste predikatie te Enkhuizen staande achter de leuning van
het ‘exijnshuis’ op de Vischmarkt en den volgenden dag in dezelfde St.-Pancras of
Zuiderkerk, waar hij vroeger de mis had bediend. In Noord-Holland was hij blijkbaar
geheel thuis, geëerd als een voorvechter, zooveel mogelijk met zachte middelen,
der synodale belangen. Waarschijnlijk heeft hij ook behoord tot ‘die dienaeren ende
broederen in 16 Augusto 1572 tot Edam versaemelt’ en tot degenen, die in Maart
1573 te Alkmaar bijeenwaren. Zijn naam vinden wij voor het eerst op de Synode te
Enkhuizen in Juli 1573 en dan dadelijk als praeses. De Synode van April 1574 liet
hem regelend optreden te Lutjebroek en zond hem als afgevaardigde naar de
provinciale, eigenlijk ongeveer nationale Synode te Dordrecht in 1574. Weer was
hij praeses in 1576 en in 1578 afgevaardigde naar de nationale Synode te Dordrecht.
Voorts was hij nog praeses in 1581, 1582 en 1597, assessor in 1592, scriba in 1594;
aanwezig was hij bovendien in 1584, 1585, 1589 en 1590. Zeker heeft hij in de
handelingen tegen Coolhaes e.a., vooral tegen Cornelis Wiggerts, menigmaal tot
matiging medegewerkt. In 1591 behoorde Andries Dirksz. tot de politiek-kerkelijke
vergadering, door de Staten van Holland bijeengeroepen over het instellen van een
kerkenorde, die naar het ontwerp van 1583 was gevormd. Nog verhaalt B r a n d t ,
dat zijne moeder, T r i j n J a n s , in 1570 werd gevangen genomen, omdat zij met
haren zoon conventikelen had bijgewoond. Bij gebrek aan bewijs werd zij alleen
buiten Enkhuizen gebannen. Zeer merkwaardig, ook met het oog op de
tijdsomstandigheden, te midden waarvan de Synoden moesten arbeiden, is de brief,
dien hij namens de noordholl. Synode 9 Juni schreef aan de predikanten te Dordrecht
(zie R u t g e r s , Acta 193 v.).
Zie: G. B r a n d t , Historie der Reformatie (Amst. 1677) I, 251 v., 334 v., 511;
d e z e l f d e , Historie der vermaarde zee- en koopstadt Enkhuizen (Enkh. 1666) 92,
97, 102, 122, Bijl. 23; O.v. T r i c h t A z . , Overzicht v.d. gesch. der Kerkh. in de stad
Enkhuizen (Enkh. 1849) 11 v.; J.A. S n e l l e b r a n d , Gesch. der Kerkherv. te Hoorn
(Hoorn 1866) 42 v.; B. v a n M e e r , de Synode te Emden ('s Gravenh. 1892) 261;
E.J. D i e s t L o r g i o n , Gesch. v.d. Kerkherv. in Friesl. (Leeuw. 1892) 88; T.A.
R o m e i n , Naaml. der pred. v. Friesl. (Leeuw. 1888) 8, 14 v., 329; S.D. v a n V e e n ,
Aanvull. en verbeter. (Leeuw. 1892) 1; J. R e i t s m a , Oostergoo (Leeuw. 1889)
267; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I, 63; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I,
register; F.L. R u t g e r s , Acta, register; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 112;
2

Compendium der Kerkel. wetten v. Vriesl. (Leeuw. 1771) 388; Arch. v. Kerkgesch.
1843, 328-331; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth, 8; Werken
Marnix-Vereeniging, serie III, dl. II, 189; Kalender voor de Protest. in Ned. (1858)
123 v.
Knipscheer

[Castricum, Jan Pietersz.]
CASTRICUM(JanPietersz.),ookJ o h a n n e s C a s t r i c o m i u s ,J a n P i e t e r s z .
enz. genoemd, wellicht te Castricum geboren, overl. 1586 aldaar, is vooral bekend
als eerste predikant te 's Gravenhage, en niet van eene gunstige zijde. In 1568 heeft
hij de Synode te Wezel bijgewoond en hare acta onderteekend. Of B r a n d t , en in
navolging van hem ook anderen, alleen hieruit hebben afgeleid, dat hij te Wezel
ook den dienst waarnam, of dat hij daar werkelijk als predikant stond, is niet bekend.
Ook ontbreken ons de gegevens, in welk jaar hij te 's Gravenhage kwam;
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de een zegt 1574, de ander 1577. In 1583 kwam zijn twist met zijn ambtgenoot
Hieronymus Hortensius voor de Synode en men wist geen beter middel om de
‘partijen te stillen’ en de partijnamen te doen verdwijnen, dan beiden te doen
vertrekken. De een vertrok naar Wassenaar, Jan Pietersz. naar Castricum en
Heemskerk, waar hij ook de eerste predikant was. Het was voor de Synode van
Zuid-Holland lang geen gemakkelijke taak om het zóóver te brengen. Zooveel is,
dunkt ons wel zeker, dat het zwaartepunt der moeilijkheden niet was gelegen in
verschilpunten omtrent de leer, maar in beider geaardheid.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 92, 197; II, 232-261; F.L. R u t g e r s ,
Acta (Utr. 1888) 40, 179, 298; G. B r a n d t , Hist. der Ref. (Amst. 1677) I, 207 v.;
P.C. H o o f t , Ned. Historiën (Amst. 1677) 952; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I,
77; Kerkel. Handboek 1907, Bijl., 118; 1908, Bijl., 125; V e e r i s e n d e P a u w ,
Vern. kerkel. Alphabeth, 41; Werken Marnix- Vereen., serie III, dl. V, 333.
Knipscheer

[Castro, David Henriquez de]
CASTRO (David H e n r i q u e z d e ), oudheidkundige, geb. te Amsterdam 22 Jan.
1826, gest. aldaar 10 Oct. 1898. Hij stamde uit een oud geslacht van portugeesche
joden; misschien was hij voor studie te zwak, ten minste het gymnasium heeft hij
middentijds verlaten; zijn voorliefde voor oudheidkennis en een aangeboren
verzamellust hielden hem bezig; na zijn huwelijk met jvr. R.M. S u a s s o werden
hem veel betrekkingen en waardigheden opgedragen in zijn kerkgenootschap,
waardoor hij tot het voor het publiek nog altijd gesloten archief der Port. Isr. gemeente
vrijen toegang had. Toen deze gemeente in Aug. 1875 het 200-jarig hestaan van
haar Synagoge met veel pracht en luister vierde, publiceerde hij: 1675-1875. De
Synagoge der Portugeesch- Israelitische Gemeente te Amsterdam ('s Grav. 1875),
waarin veel bijzonderheden omtrent de geschiedenis der Port. Isr. vooral in
Nederland. In 1883 verscheen van zijn hand: Keur van Grafsteenen op de
Nederlandsche Portugeesch-Israelietische begraafplaats te Ouderkerk a.d. Amstel
(Leiden 1883) met platen, die een beeld geven van vele onder zand bedolven, maar
nu ontgraven zerken van zeer beroemde mannen. Veertien jaar heeft d.C. hieraan
gewerkt; in dien tijd heeft hij verschillende monografieën gepubliceerd. Zijn
nasporingen op de Port. Isr. begraafplaats te Middelburg betroffen vooral Menasseh
ben Israël.
De catalogus van zijn nalatenschap bewijst, hoeveel boeken en kunstschatten
hij in zijne woning aan de N. Heerengracht 93 verzameld had. Merkwaardig en
geheel in den geest van het jodendom in Portugal vóór de verdrijving is, hoe weinig
talmudische werken, hoe overvloedig veel gelegenheidsgeschriften en gedichten
en judaica die bibliotheek bevatte in tegenstelling tot boekerijen van hoogduitsche
joden (Lehren, van Biema).
Zie: Catalogue de vente ... Henriquez de Castro (1899); Levensber. Letterk. 1899,
90.
Slijper

[Cate, Wolter ten]
CATE (Wolter t e n ), geb. te Hengelo (O.) in 1701, overl. aldaar in 1796, zoon van
H e n d r i k en J e n n e k e W o l t e r s , meest bekend onder den naam W o l t e r o o m ,
welken hem eene hooge vereering en het algemeen vertrouwen der inwoners van
Hengelo heeft gegeven. Opgeleid in de linnen-weverij, begon hij zich toe te leggen
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op het vervaardigen van marseille, het weven van bonte katoenen stoffen, en liet
zijn arbeiders daartoe door dantziger damastwevers onderricht geven. In zijn
ondernemingen had hij succes, zoodat het ‘Hengelo's bont’

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

590
om zijn deugdelijkheid destijds zeer gezocht was.
Als liefdeprediker stichtte hij de doopsgezinde gemeente te Borne, en bouwde
uit eigen middelen te Hengelo aan het marktplein een nieuw kerkgebouw met pastorij
voor de doopsgezinden. Zijn invloed bracht te H. een fonds tot stand, de nog
bestaande ‘Algemeene Armenbus’ ter bedeeling van armen zonder onderscheid
van gezindte. Van dezen werkzamen, krachtigen man is groote invloed ten goede
op zijn omgeving uitgegaan.
Over hem en zijn broeder J a n zie: v a n H o g e n d o r p , Bijdragen tot de
huishouding v.d. Staat V, 317; B. R u s b u r g , Iets over W. en J. ten Cate in
Mnemosyne XIII, 251; Overijss. Almanak van 1837, 203; S. B l a u p o t t e n C a t e ,
Gesch. der Doopsgez. in Friesland, 224; d e z e l f d e , Gesch. d.D. in Gron. en
Overijss. I, 133, 137, 160; II, 159, 227.
ter Kuile

[Catharina Belgica]
CATHARINA BELGICA, gravin van N a s s a u en H a n a u , geb. te Antwerpen op
't kasteel 3 Juli 1578, gest. te Hanau 12 April, begr. te Delft 5 Mei 1648, derde
dochter van prins Willem I en Charlotte van Bourbon. Bij haren doop waren meter
hare tante Catharina van Nassau, gravin van Schwartzburg, peter de
Staten-Generaal, met name de Staten van Brabant, Gelre, Vlaanderen, Holland,
Zeeland, Utrecht, Mechelen en Friesland, terwijl de zuidelijke katholieke gewesten
zich wegens den godsdienst verontschuldigden. Haar werden door de Staten een
deel der inkomsten van het graafschap Lingen geschonken. Na den dood haars
vaders belastte zich de gravin van Schwartzburg met hare opvoeding. Haar oom
Johan van Nassau bewerkte haar huwelijk (te Dillenburg 23 Oct. 1596) met P h i l i p p
L u d w i g , graaf van H a n a u - M ü n z e n b e r g (geb. 18 of 14 Nov. 1579 gest. 9
Aug. 1612), na wiens dood zij zich veel in de Nederlanden vooral aan het hof van
Frederik Hendrik, ophield. Na den dood van haren man regeerde zij het graafschap
13 jaren voor haren minderjarigen zoon en maakte Hanau meer en meer, evenals
reeds haar man en diens voorganger hadden gedaan, tot een toevluchtsplaats voor
Hervormden; zij steunde haren neef Keurvorst Frederik van de Paltz, den
Winterkoning, ook nadat de keizerlijke banvloek over hem was uitgesproken. Zijn
nederlaag was ook de hare en zij moest weldra met de haren vluchten naar het
stadhouderlijk hof te 's Gravenhage, terwijl het graafschap afwisselend door
spaansche en keizerlijke troepen bezet werd. Daar en te Delft woonde zij tot haren
dood in ballingschap.
Zie: J. D e l a b o r d e , Charlotte de Bourbon (Paris 1889) 174 suiv.; G r o e n ,
Archives, III, 472, 474. D.G.v. E p e n , Ridderschap v. Holland (hs).
Blok

[Cattenburg, Dirk Lodewijk van]
CATTENBURG (Dirk Lodewijk v a n ), ged. te Eynenthout onder Wassenaar 24 April
1737. overl. te Rotterdam 15 Mrt. 1800, was een zoon van Mr. W i l l e m H e n d r i k
v a n C a t t e n b u r g , heer van Grijpskerke en Poppendamme en van J o h a n n a
d e s T o m b e . 24 Mrt. 1752 te Leiden student geworden, promoveerde hij aldaar
in de rechten. Te Rotterdam werd hij 29 Dec. 1756 als poorter beëedigd. Nadat hij
sinds 1760 enkele kleine stedelijke ambten had bekleed, werd hij in 1765 schepen,
in 1770 schepen-commissaris en in 1787 vroedschapslid. In 1788 en van 1791-1793
was hij gedeputeerde ter dagvaart, van 1793-1795 gecommitteerde raad en in 1791
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en 1792 burgemeester. Het jaar 1795 maakte een einde aan zijn politieke loopbaan.
Van 1788-1795 behoorde hij ook tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rot-
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terdam. Hij huwde te Rotterdam 14 April 1766 met W i l h e l m i n a A n t o n i a
E r b e r v e l t . Over hem verscheen: Lauwerkrans gevlochten door de dankbare
burgerij om de hoofden van de WelEdele Geboren Heeren en Mrs. Jan Cornets de
Groot, oud-vice-president schepen der stad Rotterdam bewindhebber der Gen.
Nederl. O.I.C. ter kamer Rotterdam en Dirk Lodewijk van Cattenburch,
oud-vice-president-schepen derzelver stad.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; V o r s t e r m a n v a n O i j e n , Stam en Wapenb. I,
143, waar als zijn geboorteplaats, evenals in het leidsche Alb. Stud. en het
rotterdamsche trouwregister, den Haag wordt opgegeven. Maandblad De Ned.
Leeuw I, 20; Rott. Historiebl. II, 175
Moquette

[Cazenove, Petrus]
CAZENOVE (Petrus), geb. te Dordrecht (waar zijn vader in 1707 zich gevestigd
had, komende uit Frankrijk, n.l. Thonnejux in Basse-Guyenne), ged. 26 Febr. 1711
in de Waalsche kerk aldaar, kinderloos overl. te Leiden 17 Jan. 1796, zoon van
J o s e p h C a s e n o v e en A n n a H o f f m a n . Hij studeerde te Leiden sedert 13
April 1734 in de theologie, en werd in 1740 predikant te Hendrik Ido-Ambacht, waar
hij in 1788 emeritus werd. Hij vestigde zich daarna te Leiden.
Van zijn geschriften wordt slechts genoemd: Godt verheerlijkt door deszelfs weg
van Gerigte en Verlossinge gehouden in deze onze dagen met het Vereenigde
Nederlandt (Dordr. 1740).
Zie: d e C h a l m o t , Biogr. Wrdb.; zie ook v. L a n g e r a a d e n d e B i e , Het
Protest. Vaderland II, 32.
van Dalen

[Cazius, Mr. Unico Willem Elisa]
CAZIUS (Mr. Unico Willem Elisa), geb. 26 Juni 1799 (ged. 30 Juni) te Utrecht, oveil.
te Hulst 26 April 1876. Zijn ouders waren mr. J a n H e n d r i k C., lid van den raad
van Utrecht, en C h r i s t i n a A n n a R e i g e r s m a n . Als cadet bij de artillerie en
genie op de mil. school te Delft trad hij 9 Juli 1814 in dienst, werd 2 Juni 1815 2e
luit. der artillerie en was adjudant van den directeur der 5e art. directie van 24 Oct.
1817-21; op 5 Mei 1821 was hij 1e luit. bij dat wapen geworden. Eervol ontslagen
(24 Mei 1824), was hij reeds op 2 April van dat jaar tot subst.-griffier bij de holl.
kamer van het Hooggerechtshof te Luik benoemd. Vijf jaar later, 18 Juni 1829,
promoveerde hij tot Dr. in de rechten.
In Sept. 1830 weigerde hij een onderscheidende bevordering in België en nam
met buitengewone opofferingen de wijk naar zijn vaderland. 12 Juni 1831 werd hij
benoemd tot subst.-griffier der toenmalige rechtbank van eersten aanleg te
Maastricht. 18 Sept. 1838 volgde zijne benoeming tot adv.-generaal bij het Prov.
Gerechtshof te Utrecht, 30 Juli 1844 tot procureur-generaal bij dat gerechtshof en
17 Maart 1848 tot het zelfde ambt bij het gerechtshof in Limburg. De betrekking van
procureur-generaal voor Curaçao, hem in 1869 aangeboden, werd niet door hem
aanvaard.
Cazius was te Luik op 14 Aug. 1822 gehuwd met M a r g u e r i t e gen.
A n t o i n e t t e A i m é e G a u d i n (geb. Parijs 14 Aug. 1797, overl. te Maastricht
26 Dec. 1868). Uit zijn huwelijk sproten vier kinderen.
van Epen
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[Centen, Bastiaan ook Senten]
CENTEN (Bastiaan) ook S e n t e n , naar men wil een Schot van geboorte,
gesneuveld 13 Juni 1665, diende als kapitein bij de zeeuwsche admiraliteit en in
de vloot van Tromp, onder wien hij den zeeslag bij Dover op 10 Dec. 1652 bijwoonde
en een eng. parlementsschip van 36 stukken veroverde. Later behoorde hij onder
de kapiteins, die in den ongelukkigen zeeslag bij Lowestof op 13 Juni 1666 - toen
ook het schip van luit.-adm.-gen. van Wassenaar Obdam in
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de lucht vloog - de eer der nederl. vlag met getrouwen moed ophielden in wonderen
van dapperheid verrichten. Hij enterde het schip van den graaf van Sandwich, had
reeds het dek bezet en de nederl. vlag van het vijandelijk schip doen waaien, toen
hij door overmacht tot wijken werd gedwongen. Hierop geraakte na een hevigen
strijd zijn schip ‘Oranje’ van 75 stukken in brand en vloog in de lucht. Centen stierf
den heldendood.
Zie: B r a n d t , Leven van de Ruyter; d e J o n g e , Ned. Zeew. II, I, 74; II, 190,
195.
Mulert

[Centen, Sebastiaan]
CENTEN (Sebastiaan), wellicht een kleinzoon van den voorgaande, geb. omstreeks
1691. Gedurende eenige jaren was hij catechiseermeester en ziekentrooster te
Nijmegen. Overgegaan tot de remonstrantsche gezindheid, studeerde hij in 1719
godgeleerdheid aan het seminarium dier broederschap, en werd in 1723, na
volbrachte studie, beroepen tot predikant te Zevenhoven in 1726 te Hoorn, waar hij
in 1756 overleed.
Hij bezorgde den 4en druk van V e l i u s ' Chronyck van Hoorn (Hoorn 1740); en
gaf Vervolg der Historie van de vermaarde Zee- en Koopstad Enkhuizen, Behelzende
verscheide Gedenkwaardige Geschiedenissen, die zo in als omtrent dezelve, en
door geheel West- Vriesland en het Noorderquartier gebeurt zijn (Hoorn 1747) met
pl., welke hij liet voorafgaan van een herdruk, zonder eenige aanteekeningen, van
de reeds in 1666 in het licht verschenen Historie der vermaarde Zee- en Koopstad
Enkhuizen door G e r a r d B r a n d t .
Zijn aanteekeningen op V e l i u s leggen een grondige kennis van de geschiedenis
van West-Friesland aan den dag. Van kerkelijke geschillen spreekt hij weinig, doch
hij schijnt voornemens te zijn geweest ook de Historie der Reformatie van G e r a r d
B r a n d t voort te zetten, waartoe hij de bouwstoffen had samengebracht.
Zie: T i d e m a n , de Remonstrantsche Broederschap 106, 250, 371; R o g g e ,
Bibl. der Remonstr. Geschr. 195.
van Schevichaven

[Charlotte, van Bourbon]
CHARLOTTE v a n B o u r b o n , prinses v a n O r a n j e , geb. 1546 of 1547, gest.
te Antwerpen 5 Mei 1582, derde gemalin van prins Willem I van Oranje, vierde
dochter van Louis II, hertog van Bourbon-Montpensier en Jacqueline de Longwy,
gravin van Bar sur Seine. Zij was reeds kort na hare geboorte bestemd voor het
klooster Jouarre, waar hare tante abdis was, en werd er tegen haar zin en met
geweld gedwongen tot de wijding als opvolgster der gestorven abdis, ofschoon zij
nog slechts 12 of 13 jaren oud was (17 Maart 1559). Zij bleef in deze dubbelzinnige
positie tot in Februari 1572, in voortdurende oneenigheid met haren streng
katholieken vader en blijkbaar overhellend tot de Hugenoten. Zij vluchtte toen uit
haar klooster naar het veilige Sédan, waar hare zuster, de hugenootsche hertogin
van Bouillon, verblijf hield, en vervolgens naar Heidelberg aan het hof van den
gereformeerden keurvorst Frederik III van de Paltz. Overgegaan tot het calvinisme,
vond zij hier krachtige bescherming tegen den toorn en de bedreigingen haars
vaders en werd er op hare beurt de hulp en steun van vele na den
Bartholomeusnacht uitgeweken Hugenoten. Te Heidelberg heeft prins Willem van
Oranje haar waarschijnlijk reeds in 1572 gekend. Ruim twee jaren later, nadat het
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raad van den keurvorst en stemde in het begin van 1575 toe, terwijl de protestantsche
theologen haar en den Prins geruststelden ten opzichte van de geldigheid van het
huwelijk, ook zoolang de van overspel overtuigde prinses Anna nog leefde (vgl. kol.
151). Zij huwden 12 Juni 1575 te Brielle; het huwelijk, waarvan het contract 25 Juni
werd geteekend, werd ingezegend door den hofprediker Taffin. Zeven jaren lang
heeft zij met den Prins lief en leed gedeeld, door ieder, die haar kende, geacht en
bemind om haar lieftallig en toch krachtig karakter, geprezen om haar vroomheid
en moed; de spaansche partij bleef echter in haar steeds de ‘verloopen non’ zien
en minachten, gelijk ook vele katholieken tot in onzen tijd haar en den Prins ook om
deze reden zoowel als om het feit van het huwelijk zelf, nog tijdens het leven van
prinses Anna, laken.
Zij schonk den Prins en zijnen kinderen uit diens vorige huwelijken een gelukkigen
huiselijken kring en steunde haren echtgenoot in diens moeilijkheden. De verzoening
met haren vader had in 1579 plaats. Bij den aanslag van Jean Jaureguy op den
Prins te Antwerpen (18 Maart 1582) gedroeg zij zich heldhaftig en omringde den
gewonde met alle denkbare zorgen, hem nacht en dag niet verlatend. De
bovenmatige inspanning en de tijdens de herhaaldelijk uiterst hachelijke genezing
ondervonden angsten sloopten hare krachten en, nog vóór de Prins geheel hersteld
was, is zij bezweken. Zij liet zes dochters na en werd in de hoofdkerk te Antwerpen
begraven. In 1581 heeft Hendr. Goltzius haar portret gegraveerd.
Een aantal harer brieven is opgenomen in G r o e n 's Archives de la Maison
d'Orange-Nassau, V-VIII. Haar leven werd uitvoerig beschreven door J.
D e l a b o r d e , Charlotte de Bourbon, Princesse d'Orange (Paris1888); vgl. ook
N a b e r e n d e N e v e , Vorstinnen uit het Huis Oranje-Nassau (Haarlem 1901)
24.
Blok

[Charlotte Brabantina]
CHARLOTTE BRABANTINA, gravin van N a s s a u , hertogin d e l a T r é m o ï l l e ,
geb. te Antwerpen 17 Sept. 1580, gest. te Château Renard Oct. 1631, vijfde dochter
van prins Willem I en Charlotte van Bourbon. De Staten van Brabant, haar peters,
legden haar 2000 gulden 's jaars toe. Na den dood haars vaders bleef zij bij diens
weduwe, Louise de Coligny, en huwde (te Chatellerault (dep. Vienne) 11 Maart
1598) C l a u d e d e l a T r é m o ï l l e , hertog van Thouars, waar zij vooreerst ging
wonen. Haar echtgenoot (geb. 1566), een der aanzienlijkste Hugenoten, stond
dikwijls op slechten voet met Hendrik IV; hij stierf te Thouars 25 Oct. 1604. Zijne
weduwe, gesteund door den ouden Duplessis-Mornay, den vriend harer familie, en
den hertog van Bouillon, den echtgenoot harer zuster Elizabeth, had toen moeilijke
jaren. Zij voedde haren zoon Henri zeer zorgvuldig op en verkeerde veel aan het
hof van Bouillon te Sédan; Henri ging later tot de katholieke Kerk over (1628), terwijl
haar tweede zoon, de graaf de Laval, een avontuurlijk leven leidde en hare dochter
Charlotte (1626) in den Haag huwde met den earl van Derby. Zij was ook veel in
den Haag aan het hof van prins Maurits en dat van Frederik Hendrik waar zij een
belangrijke rol speelde (B l o k , Relaz. Venez. 114, 234). Hare laatste jaren werden
door verdriet over hare zoons beheerscht. Haar door Honthorst geschilderd portret
is in het zgn. Welfenmuseum te Herrenhausen bij Hanover.
Zie: M a r c h e g a y , Elisabeth de Nassau, Lettres à sa soeur Charl. Brab. (Les
Roches-Baritaud 1875) en Lettres de Louise de Coligny, princesse d'Orange, à sa
belle fille Charl. Brab. (Paris 1872).
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Zie: N a b e r , Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk (Haarlem 1901)
43.
Blok

[Charlotte Flandrina, gravin van Nassau]
CHARLOTTE FLANDRINA, gravin van N a s s a u , geb. te Antwerpen op 't kasteel
18 Aug. 1579, gest. in het klooster St. Croix bij Poitiers 10 April 1640, begr. 2 Mei
op 't koor der abdij, vierde dochter van prins Willem I en Charlotte van Bourbon. De
Staten van Vlaanderen, haar peters, legden haar bij haren doop, die volgens
gereformeerden ritus plaats had, ƒ 2000 's jaars toe. Op verzoek harer nicht,
Madeleine de Longwy, de tot het protestantisme geneigde abdis van de Cisterciënser
abdij Paraclet in Champagne, werd zij reeds een jaar later aan deze ter opvoeding
afgestaan; zij bleef er ook na den dood harer moeder (1582). Aan de katholieke
Kerk bleef zij onafscheidelijk getrouw; zij trachtte ook later nog hare zusters voor
haar geloof te winnen, onderscheidde zich ook overigens door een vromen ijver en
voelde zich volkomen gelukkig in haar kloosterleven, dat zij in 1594 voorgoed
aannam. Zij werd later, 19 Aug. 1605, abdis van het klooster de la Sainte Croix bij
Poitiers, waar zij hare tante opvolgde, en voedde daar den jongen Henri de la Tour,
prins van Tarente, zoon van hare nicht Marie de la Trémoïlle, op, totdat deze het
klooster ontvluchtte. Zij gevoelde veel voor de werkzaamheid der Jezuïeten, die de
zielezorg voor het klooster hadden, en verdedigde hen in 1637 tegen de klachten
van Duvergier de Hauranne, den vriend en medestander van Jansenius, die den
bisschop van Poitiers had bewogen den Jezuïeten die zielezorg te ontnemen; hare
pogingen bij den jongen Lodewijk XIII had het herstel der Jezuïeten in hunne rechten
te Poitiers ten gevolge. Op de bekeering van haren talentvollen neef, Johann Ludwig
van Nassau-Hadamar, tot de roomsche Kerk had zij grooten invloed. Zij overleed,
hoog geëerd wegens hare streng-katholieke vroomheid. L i e v e n d e B e a u f o r t ,
Prins Willem I, III, 738, beschrijft haar als ‘kort van gestalte en zeer hardhoorend’.
Brieven van haar bij M a r c h e g a y , Elisabeth de Nassau (Les Roches Baritaud
1875).
Over haar: C l a u d e A l l a r d , Miroir des âmes religieuses ou la vie de ... Mad.
C.F. de Nassau (Poitiers 1653), waarin ook haar gegraveerd portret voorkomt; H.J.
A l l a r d , Charlotta Flandrina van Nassau en Louisa Hollandina van Bohemen in
Studien II (1890); N a b e r , Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk
(Haarlem 1901) 87 vlg.
Blok

[Chastelein, Anthony]
CHASTELEIN (Anthony), geb. te Nantes 1613, overl. te Amsterdam 27 April 1664,
koopman aldaar op het Rokin, werd in 1652 benoemd tot bewindhebber der
Oost-Indische Compagnie ter kamer Rotterdam. 31 Dec. 1641 trouwde hij te
Amsterdam M a r i a N i c o l a i , in 1622 te Dordrecht geb. Tijdelijk te Nantes
gevestigd, wekte hij daar, evenals andere landgenooten, de ijverzucht op der
fransche kooplieden en stond bloot aan allerlei vervolgingen, die soms tot bloedige
tooneelen leidden. De maarschalk Charles de la Porte, markgraaf de la Milleraye,
gouverneur van Nantes speelde daarbij een niet onpartijdige rol. Men betichtte
Chastelein zich verrijkt te hebben door frauduleuze handelingen, en met meer dan
150.000 livres naar zijn vaderland te zijn teruggekeerd.
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Zie: E. v a n B i e m a in Oud- Holland 1899. 202, 203; J.E. E l i a s , Vroedschap
van Amsterdam (Haarl. 1903) I, 532.
van Biema

[Christ, Johann Christoffel]
CHRIST (Johann Christoffel), geb. te Odersleben in Saksen, vestigde zich in het
laatst der 18e eeuw te Nijmegen als passementwerker. Ten onrechte wordt hem
toegeschreven: Ver-
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handeling over de buitengewone weersgesteldheid des jaars 1783, met
aanmerkingen van W. v a n R e e s (Nijm. 1784). Dit is een vertaling van het boekje
van Johann Ludwig Christ, pastoor te Kronberg. Uit zijn huwelijk met E l e o n o r e
J u l i a n e H e n r i ë t t e v o n B o r n , uit Essen aan de Roer, was o.m. een zoon
geboren, die volgt.
van Schevichaven

[Christ, Johannes Franciscus]
CHRIST (Johannes Franciscus), geb. te Nijmegen 1790, overl. aldaar 9 Mrt 1845.
Hij ontving het eerst onderricht in de teekenkunst van den kunstschilder Jacobus
van Eynden en ontwikkelde zich verder zelfstandig in het landschapschilderen zoo
met olie- als met waterverf. Sommige zijner landschappen werden gestoffeerd door
J. van Ravenswaai. Een zijner werken, een Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen hangt
op het Paviljoen te Haarlem. Ook heeft hij de prenten op steen geteekend voor
verschillende werken o.a. voor R o b i d é v a n d e r A a , Oud Nederland in de uit
vroegere dagen overgebleven kasteelen geschetst en afgebeeld (Nijm. 1841-1844).
Hij had bij zijn echtgenoote J o h a n n a M a r i a M a r g a r e t h a S t o p p e n d a a l
twee zoons en vijf dochters. Een zijner zoons, P i e t e r C a s p e r C h r i s t , geb.
te Nijmegen 7 Febr. 1822, overl Juli 1888, volgde de voetstappen zijns vaders en
koos eveneens landschappen en stadsgezichten voor de onderwerpen van zijn
penseel.
Zie: v a n E y n d e n e n v a n d e r W i l l i g e n III, 293, Aanh. 260-262;
I m m e r z e e l I, 121.
van Schevichaven

[Ciamberlani, Aloysius]
CIAMBERLANI (Aloysius), geb. 25 Maart 1748 in de mark Ancona; gest. te Munster
29 Jan. 1828. Hij werd 1 Juli 1795 door Pius VI tot vice-superior van de hollandsche
zending aangesteld, welke ongeveer de voormalige kerkprovincie Utrecht omvatte,
benevens de districten Lingen en Kleef. Hij was tevoren secretaris geweest van
mgr. Caesar Brancadoro, toen deze, als nuntius te Brussel, tevens aan het hoofd
had gestaan van de holl. missie; bleef in diezelfde betrekking, toen Brancadoro in
1793 bij den eersten inval der Franschen naar ons vaderland, vervolgens naar
Duitschland uitweek, en was derhalve vertrouwd met de eigenaardige toestanden
der katholieken in N.-Nederland. De nieuwe vice-superior, aan welken tevens de
eeretitel van ‘Protonotarius apostolicus’ werd verleend, vestigde zich voorloopig te
Munster; daarheen hadden de aartspriesters, die aan het hoofd stonden der 9
districten, waarin de missie verdeeld was, zich te wenden, wanneer er buitengewone
volmachten en dispensaties moesten aangevraagd worden of moeilijkheden oprezen.
Ruim 30 jaren heeft hij onder zeer afwisselende omstandigheden dit bestuur
uitgeoefend. Zijn correspondentie ligt meerendeels nog onuitgegeven in de archieven
te Rome, op het Vaticaan en in de Propaganda, alsmede in de oud-archieven van
het aartsbisd. Utrecht en bisd. Haarlem. Voor het tijdvak der Bataafsche Republiek
zij daaruit op het volgende gewezen: 18 September 1795 schrijft hij aan Hermanus
ten Hulscher, aartspriester van Holl. en Zeeland, dat de Franciscanen-recollecten
voortaan mogen doopen en huwelijken sluiten in de gewezen kapel van de fransche
ambassade, gelegen aan de Casuariestraat in den Haag. Aan de Propaganda meldt
hij 14 Oct., dat van de pastoors in Holland een eed werd gevorderd, waarbij zij
eeuwigen haat zwoeren aan het stadhouderschap en de nieuwe orde van zaken
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gericht om een eigen bisschop te mogen kiezen. De meeste pastoors weigeren
echter te zweeren en zijn ook zeer ontstemd over het optreden van den aartspriester
bij de Provis. Repres. Een schrijven van 2 Dec. aan dezelfde congregatie handelt
over het stichten van nieuwe staties in de missie, nu daartoe volle vrijheid bestaat;
hij geeft gaarne verlof, wanneer de geloovigen op die wijze gebaat worden, maar
heeft de aartspriesters vermaand, dat de noodige fondsen vooraf moeten aanwezig
zijn, opdat de nieuwe staties duurzaamheid zullen bezitten, en vervolgens dat de
pastoors, aan welke die nieuwe staties hadden toebehoord, zeer voorkomend
moeten behandeld worden. 23 Mei 1796 richt hij een brief aan ten Hulscher, waarin
bekommering doorstraalt over het deelnemen van Arnoldus Gunst, pastoor van
Poeldijk, en Joannes Meybeek, pastoor van Voorburg, aan de provisioneele
volksvergadering en over den eed, welken zij bij hun intreden zwoeren. Een schrijven
van 14 Maart 1798 aan ten Hulscher handelt over de benarde financieele
omstandigheden waarin hij verkeert. Na de overweldiging van Rome is de uitkeering
van zijn traktement, dat hem tot nog toe voor de helft kon uitbetaald worden, geheel
opgehouden; hij vraagt, of elk der priesters in de missie een kleinigheid aan den
aartspriester wil afdragen, om in het allernoodzakelijkste van zijn onderhoud te
voorzien. Met het opheffen van de universiteit van Leuven in October 1797 en de
daarmede gepaard gaande confiscatie van het hollandsch college Pulcheria aldaar
moest er op andere wijze in de opleiding van de toekomstige geestelijkheid der
missie voorzien worden. Reeds zijn schrijven van 28 Mrt. 1798 aan ten Hulscher
houdt zich met dit belang bezig. In September kwam hij zelf naar Holland over en
kon tot aankoop van een huis met erve te Warmond overgegaan worden; 16 Aug.
1799 werd de oprichting van het seminarie door hem bekrachtigd. In Oct. 1800
schrijft hij uit Heerenveen aan den secretaris van de Propaganda over het afstaan
van kerken aan de katholieken in de missie en over het verdeelen van kerkelijke
goederen als uitvloeisel der grondwet van 1798. In tegenstelling met Brabant
gedragen zich de meeste katholieken in zijn districten uiterst gematigd om geen
opschudding te verwekken; hij is niet geneigd aan katholieken dispensatie te
verleenen voor het aankoopen van kerkelijke goederen; de katholieke leden van de
Nationale Vergadering hadden niet mogen medewerken om deze goederen nationaal
eigendom te verklaren. Op 2 Jan. 1801 te Leeuwarden vertoevende, zendt C. een
uitvoerig verslag over den toestand der Clerezy aan den kardinaal staatssecretaris
Consalvi. 12 Aug. werden van de Propaganda de noodige volmachten gevraagd
voor den franciscaner observant, Lubertus van der Velde, om als missionaris op
Curaçao werkzaam te zijn. 12 Juli vraagt hij aan de Propaganda, hoe er gehandeld
moet worden betreffende de afkondiging der gemengde huwelijken, welke volgens
plaatselijke bepalingen thans ook in de kerk moet geschieden, en zou niet ongaarne
zien, dat dit afkondigen bij indult aan de pastoors werd toegestaan. 23 Oct.
raadpleegt hij dezelfde congregatie omtrent het al of niet verleenen van een eigen
huiskapel aan rustende geestelijken en over een verzoek van pastoor Jacobus
Cramer te Amsterdam om een nieuwe vertaling van de epistels en evangelies uit
het missaal te mogen opstellen. Meerdere brieven in het voorjaar van 1802 aan de
Propaganda betreffen de vraag, of er in de Bataafsche Republiek inheemsche
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bisschoppen zullen aangesteld worden. C. vermaant hierbij tot groote omzichtigheid,
want sinds de nieuwe constitutie van 1801 is de welwillendheid jegens de katholieken
er niet op vooruitgegaan; zouden de bewindvoerders der Republiek aandeel
verkrijgen in het benoemen der bisschoppen, dan was men niet gewaarborgd voor
een goede keuze, kon er wellicht samenspanning met de Clerezy ontstaan. Een
schrijven van Juni 1803 aan de Propaganda handelt uitvoerig over het bezoek, dat
de voormalige staatsbisschop Grégoire bij Joannes Stafford, deken van het z.g
haarlemsche kapittel had afgelegd, terwijl diens secretaris den aartspr. ten Hulscher
in Amsterdam tevergeefs trachtte te bewerken; tevens blijkt uit dezen brief, dat
Rome alsnog de hiërarchie in de Republiek niet wenschte te herstellen. Omstreeks
denzelfden tijd ijverde C. voor het stichten van een missie aan de Kaap de Goede
Hoop, waarin hij een jaar later onder krachtige medewerking van het Staatsbewind
is geslaagd. Zijn pogingen om ook in de zielezorg van Suriname te voorzien,
mislukten. In 1804 kreeg hij van den eersten kapelaan der spaansche ambassade,
Franciscus Raynal, aanzoek, dat ook aan hem en aan zijn medekapelaans verlof
zou geschonken worden om in de kapel van het Westeinde (den Haag) het Doopsel
toe te dienen en huwelijken te sluiten; C. weigerde zulks beslist als door niets
gewettigd. Van het optreden van Schimmelpenninck als raadpensionaris werd voor
de katholieken veel verwacht. Reeds 30 Dec. 1804 had de vice-superior kardinaal
Consalvi er op gewezen, dat door de niet katholieke dagbladen van Nederland
aanstonds en in heusche termen melding werd gemaakt van een audiëntie, welke
Pius VII te Parijs had verleend aan Schimmelpenninck, toen nog gezant aldaar, die
de leden der hollandsche deputatie aan Z.H. voorstelde. 2 Juni 1805 meldde hij de
Propaganda diens aanstelling tot raadpensionaris en kon er aan toevoegen, dat
Schimmelpenninck met zijn gezin de Mis had bijgewoond, welke bij het veranderen
der regeering in den Haag was opgedragen. Ook in zijn schrijven van 9 Juni aan
Consalvi eenige gunstige berichten over de nieuwe regeering: reeds waren sommige
katholieken in ondergeschikte staatsbetrekkingen gekomen; de voormalige bisschop
van Roermond, Joannes Bapt. baron van Velden de Melroy, die op verlangen van
C. het vormsel ging toedienen in de missie, had hem geschreven door den
raadpensionaris naar den Haag te zijn ontboden. Uit latere brieven van C. blijkt, dat
Schimmelpenninck herstel der hierarchie wenschte door middel van een concordaat;
dat hij door bemiddeling van den gezant te Parijs, Gerard Brantsen, een nota had
laten indienen om van het fransche gouvernement restitutie te verkrijgen der
onrechtvaardig in beslag genomen goederen van Pulcheria en in een eigenhandig
schrijven van 19 Nov. 1805 den kardinaal-legaat te Parijs, Caprara, in kennis had
gesteld van dit optreden. De tijdsomstandigheden waren oorzaak, dat van al deze
bedoelingen niets is verwezenlijkt. Aan het slot van dit tijdvak valt nog te vermelden,
dat C. 2 Oct. 1805 een verslag over de missie en over den toenmaligen toestand
der Clerezy aan de Propaganda toezond.
Veel inniger werden de betrekkingen tusschen C. en den koning van Holland,
Lodewijk Bonaparte. Na vernomen te hebben hoe welwillend ten Hulscher door den
souverein was ontvangen, vertrok hij op diens aansporing 18 Aug. 1806 naar
Amsterdam en nam zijn intrek bij Cramer in het ‘Maagdenhuis’. Om aan het verzoek
des Konings te voldoen, werden daar uitvoerige verslagen van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

598
de missie gesteld. 20 Sept. bevond de vice-superior zich in den Haag, eenige dagen
vóór dat Lodewijk uit Duitschland was teruggekeerd. Onderwijl werden
vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de beide aalmoezeniers, Pierre
de Lamblardie en Paul Bertrand, die de koning steeds raadpleegde, wanneer het
belangen zijner katholieke onderdanen gold. 2 Oct. gaf C. aan den kardinaal
staatssecretaris Casoni verslag van zijn eerste audiëntie. Met de meeste
onderscheiding was hij ontvangen; de souverein had hem beloofd de zaken der
katholieken naar recht en billijkheid te zullen regelen, doch dit kon niet aanstonds
geschieden. Een gelijke ontvangst was hem op 30 Sept. bij koningin Hortense ten
deel gevallen. Van verschillende zijden werd hij aangezocht om in Holland zich te
vestigen, maar liet het oordeel aan den H. Stoel over. In zijn tweede audiëntie op
21 Dec. wees hij den Koning erop, dat de katholieken niet het minste aandeel hadden
in de opbrengst der kerkelijke goederen, ofschoon zij toch ook rechten daarop
bezaten. Lodewijk verzocht hem een nota betreffende deze zaak op te stellen, welke
dan in den staatsraad zou behandeld worden. 3 Febr. 1807 kon C. aan Casoni
melden, dat de Koning de onderwijl hem aangeboden nota aan drie zijner ministers
had toegezonden om rapport daarover uit te brengen. Blijkbaar oordeelde de
Propaganda het beter, dat de vice-superior voorloopig naar Munster terugkeerde;
4 Febr. verliet hij den Haag. Van Munster uit bleef hij geregeld met den H. Stoel in
correspondentie over de gebeurtenissen van het koninkrijk Holland. Veel voldoening
gaf het hem, dat er 4 Maart 1807 een koninklijk decreet verscheen, waarbij aan
Joannes Nelissen en Lambertus Prinsen, seculiere priesters, die voorheen aan de
Kaap hadden gearbeid, werd toegestaan een missie op Java te vestigen. Tal van
brieven uit dit jaar handelen over de pogingen welke door de Clerezy bij koning
Lodewijk werden aangewend om als leden van de r.k. Kerk in Nederland te worden
erkend. Op raad van de Lamblardie stelde de koning als voorwaarde, dat de Clerezy
zich eerst oprecht aan den paus zou onderwerpen. Wijl men daartoe niet genegen
was, bleef het schisma voortbestaan. In Juni 1808 ontving C. een schrijven van
Bertrand om bij Lodewijk op het Loo te komen. Deze betoonde zich verontwaardigd
over het gedrag van den Keizer tegenover Pius VII en gaf vervolgens zijn wensch
te kennen, dat de vice-superior tot nuntius aan zijn hof zou benoemd worden; zoo
konden de zaken der katholieken beter geregeld worden. Het teekent den toestand,
dat Casoni in zijn antwoord aan C. moest verklaren, dat de paus niet persoonlijk
Lodewijk durfde te danken voor de ondervonden belangstelling; de kardinaal zou
dit uit naam van Pius doen en verzocht den vice-superior dat schrijven mondeling
toe te lichten. Wat het aanstellen van een nuntius betrof, daartegen bestonden thans
groote bezwaren; doch hoe dacht de vice-superior erover, wanneer hij tot
zaakgelastigde zou benoemd worden? Uit het antwoord van C. aan Casoni,
gedateerd 30 Oct. 1808, bleek, dat hij de bezwaren van den H. Stoel deelde. Zelfs
de benoeming tot zaakgelastigde was, naar het hem voorkwam, overbodig; wanneer
de Koning zou overgaan tot organisatie der katholieke kerk in Holland, kon hij
evengoed als vice-superior bemiddelaar zijn tusschen het gouvernement en Rome.
Aldus werd besloten en 21 Jan. 1809 bevond C. zich te Amsterdam. Toen de Koning
van zijn tocht door de overstroomde gewesten op 12 Febr. aldaar was teruggekeerd,
ontving hij nog dienzelfden avond den vice-superior in parti-
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culiere audiëntie. Lodewijk zag thans zelf in, dat bij de gezindheid van den Keizer
er voorloopig van een nuntiatuur niets kon komen, maar gaf zijn wensch te kennen,
dat C. als vice-superior zich voor goed, hetzij te Amsterdam, hetzij te Utrecht zou
vestigen; bij de treurige omstandigheden van den H. Stoel wenschte hij zelf in diens
onderhoud te voorzien. Ofschoon C. in benarde omstandigheden verkeerde en zijn
vestiging te Amsterdam nieuwe onkosten medebracht, had hij toch tegen
laatstgenoemd voorstel bezwaar; dat zou afbreuk kunnen doen aan zijn
onafhankelijkheid. Om den welwillenden Koning niet te stooten, verklaarde hij in
deze den H. Stoel te zullen raadplegen en heeft dat ook werkelijk in verschillende
brieven van 1809 gedaan. Men schreef hem van Rome terug, dat hij op voorzichtige
wijze aan zulk een gunstbewijs moest trachten te ontkomen. Dien gedragsregel
heeft hij gevolgd, zelfs toen Lodewijk op 12 April aan zijn nieuwen aalmoezenier,
Jacobus Cramer, had gelast elke drie maanden ƒ 1000 aan den vice-superior te
overhandigen, welke van 1 Jan. 1810 af hem door den intendant zouden uitbetaald
worden. Hoe moeielijk ook de correspondentie met Rome was geworden sinds de
overweldiging van den Kerkelijken Staat, nog steeds wist C. den H. Stoel op de
hoogte te houden van de maatregelen, welke door Lodewijk werden beraamd om
de positie zijner katholieke onderdanen te regelen. Van de goede bedoelingen des
Konings om dit in overeenstemming met het kerkelijk gezag te doen was hij overtuigd,
maar niet zoo gerust omtrent de gezindheid van sommige leden der commissie,
welke 2 Aug. 1809 werd aangesteld om van advies te dienen; hij bleef daarom in
nauwe betrekking tot Cramer en Bertrand, beiden deel uitmakende van diezelfde
commissie. Tot uitvoering dezer plannen is-het nimmer gekomen. In Aug. 1809
schijnt hij voor het laatst een audiëntie te hebben gehad bij den Koning. Innig was
deze begaan met de gevangenschap van den paus, wiens houding hij bewonderde.
Persoonlijk wilde Lodewijk zulks aan Pius VII kenbaar maken en verzocht derhalve
den vice-superior naar een gelegenheid uit te zien, opdat zijn brief den paus werkelijk
te Savona in handen zou komen. Den volgenden dag kreeg C. dien brief in 3
exemplaren toegezonden; alle waren eigenhandig door Lodewijk met groote
inspanning geschreven. Van dat schrijven is tot nog toe geen spoor teruggevonden;
mogelijk is het vernietigd.
Toen Napoleon ons vaderland bij het keizerrijk inlijfde, bleef C. aanvankelijk het
verloop der zaken te Amsterdam afwachten. Reeds in Dec. 1809 was zijn
correspondentie met Rome geheel verbroken en kon eerst na den val van den Keizer
hervat worden. In zijn brief aan den pro-secretaris van staat, kardinaal Pacca, geeft
hij 2 Juli 1814 verslag van zijn vroeger wedervaren. Bij den ommekeer van zaken
verwachtte hij eerst gestrenge maatregelen tegen zijn persoon, waarschijnlijk wel
deportatie, en nam derhalve tijdig de noodige voorzorgen. Aan zijn aartspriesters
werd gemeld, dat op het oogenblik van zijn gevangenneming alle volmachten, welke
hij bezat, op hen zouden overgaan; dat gedeelte van zijn correspondentie, hetgeen
gevaar opleverde, liet hij in Amsterdam en in Munster verbranden. Ook deed hij al
het mogelijke om de priesters in de missie voor geweldenarij te bewaren. Reeds op
18 Juli had hij daarom den aartspriester van Utrecht, Gerardus van Nooy, gelast
zijne geestelijkheid aan te schrijven, dat op zon- en feestdagen bij de liturgische
gebeden van de Mis de woorden: ‘regem Ludovicum’ zouden veranderd worden in:
‘imperatorem et regem
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Napoleonem’. En werd door de nieuwe overheid het zingen van een ‘Te Deum’
gelast, dan mocht hij zich ook daartegen niet verzetten. Om beleedigingen te
voorkomen, als op 6 Mei te Breda waren voorgevallen, beval hij, dat de aartspriesters,
wanneer zij op audiëntie bij den Keizer zouden gaan, gekleed moesten zijn in: toga
met sjerp en priestermantel. In 1810 kwam Napoleon echter niet in de noordelijke
departementen, gelijk het gerucht had verluid. Met Lebrun moet C. onderwijl
betrekkingen hebben aangeknoopt over het aanstellen van een nieuwen aartspriester
in Holland en Zeeland, wanneer ten Hulscher zou komen te vallen. In September
1810 keerde C. naar Munster terug. Zonder stoornis heeft hij van daaruit zijn bestuur
over de missie kunnen voortzetten. Wel kwam er 4 Maart 1811 een schrijven uit
Parijs van den minister van eeredienst, waarbij hem werd gelast zijn bevoegdheden
als overste der missie kenbaar te maken; tevens moest hij een lijst overleggen van
al de door hem aangestelde priesters, alsmede de vraag beantwoorden, of hij niet
tevens nuntius was. Doch nadat al die vragen waren beantwoord, liet het fransche
gouvernement hem verder ongemoeid. Toen Napoleon in 1811 ons vaderland
bezocht, wachtte C. zich wel naar Holland te komen. Te Utrecht had de Keizer aan
den aartspriester gevraagd: waar de overstë der missie zich bevond, en als deze
antwoordde: te Munster, had hij erop laten volgen: weldra zult gij eigen bisschoppen
hebben. De maatregelen daartoe waren nog in voorbereiding, toen het keizerrijk
ineenviel.
Na het herstel der onafhankelijkheid geraakte de vice-superior al spoedig in
moeielijkheden met de regeering. Het betrof de regeling van het subsidie, dat volgens
art. 138 van de nieuwe grondwet ook aan de katholieke geestelijkheid kon toegekend
worden. Wijl het verleenen van dezen onderstand volgens art. 139 medebracht ‘regt
van inzage en beschikking omtrent de godsdienstige gezindheden’, vreesden de
katholieken voor staatsbemoeiing met de innerlijke aangelegenheden van hun
godsdienst. Wel verklaarde een regeeringsbesluit van 16 Mei 1814, dat dit toezicht
slechts van financieelen aard zou wezen, maar daarmede was hun bekommering
nog niet weggenomen. In September daaropvolgende begaf C. zich derhalve naar
Holland om van meer nabij voor de katholieke belangen te waken. 15 Oct., zoo
meldde hij uit Amsterdam aan Pacca, had de aartspriester Cramer, maar deze
alleen, van den staatssecretaris voor binnenl. zaken, Röell, een lijst ontvangen,
waarop tal van priesters uit Holland en Zeeland voor het verkrijgen van een bepaalde
som als subsidie stonden aangeteekend, maar onder twee voorwaarden, waarbij
het verplaatsen en benoemen van zulke geestelijken aan de voorafgaande
goedkeuring van het gouvernement werden onderworpen. Reeds den volgenden
dag had de vice-superior in gezelschap van Cramer een audiëntie bij den souverein.
Na erop gewezen te hebben, dat de voorwaarden in strijd werden geacht zoowel
met de grondwet als met de verklaring van 16 Mei, gaf hij eerbiedig maar duidelijk
te verstaan, dat de geestelijkheid tegen zulk een prijs dit subsidie nimmer zou mogen
aanvaarden. De vorst verzocht hierop, dat een memorie over deze zaak zou
ingediend worden, waaraan door Cramer is voldaan. Uit de nu volgende
onderhandelingen tusschen Röell en den vice-superior bleek, dat het gouvernement
aan de voorwaarden om subsidie te verkrijgen onverbiddelijk vasthield en dat C.
juist gezien had, toen hij aan Pacca schreef: de Vorst is niet kwalijk gezind jegens
de katholieken,
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maar ik vrees, dat zijn ministers hem al te zeer beheerschen. De vice-superior zag
zich ten slotte verplicht 18 Dec. 1814 aan Röell schriftelijk te verzoeken geen subsidie
aan de geestelijken uit te betalen, alvorens de beslissing van den paus was
vernomen, daar hij anders het aannemen daarvan hun zou moeten verbieden.
Hoewel de aanvraag tot subsidie niet verplichtend was en het verlof daartoe alleen
geweigerd werd, wijl de kerkelijke tucht niet mocht ondermijnd worden, heeft men
den vice-superior voor deze inmenging toch spoedig laten boeten. Deze was einde
Dec. 1814 met voorkennis van Willem I naar België vertrokken om in opdracht van
den H. Stoel de kerkelijke toestanden in het aartsbisd. Mechelen te regelen. 19 Jan.
1815 werd hem aldaar aangezegd, dat hij binnen 24 uren onder geleide van
gendarmen over de grenzen zou gebracht worden, wijl geen vreemdeling in België
geestelijke volmacht mocht uitoefenen. Zoo is ook geschied. C. begaf zich nu
onmiddellijk tot den Souvereinen Vorst in den Haag om zijn beklag in te dienen over
het gebeurde, dat hij toeschreef aan vijandelijke invloeden te Mechelen. De Vorst
verklaarde, dat zijn ambtenaren in België uit onkunde aldus waren opgetreden,
verwees hem naar Röell voor een schriftelijk verlof om naar België te kunnen
terugkeeren, maar achtte het gewenscht, dat de vice-superior eerst zijn
geloofsbrieven bij de regeering zou inleveren. Op dit laatste drong ook Röell aan.
3 Juli 1815 zond derhalve Pius VII aan den Koning een brief, waarbij C. als overste
der missie en tevens als tijdelijk zaakgelastigde Z.M. werd aanbevolen; hierbij was
een tweede schrijven toegevoegd van kardinaal Pacca, de benoemingen inhoudende.
Door de overwinning op Napoleon waren echter onderwijl de omstandigheden in
Nederland gewijzigd; het gouvernement zag thans liever geen officieel
vertegenwoordiger van den paus in het land. Dit kon evenwel niet openlijk gezegd
worden. De staatssecretaris voor buitenl. zaken, baron van Nagell, verschool zich
derhalve eerst achter de gebeurtenissen van Mechelen en beriep zich vervolgens
op instructies aan den gezant te Rome, Reinhold, verstrekt, opdat in plaats van C.,
welke zich te Mechelen zou gecompromiteerd hebben, een ander mocht benoemd
worden, welke instructies echter nimmer den H. Stoel hadden bereikt. Om te voldoen
aan het verlangen van den vice-superior stelde van Nagell 25 Aug. 1815 deze
bezwaren, welke hem beletten de geloofsbrieven aan den koning te overhandigen,
op schrift. Aan den diep vernederden prelaat bleef weinig anders over dan zijn
geloofsbrieven terug te vragen, welke hem - nog wel geopend - werden terhand
gesteld. C. vestigde zich wederom te Munster en bleef van daaruit de missie
besturen. Herhaaldelijk werd zijn raad door den H. Stoel ingewonnen bij latere
verwikkelingen tusschen het gouvernement van Willem I en de katholieke
onderdanen, vooral in België. Nog eenmaal is hij in Nederland geweest, toen Mgr.
Ignatius Nasalli in den Haag vertoefde om over het concordaat te onderhandelen
(1824-1825). Omtrent deze laatste twaalf jaren van zijn leven zal eerst goed kunnen
geoordeeld worden, wanneer men inzage heeft verkregen van de betreffende
archiefstukken, hetgeen thans nog niet wordt toegestaan. 23 Jan. 1828, vijf dagen
voor zijn dood, droeg hij zijn volmachten over aan den oudste onder de aartspriesters,
Gerardus van Nooy, welke aanstelling slechts een voorloopig karakter bezat. Eenige
uren na zijn sterven kwam uit Rome bericht dat hij tot hisschop i.p.i. was benoemd.
Op 1 Febr. werd zijn lichaam met groote statie
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te Munster bijgezet. Van hem bestaat een anoniem gegraveerd portret.
Over hem, behalve de hier boven benutte archivale bronnen (B r o m , Archivalia
in Italië II, 2176-2180 en Archief van de Propaganda, Scritture riferite nel congresso
del Prefetto, Belgio-Olanda), de Godsdienstvriend XX, 130; G l a s i u s , Geschiedenis
der Christelijke kerk (Amst. 1844) III, 86; Handboekje voor de zaken van R.K.
eeredienst, I en IV; B o n g a e r t s , de St. Theresiakerk ('s Grav. 1866) 107; A l l a r d ,
Antonius van Gils ('s Hertogenb. 1875) 266; H a b e t s , Geschiedenis van het
tegenwoordig bisdom van Roermond (1890) II, 628; Archief Aartsb. Utrecht XV-XVII;
de Katholiek 1899, I en 1908, I; H e n s e n , Het eeuwfeest van het seminarie te
Warmond ('s Hertogenb. 1899) 7; A l b e r s , Geschiedenis van het herstel der
hierarchie in de Nederlanden (Nijm. 1903); A l l a r d , de ‘Krytberg’ te Amsterdam
(Amst. 1904) 122; T e r l i n d e n , Guillaume I et l'église catholique en Belgique (Paris
1906); Handelingen van het 30e Nederlandsch taal- en letterkundig congres te
Leiden (Leiden 1910) 240.
Hensen

[Claeszen, Reinier]
CLAESZEN (Reinier), geb. te Amsterdam, in de lucht gevlogen 7 Oct. 1606,
vice-admiraal van Holland, werd Augustus 1606 uitgezonden met een smaldeel om
de zeeuwsche vloot onder Willem de Zoete, heer van Haultain, te versterken en
gezamenlijk op de spaansche kusten den vijandelijken handel te fnuiken. Twee
ontmoetingen met de spaansche vloot hadden daarna plaats, een met 8 galjoenen,
die vluchtten, de tweede met een vloot onder Don Luis de Fiasciardo. De
nederlandsche vloot bestond oorspronkelijk uit 19 schepen en twee jachten; de
bestemming was speciaal om de westindische retourvloten te onderscheppen en
de portugeesche vloot het uitloopen te beletten. Een zestal schepen was door storm
van de vloot afgeraakt en de hereeniging was nog niet tot stand gekomen, toen
Haultain langs de kust gaande, en Kaap St. Vincent gepasseerd zijnde, op 6 October
plotseling in de nabijheid van de vloot van Fiasciardo kwam, die 18 galjoenen, 9
galeien en eenige lichte schepen sterk was, zoodat de nederlandsche vloot ver in
de minderheid bleef. De vijand had de loef of windzijde en viel aan. Het gevecht,
dat vermeden had moeten en kunnen worden, werd aanvaard. De gewone taktiek
van enteren kon door de oceaandeining niet worden betracht. Haultain trachtte
bovenswinds van den vijand te komen; dit mislukte aan drie schepen, die daardoor
in groot gevaar kwamen. Haultain en Claeszen kwamen te hulp. De eerste ontsnapte
met de drie schepen, maar de laatste werd geënterd door een spaansch galjoen,
welke aan val werd afgeslagen. Bij een tweeden aanval viel door aanvaring de
groote mast van Cl. overboord en kon hij moeilijk meer manoeuvreeren, waarop hij
werd aangevallen door 6 spaansche schepen, die hem omringden. Hij verdedigde
zich krachtig, vergeefs hopende op hulp van Haultain. Deze had zijn vloot verzameld,
was, toen hij niet meer hoorde schieten, weggezeild en had zijn tocht vervolgd, zich
niet meer om Cl. bekommerend. Deze verdedigde zich twee dagen lang; ten slotte
was het bovendek door den vijand ingenomen en alle manschap gedood of gewond.
De verdediging werd zonder hoop voortgezet; de bekende wreedheid van Fiasciardo
was daartoe de groote drijfveer. Er werd beraadslaagd en ieder verkoos een eervollen
vrijwilligen dood boven de overgave en den dood door de Spanjaarden. Claeszen
vereenigde toen de overgebleven bemanning in het gebed en smeekte God om
vergiffenis voor hun besluit, waarop hij zelf de brandende lont
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in het buskruit stak en het schip met vriend en vijand in de lucht vloog.
De bijzonderheden van deze daad zijn opgeteekend uit den mond van twee
matrozen, die door de Spanjaarden werden opgevischt, maar niet lang daarna
stierven. Een zeer omstandig verhaal vindt men bij v a n M e t e r e n 546.
Zie: W. v a n G e n d t d e L e e u w , Vaderl. letteroefeningen 1832, II, 208.
Boldingh

[Clancarty, Maccarthy Donough earl of]
CLANCARTY (Maccarthy Donough earl of), geb. 1668 te Blarney in Ierland, overl.
19 Sept 1734, uit een katholieke familie, maar door zijn moeder protestant opgevoed.
Toch werd hij door zijn verwanten tot het katholicisme bekeerd, wat ten gevolge
had, dat hij in de gunst van Jacobus II kwam en een belangrijke politieke rol begon
te vervullen, tot hij bij de capitulatie van Cork in 1690 gevangen genomen werd. Hij
wist te ontvluchten naar 't vasteland (1694); als Jacobiet was na de restauratie zijn
rijk uit, toch kreeg hij pardon van Willem III mits hij Engeland zou verlaten. Van toen
af heeft hij in Holstein gewoond, maar van 1706-1731 op 't eilandje Rottumeroog,
dat hij gekocht had. Hij leefde daar, behalve in 1715 toen hij door Engeland als een
Jacobietische spion werd aangemerkt, rustig, zij 't ook zoo, dat de bevolking van
Groningens noordkust hem den ‘mallen graaf’ konde noemen, waartoe zijn strandroof
en zijn bijzondere leefwijze op 't afgelegen eilandje met een ‘harem’ van 3 dames,
aanleiding was. Na 1731 ging hij bij Altona wonen, waar hij stierf, nalatende ééne
dochter en twee zoons, R o b e r t en J u s t i n u s , die van hem weinig anders dan
schulden erfden.
Zie: Groninger Volksalmanak, 1903, 190 vlgg.; M a c a u l y , History of England.
Nauta

[Clant, Gherardus]
CLANT (Gherardus), ook K a l a n t d e G r o n i n g e n , studeerde in 1379 aan de
universiteit te Parijs en verwierf in dat jaar onder Gerardus de Kalker den graad van
baccalaureus. Hij is wel dezelfde als de door Keussen in 1391 te Keulen aangetroffen
Gerardus Kalant. In 1395 treffen wij hem weder te Parijs, den magisterstitel voerend,
en richt hij een verzoek tot de natio anglicana der universiteit om mede te worden
begrepen in de verdeeling der schoolgelden, daar hij gelezen heeft gelijk de andere
magisters der natie. Het verzoek werd afgewezen, omdat gebleken was, dat hij in
eigen huis gelezen had. Tot procurator der natie werd hij 10 Febr. 1396 gekozen
en 9 Maart 1396 herkozen.
Zie: K e u s s e n , Matrikel Univ. Köln I, 50; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auetarium
Chart. Univ. Parisiensis I, 574, 580, 712 v.v.
van Kuyk

[Clant, Henricus]
CLANT (Henricus), of K a l a n t d e G r o n i n g e n (1), overl. 1436, tot zijn dood
hoogleeraar in het nieuwe (d.w.z. romeinsche) recht te Keulen. Na reeds in 1374
te Praag tot baccalaureus artium te zijn gepromoveerd, vinden wij hem 1388 als
H e n r i c u s C l e n k i n g e r in de matrikels van Heidelberg en 1394 in die van
Keulen; in 1401 ten tweeden male in die van Heidelberg. Behalve magister was hij
doctor decretorum, welken graad hij in 1419 niet, in 1423 wel bezit. Bovendien wordt
hij vermeld als kanunnik van den Dom van Keulen. Van 9 Oct. 1419 tot 24 Maart
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1420 bekleedde hij het rectoraat der keulsche universiteit, in 1433 trad hij op als
dekaan der rechtsgeleerde faculteit.
Zie: K e u s s e n in Westdeutsche Zeitschrift IX, 369 en d e z e l f d e , Matrikel Univ.
Köln I, 60 en 147.
van Kuyk
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[Clant, Henricus de Groningen]
CLANT (Henricus) d e G r o n i n g e n (2), in 1439 in de matrikels van Keulen
vermeld, ontmoeten wij in de tweede helft der 15e eeuw als doctor decretorum en
advocatus der keulsche curie.
Zie: K e u s s e n , Matrikel Univ. Köln I, 313.
van Kuyk

[Clant, Jacobus de Groningen]
CLANT (Jacobus) d e G r o n i n g e n , in 1419 in de keulsche matrikels opgenomen
is later doctor decretorum, en bovendien kanunnik van St. Severin te Keulen. Van
20 Dec. 1443 tot 28 Juni 1444 was hij rector der keulsche universiteit. Wellicht is
hij de Jacobus Clant, causarum procurator en clericus der keulsche diocese, die in
1438 met anderen werd benoemd tot procurator naar het concilie van Bazel om
voor het kapittel van Windesheim op te treden tegen zekeren Johan Passert tot
teruggave van goederen. Zijn jongere broeder G e r a r d u s werd tijdens zijn rectoraat
in de matrikels van Keulen ingeschreven.
Zie: K e u s s e n , Matrikel Univ. Köln 1, 164 en 357, de daar genoemde bronnen,
benevens Catal. Cod. MS. bibl. Rheno-trai. II (1909) 50.
van Kuyk

[Cleerens, Johannes Baptista]
CLEERENS (Johannes Baptista), geb. 27 Aug. 1785 te Antwerpen, overl. 15 April
1850 te Ambon, zoon van J a n B a p t i s t en C a t h a r i n a I s a b e l l a B e g o d e n .
Trad in 1808 in militairen dienst en maakte onderscheidene veldtochten in Spanje
mede; in 1814 in Nederland teruggekeerd, werd hij in Febr. 1815 benoemd tot
onderinspecteur bij de militaire administratie, ging in dien rang over bij het O.-I. leger
en kwam 30 Aug. 1817 te Batavia aan. 26 April 1821 werd C. bevorderd tot
luitenant-kolonel, adjudant van den gouv.-generaal en 31 Dec. '25 tot kolonel. In
die rangen nam hij deel aan de krijgsverrichtingen gedurende den Java-oorlog
1825-30, na afloop waarvan hij met verlof naar Nederland vertrok. 28 Jan. 1831
werd C. benoemd tot chef van den staf der 1e divisie van het leger te velde en 6
Oct. van dat jaar eervol als zoodanig ontslagen. In Nov. 1831 werd hem het
formeeren van een korps jagers opgedragen onder den naam ‘Jagers van Cleerens’,
dat 20 Jan. '32 mobiel werd verklaard. Na zijn bevordering tot generaal-majoor-titulair,
27 Mei 1835, begaf C. zich met het door hem opgerichte corps opnieuw naar Indië
en voerde korten tijd te Weltevreden daarover het bevel. 26 Febr. '36 werd C.
benoemd tot commandant ter Westkust van Sumatra, beantwoordde niet aan de
van hem gekoesterde verwachtingen en werd dan ook 31 Mei 1837 van dat
commandement ontheven en in hetzelfde jaar gepensionneerd met het pensioen
van kolonel. In 1846 werd Cleerens benoemd tot gouverneur der moluksche eilanden,
welke betrekking hij tot zijn dood bleef vervullen. Hij was 10 Jun. 1831 gehuwd met
Josephine Catharina Clara Cassa.
Zie: P.J.F. L o u w , De Java-oorlog van 1825-30, I (1894) 326-327, noot; M o n i t o r ,
Indische militaire belangen (1875) 45.
Muller

[Clemens, Christiaan Hendrik]
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CLEMENS (Christiaan Hendrik), geb. te Utrecht 3 Oct. 1808, overl. 12 Oct. 1841
te Nijmegen. Nog in zijn kindsheid vestigden zijne ouders zich te Luik, waar hij in
1882 de koninklijke lagere school bezocht, en niet lang daarna de rijks kweekschool
voor schoolonderwijzers te Haarlem. Zijn studies aldaar volbracht hebbende, zag
hij zich weldra geplaatst als ondermeester aan een kostschool te 's Gravenhage,
waardoor hij in de gelegenheid kwam, zich verder in de levende talen te oefenen.
Vervolgens bekleedde hij de betrekking van professor in de hollandsche taal,
aardrijkskunde en geschiedenis aan een instituut van koophandel te Luik, doch hij
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verliet deze stad bij het uitbreken der revolutie in 1830. Naar Nederland teruggekeerd,
werd hij eerlang aangesteld als onderwijzer aan de departementale school der
maatschappij tot Nut van het Algemeen te Nijmegen, welke betrekking hij om
gezondheidsredenen in 1837 moest nederleggen. Clemens had bij zijn echtgenoote
A d r i a n a H e l e n a v a n d e n H a m twee dochters.
Als prozaschrijver en dichter maakte Clemens eenigen opgang, vooral onder zijn
stadgenooten.
Men heeft van hem: Krijgsverhalen (Nijm. 1832); Krijgstafereel van de belegering
der Citadel van Antwerpen (Nijm. 1833); Lambert Broussard, Historische Roman
uit de dagen der Belgische Omwenteling (Gor. 1833); De 24e Augustus 1835,
Dichtstuk (Nijm. 1835); Lentebloempjes (Nijm. 1836); Het Weesje (Nijm. 1836);
Herinneringsoffer bij het overlijden van den Christenleeraar T.M. aan Gulpen (Nijm.
1837); Algemeene Geschiedenis voor jonge lieden (Nijm. 1837-1840, 5 dln. met
platen en kaarten); De stad Nijmegen en derzelver omstreken (Nijm. 1837, 2e druk
1839) in het Fransch uitgegeven onder den titel: Nymègue et ses environs (Nym.
1838 avec figures); Schetsen en verhalen uit de Rijn-Provinciën (Amst. 1840 met
pl.); Herinneringen en Ontmoetingen. Nieuwe Schetsen uit Noord-Brabant, Limburg
en België (Nijm. 1840); Een Nieuw Boek (Nijm. 1841); Maandboekje der Stad
Nijmegen (Nijm. 1836-1839). Bovendien heeft hij menige bijdrage geleverd aan het
Leeskabinet. Zijn portret is door H.J. Backer op steen geteekend naar een schilderij
van Gijsbert Buitendijk Kuyk.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Wdbk. i.v.
van Schevichaven

[Clemens, Herman Gideon]
CLEMENS (Herman Gideon), geb. te Groningen 20 Aug. 1701, overl. te 's
Hertogenbosch 3 Febr. 1772, studeerde te Utrecht sedert 1722, werd beroepen als
predikant te ter Aa in 1725, te Tholen 1727 en te 's Hertogenbosch 1737. In 1738
werd hij tevens hoogleeraar in de theologie aan de illustre school. Hij schreef
verschillende theol. en stichtelijke werkjes, doch is het meest bekend geworden
door den aanval van zijn college, J o a n n e s v a n A l p h e n , in 1757 op zijn
rechtzinnigheid in zake het leerstuk der rechtvaardigmaking. Deze v. Alphen, van
1749 tot zijr dood in 1762 predikant te 's Hertogenbosch, sedert 1760 hoogleeraar
in de gewijde welsprekendheid en ook bekend als de leermeester van den tot de
gereformeerde religie bekeerden dominicaan Johannes Wuyts in 1753 (zie Y p e y
e n D e r m o u t , Gesch. der Nederl. Herv. Kerk IV, 91) viel Clemens in een preek,
geh. 21 Dec. 1757, scherp aan. Een hevig geschil en groote beroering ontstonden
en zoo werd den Bosch betrokken in de twisten over de rechtvaardiging, welke in
de 18e eeuw hebben gewoed. Door toedoen van den Raad van State is in Aug.
1758 het geschil bijgelegd of liever uitgedoofd.
Clemens gaf verschillende preeken uit; zie daarvoor: C.R. H e r m a n s ,
Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen (Amst. 1852) 28; G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland i.v.; v. L a n g e r a a d e n d e B i e , Prot. Vaderl. II, 80. Van
eenig belang is nog, wegens de historische aanteekeningen zijn: Redevoering by
de plegtige inwijding van stadhouder Willem V ('s Hertogenb. 1766).
Zie: A. V e l i n g i u s , Redevoering over de Illustre schoole van 's Hertogenbosch
enz. ('s Hertogenb. 1760) 89 vlg.; W. M e i n d e r s m a , Het Bossche Geschil enz.
in Stemmen voor Waarh. en Vrede 1910, 1081-1095.
Meindersma
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[Clemens, Jacob]
CLEMENS (Jacob), komt in eene rekening van Gouda van 1481, betreffende de
wapening tegen
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Utrecht, voor als mr. werkman van het blokhuis te Hoorn en leefde nog 12 Nov.
1482. Ook werd hij naar Middelburg ontboden ter versterking der stad, genoemd
wordende Mr. J a c o b , ingenieur te Leiden.
Zie: Navorscher XII (1862) 160.
de Waard

[Clement, Albertus François]
CLEMENT (Albertus François), geb. te Steenbergen 16 Mei 1771, zoon van
F r a n ç o i s C l . (ged. te Steenbergen 18 Oct. 1722, in 1743 collecteur der
convooyen en licenten, in 1748 tot zijn overlijden op 26 Febr. 1795 notaris en
procureur) en A l b e r d i n a H o n c o o p , was procureur te Tholen in 1793, in 1794
notaris te Vlissingen, benevens president en lid van den raad. Het valt op, dat een
A l b . F r . C l . als jur. cand. op 16 Nov. 1802 in het album te Harderwijk wordt
ingeschreven. Eerstgenoemde was intusschen in 1808 kolonel van de burgerwacht
en maire; voorts van 1812 tot 1833 notaris te Baarsdorp. Hij was 24 Apr. 1798 te
Vlissingen gehuwd met J o h a n n a A u g u s t a v a n d e r S l o o t en 5 Mei 1805
met J o h a n n a M a t t h i a R i m m e r s , uit welk laatste huwelijk o.a. J o h a n
Frederik.
Zie: Genealogie in V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek I (Gron.
1885) 155; Algem. Ned. Familieblad I (1885) 186, 297.
de Waard

[Clement, Anthony (1)]
CLEMENT (Anthony) (1), geb. te Middelburg ± 1598, gest. te Zierikzee 27 Mei 1652,
zoon van N i c o l a a s C. (wellicht degeen, die als koopman uit Doornik 7 Mrt. 1589
te Middelburg poorter werd) en diens tweede vrouw C a t h a r i n a l a C h r e u t e l l e ,
studeerde misschien in Frankrijk, richtte aan Just. van Assche, die destijds te Saumur
studeerde, in Jan. 1618 een op het Zeeuwsch Genootschap berustend schrijven,
doch werd zeker 29 Sept. 1620 te Leiden ingeschreven als stud. theol. Als proponent
nam hij te Zierikzee sedert den zomer van 1625 den dienst van den met zijn zuster
A n n a gehuwden waalschen predikant Jacques Pipart waar en werd er daarna tot
predikant gekozen, 22 Apr. 1626 goedgekeurd door de waalsche Synode. Huwde
zijn broeder N i c o l a a s als j.g. van Antwerpen 21 Mei 1622 in de Waalsche kerk
te Middelburg met M a r i a C o p p i n , j.d. van Keulen (na zijn dood, vermoedelijk
te Middelburg in 1640 als kiezer hertrouwd met D a n i ë l d e l a B i s t r a t e ), hij
zelf deed het in 1631 met de in 1612 geborene dochter van den voormaligen
middelburgschen predikant en leidschen hoogleeraar Ant. Walaeus nl. C a t h a r i n a
(begr. te Zierikzee 13 Juli 1684), uit wie twaalf kinderen o.a. C a t h a r i n a geh. met
S e r v a a s G a l l é en gest. te Haarlem 15 Febr. 1689, A n n a geh. met R o e l a n d
P o u r s t a m p e r , Anthony (2), David en Gillis die volgen.
Zie: a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , de Waalsche gem. in Zeeland (B.o.Z. 1848)
120; Bulletin des églises wallonnes III (1888) 338; Nederlandsche Leeuw XII (1894)
148; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek I (Gron. 1885) 154.
de Waard

[Clement, Anthony (2)]
CLEMENT (Anthony) (2), geb. te Zierikzee ± 1633, gest. te Leiden in 1657, zoon
van Anthony (1) en Catharina Walaeus, is waarschijnlijk de A n t h . C l e m e n t i u s
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uit Zierikzee, die in 1655 te Leeuwarden een inscriptie schreef in het album van
Tob. Guthberleth. Te Leiden 17 Mei 1656 ingeschreven als stud. theol., plaatste hij
daar niet alleen een latijnsch gedicht onder het portret van zijn oom, den leidschen
hoogleeraar Johannes Walaeus, doch gaf er ook, voorafgegaan door ‘Prolegomena
de laudibus et vita Claudii Salmasii’
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uit C l . S a l m a s i i , Epistolarum liber primus (L.B. 1656), een volgende verzameling
voorbereidende, benevens R. B a r o n i i , theol. ac philosophi cel., Metaphysica
generalis et specialis (L.B. 1657). Zijn vroege dood schijnt ook een uitgaaf van
P l a u t u s te hebben belet.
Zie: B u r m a n , Sylloge Epp. III, 358; d e l a R u ë , Gelett. Zeeland (Midd. 1741)
294; Werken Maatsch. Nederl. Letterkunde N.R. VII: 2 (Leid. 1856) 108; Zelandia
illustr. I (Midd. 1879) 715.
de Waard

[Clement, Anthony (3)]
CLEMENT (Anthony) (3), ged. te Middelburg 29 Mei 1663 als zoon van A n t h o n i
C l . en S u s a n n a W i l l a e r t s , is wellicht dezelfde die stierf te Negapatnam 16
Mei 1706. Een A n t . C l e m e n s werd in 1678 leerling der derde klasse van de
latijnsche school te Middelburg en een naamgenoot, 13 Oct. 1685, op 22-jarigen
leeftijd, komende uit Middelburg, te Leiden ingeschreven als stud. theol. Hij werd
door de classis van Walcheren aangenomen voor den indischen dienst, vertrok uit
Nederland 30 Dec. 1688 en kwam 10 Oct. 1689 te Batavia. Sinds 1690 stond hij te
Negapatnam en bediende geheel Coromandel. Hij was een man van goede gaven
doch zwakke gezondheid en gehuwd met eene weduwe, E l i s a b e t h v a n
C o u l s t e r , die in 1726 nog in Coromandel woonde.
Zie: v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr. Woordenboek van O.- I.
predikanten (Nijm. 1893) 96, 97; Nederlandsche Leeuw XIX (1901) 40.
de Waard

[Clement, Antonie]
CLEMENT (Antonie), gest. te Berlijn ± 1718, had te Leiden gestudeerd voor predikant
en kan dus evenals de voorgaande de Ant. Cl. zijn, die daar 13 Oct. 1685 op
22-jarigen leeftijd als stud. theol. is ingeschreven. Van zijne tijdgenooten hielden
sommigen hem voor een natuurlijken zoon van den hertog van Orleans, anderen
van den koning van Denemarken, gissingen waarschijnlijk in de hand gewerkt door
Cl's zeker in 1711 reeds te 's Gravenhage onderhouden geheimzinnige politieke
betrekkingen. In 1717 daar vertoevende of er weder teruggekeerd, stond hij in
verbinding met buitenlandsche hoven, werd vanwege den koning van Pruisen
overgehaald zich naar Berlijn te begeven, doch is daar na gruwelijke marteling
opgehangen.
Zie: A r n . I s i n g , Haagsche Schetsen III ('s Grav. 1887) 196, 202, 206 v.v.
de Waard

[Clement, David]
CLEMENT (David), geb. te Zierikzee ± 1641, zoon van Anthony (1) en Catharina
Walaeus, werd 4 Juli 1658 op 17-jarigen leeftijd poorter te Zierikzee. Wellicht was
hij dezelfde D a v i d C l . , die gehuwd met J o h a n n a d u B u i s s o n of
D u b u i s s o n , in 1665 te Middelburg voorkomt als secretaris en vendumeester en
Sept. 1670 overleed.
de Waard

[Clement, Esaias of Clemens]
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CLEMENT (Esaias) of C l e m e n s , opgegeven als geb. te Middelburg 27 Mrt 1637,
doch in het doopboek dier stad niet te vinden, gest. te Rotterdam Oct. 1677, zoon
van N i c o l a a s C l . en M a r i a C o p p i n of C o p p i j n (zie kol. 606), zal de Es.
Cl. zijn, die in 1645 leerling werd der latijnsche school te Middelburg, tegelijk met
een A b r a h a m C l . In 1653 ingeschreven als student te Utrecht en 7 Jan. 1655
als stud. phil. te Leiden, hield hij reeds 28 Mrt. 1655 weder in eerstgenoemde plaats
een dispuut, opgedragen aan zijne broeders, de middelburgsche kooplieden J a c o b ,
J o h a n en A b r a h a m en den theol. cand. Is. Cl., voorts aan Johan van der Merct
en Pieter Agache te Middelburg, voorzien van een vers door Petr. Smijtegelt en
gedrukt als Dispp. philologicarum decima nona de confusione

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

608

linguarum sub praesidio Joh. Leusden (Traj. 1655). Aan Pieter van Hecke en Cl.
als zijn contubernaal droeg ook Mich. Michielsen Mei 1655 zijn Disp. de linguae
Hebreae post confusionem conservatione (Traj. 1655) op. Als stud. theol. wordt 30
Sept. 1656 opnieuw te Leiden een Es. Cl. ingeschreven. Als proponent werd hij als
opvolger van zijn broeder Isaac 17 Mrt. 1661 beroepen tot predikant te Serooskerken
op Walcheren, van waar hij na veel haspelens 28 Mei 1664 beroep kreeg naar
Brouwershaven. Hier staande ontving hij bijna tegelijkertijd beroep naar Brielle,
Veere en nog eens 25 Sept. 1667 naar Rotterdam, welk laatste hij aannam om daar
o
18 Dec. 1667 te worden bevestigd. Hij is gehuwd geweest 1 . met S u s a n n a v a n
o
B e r r è g e en 2 . met de 19 Jan. 1652 geborene M a r i a v a n O s uit Amsterdam.
Zie: Nehalennia, jaarboekje enz. I (Midd. 1849) 183-184; N a g t g l a s , Levensber.
van Zeeuwen II (Midd. 1893) 171, 172; genealogie bij V o r s t e r m a n v a n O y e n ,
Stam- en Wapenboek I (Gron. 1885) 154.
de Waard

[Clement, Gilles]
CLEMENT (Gilles), geb. te Zierikzee 10 Mrt. 1652, gest. aldaar 4 Nov. 1720, zoon
van Anthony (1) en Catharina Walaeus, zal wel niet de als 16 jaren oud opgegevene
A e g i d i u s C l . uit Zeeland zijn, die zich 7 Mrt. 1665 te Leiden liet inschrijven,
doch liever de A e g i d i u s C l . , die als jur. cand. zulks 3 Juni 1689 te Harderwijk
deed. Hij is schepen geweest en raad van Zierikzee, commissaris der vier bannen
van Duiveland en leenman der grafelijkheid van Zeeland Beoosterschelde. In den
aanvang van 1703 werd hij met ridder van den Brande, heer van Cleverskerke, door
de Staten van Zeeland naar H.H.M. gezonden om dank te zeggen voor hunne
waarschuwing in zake het complot om Vlissingen en Veere in handen van den
koning van Pruisen te spelen. In Mei 1711 werd Cl. toegelaten als raadsheer in het
hof van Holland. Te Middelburg gehuwd met M a r i a L o e n s , is hij te Zierikzee
begraven 18 Nov. 1720.
Zie: v a n W i j n , Bijvoegsels op W a g e n a a r Vad. Hist. XVII (Amst. 1795) 35;
Nederlandsche Leeuw XII (1894) reg.
de Waard

[Clement, Isaac of Clemens]
CLEMENT (Isaac) of C l e m e n s , geb. te Middelburg ± 1632 doch niet in het
doopboek gevonden, gest. te Vlissingen Dec. 1666, zoon van N i c o l a a s C l . en
M a r i a C o p p i n (zie kol. 606), komt in 1641 voor als leerling van de latijnsche
school te Middelburg en werd in 1650 ingeschreven als student te Utrecht, waar hij
in 1653 onder V o e t (Dispp. pars 2 p. 1228) een theologisch dispuut hield. Als theol.
cand. werd hij 7 Apr. 1654 ingeschreven te Leiden; zijn broeder Esaias te Utrecht
droeg hem 28 Mrt. 1655 met anderen een dispuut op. Dit doet de opgave van
M o e n s , dat Cl. zijn beroep als predikant te Norwich daar 13 Febr. 1650
onderteekende, voor een drukfout houden, waarvoor misschien 1656 is te lezen. In
Aug. 1656 werd hij daar afgevaardigd naar het colloquium der waalsche Kerken te
Londen, doch vertrok 29 Apr. 1657 naar Zeeland, 27 Juni schrijvende, dat zijne
ouders hem niet toestonden naar Norwich terug te keeren. 1 Aug. 1658 beroepen
naar Serooskerken op Walcheren vervulde hij daar de functie, totdat hij, opgevolgd
door zijn broeder Esaias, in Dec. 1660 als eerste zevende predikant werd beroepen
naar Vlissingen. Volgens de classicale akten van 9 Dec. 1666 werd hij ten eenen
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male onbekwaam om dienst doen, doch weigerde emeritus te worden; hij overleed
echter kort daarop. Behalve de vertaling eener preek van J. W h i t e f o r t als Ἰσϱαὴλ
ἀγχιϑανής Doods-
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alarm of de voorbode van de naakende dood, geslagen in de lyckpredikatie op de
seereerwaarde Joseph Hall Th.d., onlangs bisschop van Norwich (Midd. 1662) heeft
men van hem Eenige subyte, korte ende by occasie voorghevallen geestelyke
meditatien; Brandend Hert en Christelijke dagrekening (Midd. 1662); verder twee
gelegenheidspreeken als Sneeuw en Vyerdamp of een corte verh. over den sneeuw
en cometen enz. 2 dln. met een Bijgevoegd A B C van naergelesene occasionale
meditatien (Midd. 1665) en nog eenige preeken.
Zie: d e l a R u ë , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 50; V r o l i k h e r t , Vliss.
kerkhemel (Vliss. 1758) 141-3, 397; M o e n s , The Walloon Church of Norwich I: 1
(Lymington 1887) 138, 139, 235; st. 2 (ib. 1888) reg.; v a n L a n g e r a a d e n d e
B i e , Het prot. Vaderland in voce en V o e g l e r , de Leerl. van het Middelb. gymn.
in Archief Zeeuwsch Gen. 1906.
de Waard

[Clement, Johan Christiaan]
CLEMENT (Johan Christiaan), geb. te Steenbergen 13 Febr. 1753, gest. aldaar 27
Sept. 1831, zoon van F r a n ç o i s C l . en J o h a n n a S c h i p p e r s en stiefbroeder
van bovengenoemden Albertus François, werd 16 Juni 1796 als jur. cand.
ingeschreven te Harderwijk. Hij was in 1798 baljuw van Middelburg, tevens
burgemeester en bleef als zoodanig in dienst tot 31 Juli 1803. Ook is hij geweest
hoogbaljuw van Zeeland Beoosterschelde. Hij huwde driemaal eene weduwe, 10
Juni 1781 te Middelburg M a a r t j e N o o r t h o e k , 30 Jan. 1791 te Zierikzee
A g n e t a v a n d e n H e u v e l l en 22 Apr. 1819 te Steenbergen T a n n e k e n
v a n H i e l e n . Uit zijn tweede huwelijk sproot 23 Nov. 1791 te Middelburg A n d r i e s
v a n d e r P o e s t C l e m e n t , notaris te Fijnaart, lid der Staten van Noord-Brabant
enz., gest. te Zevenbergen 6 Nov. 1874.
Zie: Genealogie bij V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek I (Gron.
1885) 155; Algem. Nederl. Familieblad I (1885) 186, 297; K e s t e l o o , de
Stadsrekeningen van Middelburg IX (ald. 1902) 49.
de Waard

[Clement, Simon]
CLEMENT (Simon), gest. te Middelburg 10 Apr. 1728, was van 1700 af een der
voornaamste drukkers van Middelburg, vooral godgeleerde werken uitgevende. In
1703 komt hij ook voor als stadsdrukker. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijne
weduwe J a c o m i n a d e H e y , die steun zal hebben gehad aan haar zoon
G a b r i e l . Deze was na zijns vaders dood van 1729 tot 1780 werkzaam als drukker
te Middelburg en bezorgde in 1773 met H. Sas en Mart. van Sevenhoven eene
uitgaaf der nieuwe psalmberijming. In 1779 vierde hij zijn 50-jarig lidmaatschap van
het boekverkoopersgilde.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 129; K e s t e l o o ,
Stadsrek. van Middelb. IX (Midd. 1902) 90.
de Waard

[Clercq, Frederik Sigismund Alexander de]
CLERCQ (Frederik Sigismund Alexander d e ), geb. 7 Apr. 1842 te Zutphen, overl.
Aug. 1906 te Apeldoorn, werd 27 Juli 1863 aangesteld tot officier van gezondheid
bij het N.-I. leger, in Mrt. 1866 benoemd tot controleur in Menado, in 1872 tot
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adjunct-inspecteur en in Apr. 1877 tot inspecteur van het inlandsch onderwijs, in
Dec. 1884 tot resident van Ternate, in Aug. 1888 van Riouw, in 1890 gepensionneerd.
Zijne hoofdwerken zijn: Pantoen pantoen Ambon, (terkoempoel doleh F.S.A. d e
C l e r c q ) pada goena anak-anak moeda di poeloe Molukos (Soer. 1874), Het
Maleisch der Molukken (Batavia 1876); Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate
(Leiden 1890); Ethnographische beschrij-
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ving der West- en Noordkust van Nederl. Nieuw- Guinea (met medewerking van
J.D.E. S c h m e l t z , Leiden 1893); Nieuw Plantkundig Woordenboek voor N.I. Met
korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het
volksleven en met registers der inl. en wetensch. benamingen. Na het overlijden
van den S. voor den druk bewerkt en uitgegeven door M. G r e s h o f f (Amst. 1909).
Verder schreef hij verschillende verhandelingen op ethnologisch, geographisch en
linguistisch gebied in het Tijdschr. v.h. Bat. Gen. v.K. en W., de Bijdragen v.h. Kon.
Instituut, den Indische Gids, het Tijdschr. v. Ned.-Indië, het Tijdschr. v.h. Aardr.
Gen., het Intern. Archiv f. Ethnographie enz.
o
Zie zijn necrologie met portret in de Wereldkroniek van 25 Aug. 1906, n . 22; en
Encyclop. v. Ned.- Indiè I, 359.
Juynboll

[Cleve, Johanna Constantia]
CLEVE (Johanna Constantia), geboren te Dordrecht 4 Dec. 1800, overl. te Leiden
14 Febr. 1822, dochter van den med. Dr. J o a n D i d e r i k M a t t h i a s C l e v e
en I d a A g n e t a d e S t o p p e l a a r , was reeds als kind geneigd tot het maken
van verzen, waarin zij door haren vader en talrijke vrienden werd aangemoedigd.
Onder leiding van een dezer laatsten, Mr. Thomas van Limburg, gaf zij op 13-jarigen
leeftijd haar eerste dichtbundeltje uit onder den titel: Jeugdige Dichtproeven ('s
Gravenhage 1813), dat versierd is met haar portret door Vinkeles naar een teekening
van Cuylenburgh en waarvan door haar een exemplaar met eigenhandige opdracht
aan koning Willem I werd aangeboden. Een viertal jaren later verscheen van haar:
Lentebloemen ('s Gravenh. 1817). Beide bundeltjes, benevens enkele losse versjes,
deden nog veel van de dichteres verwachten. Die verwachting werd niet vervuld.
Zij overleed te Leiden, waar zij verloofd was met Dr. H.F. v a n D o e v e r e n in den
ouderdom van ruim 21 jaren.
Van haar laatste gedichten werd een, Het Klaverblad van vieren, opgenomen in
den Nederlandschen Muzen-almanak van 1825, vergezeld van muziek, zang met
guitarbegeleiding, door de dichteres zelf gecomponeerd.
Zie: Leeskabinet 1864, III, 1-15. Voor haar portret: S. v a n G i j n , Dordracum
illustratum II, 202.
van Dalen

[Cleyburg, Christiaen Willemsz. van]
CLEYBURG (Christiaen Willemsz. v a n ), overl. te Rotterdam in Jan. 1604, was een
zoon van W i l l e m v a n C l e y b u r g en werd in 1579 tot vroedschapslid te
Rotterdam gekozen, wat hij tot zijn dood bleef. In 1582 en 1583 was hij burgemeester,
in 1582, 83, 85 en 1600 gedeputeerde ter dagvaart, van 1585-1597 baljuw van
Schieland en in 1602 kreeg hij zitting in het college der admiraliteit van Zeeland. Hij
was brouwer van beroep, huwde eerst met A n n i t g e C o r n e l i s d . , daarna met
Margrieta Huybrechtsd. van der Meer.
Zie: Bronnen Gesch. Roll. I.
Wiersum

[Clifford, Mr. Gerard George]
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CLIFFORD (Mr. Gerard George), geb. 16 Febr. 1779 te Amsterdam, overl. 7 Maart
1847 te Arnhem, zoon van G e o r g e C l i f f o r d en J a c o b a M a r i a K u i j s t e n
v a n H o e s e n . Studeerde te Leiden in de rechten, promoveerde aldaar 22 Febr.
1802 en vestigde zich daarna als advocaat in zijn geboortestad. In 1824 werd Cl.
tot lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal gekozen, waar hij door
redevoeringen over indische aangelegenheden de aandacht trok. In 1829 werd hij
belast ad interim met de directie van het dep. van Waterstaat, de Nationale Nijverheid
en Koloniën en in 1834 benoemd tot minister van Staat en lid van
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de Eerste Kamer, welke waardigheden hij tot zijn overlijden bekleedde. Hij was
gehuwd 13 Mei 1834 met W i l h e l m i n a A n t o i n e t t e C a t h a r i n a R o e m e l é .
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Genootschap. VII, (1860) 299 vlg.
Muller

[Clocq, Pieter Albertz.]
CLOCQ (Pieter Albertz.), bouwmeester, uit Medemblik afkomstig, heeft in 1598 het
gemeenlandshuis van Rijnland aan de Breestraat te Leiden voltooid.
Weissman

[Cloeck, Mr. Cornelis]
CLOECK (Mr. Cornelis), zoon van Pieter Cloeck die volgt, geb. te Amsterdam en
gedoopt aldaar 20 Sept. 1622, overl. 12 April 1693. Advocaat te Amsterdam,
bekleedde hij verschillende posten in de plaats zijner inwoning, was sedert 1660
herhaaldelijk schepen, in 1677 en 1682 president-schepen, en van 1681 tot zijn
dood raad, bewindhebber der Oost- en West-Indische Compagnie, en lid van
verschillende commissies.
Zie over hem uitvoerig: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam, II, 594-595.
van Kuyk

[Cloeck, Mr. Hendrik]
CLOECK (Mr. Hendrik), geb. te Amsterdam, en gedoopt aldaar 12 Juli 1633, overl.
te 's Gravenhage en begr. in de Kloosterkerk aldaar 25 Oct. 1670, zoon van den
volgende. Te Amsterdam als advocaat gevestigd, werd hij in 1663 door deze stad
aanbevolen voor de raadsheersplaats in het Hof van Holland, opengekomen door
den dood van Gualth. de Raet, zonder dat benoeming volgde. Toen eenigen tijd
later weder een vacature in het Hof ontstond, besloot Amsterdam 21 Apr. 1667 hem
weder voor te dragen. Dank zij den steun van zijne zwagers Corn. Hop en Jan Hulft
werd hij 15 Juli 1667 benoemd. De reizen door Hop en Hulft door Holland gemaakt
om zijne benoeming, tegenover de medecandidatuur van Pieter de Groot, te
verkrijgen, zijn te boek gesteld en leveren een merkwaardige bijdrage tot de kennis
van zijn tijd. Kort daarna stierf hij op jeugdigen leeftijd. Zijne weduwe A n n a P a r s
(P e r s ) hertrouwde met Corn. Hop.
Zie: B o n t e m a n t e l , Reg. van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p ) I, CLI, 43-44,
157; II, 82, 94, 407-432; E l i a s , Vroedschap v. Amsterdam, II, 451; J a p i k s e ,
o

Notulen v. Hop en Vivien (Werken Hist. Gen., 3e serie, n . 19) XLIII.
van Kuyk

[Cloeck, Mr. Pieter]
CLOECK (Mr. Pieter), geb. te Amsterdam 7 Jan. 1589, overl. aldaar 5 Dec. 1667,
zoon van J a n C l o e c k en T e u n t j e K o n i n c k , zeer bekend amsterdamsch
advocaat die omstreeks, het midden der 17e eeuw de grootste praktijk bezat. In
1649 werd hij raad van Amsterdam, en zulks - in strijd met de gewoonte - zonder
ooit schepen te zijn geweest. Sinds 1630 was hij hoofdingeland van de Beemster.
In 1650 een der afgevaardigden vanwege Amsterdam naar prins Willem II. Hij was
gehuwd met J o h a n n a H o o f t . Zijn door G. Flinck in 1654 geschilderd portret is
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bezongen door Vondel. Een oude copie er naar is bij Baron van Pabst van Bingerden
te 's Gravenhage.
Zie: B o n t e m a n t e l , Reg. van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p ) I, 254, 273; II,
78, 105, 144; E l i a s , Vroedschap v. Amsterdam II, 450-51.
van Kuyk

[Clootwijck, Pieter van]
CLOOTWIJCK (Pieter v a n ), zoon van J o h a n v a n C l o o t w i j c k en J e n n e
v a n d e r H o o v e n , geb. te Dordrecht, nam in 1573 de stad Geertruidenberg met
hulp van den luitenant-generaal Poyet bij verrassing voor den prins van Oranje in.
Later werd hij aangesteld tot schout dier stad.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 114; v a n N u y s s e n b u r g , Korte Beschr. van
Geertruidenberg 39, noot 42; S c h o t e l , Kerk. Dordr. I, 73.
van Dalen
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[Cloppenburch, Jan Evertsz. (1)]
CLOPPENBURCH (Jan Evertsz.) (1), geb. vóór 1571, overl. 1605 te Deventer,
naamgenoot van zijn hierna te melden jongeren broeder, kocht 16 Febr. 1593 het
halve burgerrecht te Deventer, waar hij in 1597 aangifte deed van het huwelijk van
zijn broeder Jan Evertsz. te Amsterdam. Hij zelf noemt zich ‘ordinaris boeckedrucker
der Lantschap van Over-Yssel’; hij gaf verscheidene werken uit, o.a. de Pamfletten
o

o

Knuttel n . 1114 en 1115, Petit, Thys. n . 732 en 743 (1599 en 1600). Van het laatste
weten we, dat het feitelijk geen druk van hem is, maar van Wilhelm Jansz. v. Campen
te Amsterdam. Nog kort voor zijn dood gaf hij uit Apophthegmata christiana Ofte
Ghedenckwêerdighe, leersaeme ende aerdighe Spreucken door W i l h e l m
B a u d a e r t v a n D e y n s e , predikant te Zutfen, waarvan de opdracht gedateerd
is van Sept. 1605. Twee zoons van hem kwamen later naar Amsterdam: W i l l e m ,
geb. 1593 te Deventer, trouwde Mei 1615 met B e r t j e n J a n s d o c h t e r , hij was
toen boekbinder, en omstr. 1619-1632 boekverkooper en uitgever; W i j n a n t , geb.
1603 te Deventer, trouwde Juni 1628 met G r i e t j e R i e u w e r s , waarbij hij als
boekverkooper wordt aangeduid; hij werd later kassier.
Burger

[Cloppenburch, Jan Evertsz. (2)]
CLOPPENBURCH (Jan Evertsz.) (2), geb. 1571 te Ruinen, overl. 1648 te
Amsterdam, jongere broeder van den voorg. was reeds in 1589 boekbinder te
Amsterdam, en trouwde Sept. 1597 met A n n e t j e n P i e t e r s d o c h t e r . Hij
woonde toen in 't Servetsteegje, en had reeds een paar boeken uitgegeven, in 1589
het bekende werk van G u y d o d e B r e s , De Wortel, den oorspronck ende het
Fundament der Wederdooperen, in 1592 een vermeerderden druk van het bekende
doopsgezinde martelaarshoekje: het Offer des Heeren. Zijn uithangteeken was ‘in
de Chronijcke van Hollandt’, zijn uitgeversmerk een burg en twee mannen, die
aankloppen, met het omschrift: ‘Siet ick sta aen de deure ende cloppe. Apoc. 3 v.
20’. Dit merk is tot het einde toe in zijne uitgaven gebruikt, maar zijn adres en
uithangteeken zijn tweemaal veranderd. Zijne verdere uitgaven zijn meest streng
gereformeerd, vertalingen naar C a l v i j n en B e z a en het bekende Tafereel der
religionsverschillen van M a r n i x . Deze uitgaven (1598 tot 1604) hehben het adres
‘op 't Water in den groten Bibel’, een enkel maal ‘bij den ouden Bijbel, in den grooten
Bijbel,’ wat reeds wijst op een nauwe aansluiting aan den grooten gereformeerden
uitgever Laurens Jacobsz. ‘in den Bijbel’ wiens opvolger hij daarna werd.
Hij kocht in 1604 van Jan Hendricksz. Spyckervat het huis genaamt ‘het
Spyckervat’, en plaatste daarin als nieuw gevelteeken ‘Cloppenburg en de Bijbel’,
eene verbinding van de merkteekens van hem zelven en van Laurens Jacobsz.,
die hij voortaan beide bij afwisseling, soms ook verbonden, in zijn uitgaven plaatste.
Een groote reeks belangrijke werken is van dezen winkel uitgegaan, vooral
bijbeluitgaven en gereformeerde werkjes, zooals de vertaalde traktaatjes van den
engelschen godgeleerde P e r k i n s . Eene drukkerij is aan deze zaak niet verbonden
geweest. Een van zijn zoons, E v e r t J a n s z . C., gewoonlijk E v e r h a r d u s
genoemd, heeft het vak van den vader ter hand genomen; we vinden hem in 1631
als uitgever gevestigd, in 1640 volgde hij in de bijbelzaak op, en de vader, nu 69
jaar oud, hertrouwde met S u z a n n a A e r s s e n , weduwe van G u i l l .
H e n d r i c k s z . , wonende te Beverwijk. Everhardus stierf in 1642, de zaak werd
nog korten tijd door zijne weduwe A r n a S w e e r t s voortgezet, die nog in 1644
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eene belangrijke uitgaaf bezorgde. Jan Evertsz. zelf overleefde den zoon en de
zaak, hij werd begraven 3 Oct. 1648.
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Zie: C.P. B u r g e r J r . , de Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e
o

eeuw III, 323-334; M.M. K l e e r k o o p e r in Nieuwsblad v.d. boekhandel 1910 n .
60, 61.
Burger

[Cloppenburg, Johannes]
CLOPPENBURG (Johannes), geb. 13 Mei 1592, gest. 30 Juli 1652, een van de
heftigste vertegenwoordigers van de scholastiek-polemisch-calvinistische theologie
van zijn tijd. Amsterdammer van geboorte, werd hij 16 Juni 1607 te Leiden
ingeschreven als J o h a n n e s T h e o d o r i K l o p p e n b u r c h , 15 P., Collegii
alumnus. L a n g e r a a d , Prot. Vaderland II, 106 zegt, dat C. zich niet als bursaal
liet inschrijven, wel veel later, honoris causa. Het genoemde, Alb. Stud. kol. 87,
schijnt mij echter op onzen C. te slaan. Te Leiden volgde hij vooral Gomarus en
toonde reeds aanstonds zijn aard door tegen V o r s t i u s ' Tractatus de Deo de pen
op te vatten. In 1612 verliet hij Leiden en studeerde te Franeker en aan een aantal
duitsche, zwitsersche en fransche universiteiten, zich overal vlijtig in het redetwisten
oefenend. In het vaderland terug, bezorgde zijn vriend Voetius hem een beroep te
Aalburg, 1616; twee jaren later werd hij diens ambtgenoot te Heusden. In het begin
van 1618 moet dan geplaatst worden het openbaar dispuut tusschen C. en den
remonstrant Slatius, toen nog predikant te Bleiswijk; 17 Juni 1621 deed hij intrede
te Amsterdam. Hier kon hij zijn kamplust bot vieren. De doopsgezinden viel hij aan
in een geschrift met den weinig vriendelijken titel: Cancker van de leere der
Wederdooperen (1625) (want men gaf den doopers nog altijd den gehaten naam
der munsterschen) dat hij later te Harderwijk nog eens in 48 disputen liet verdedigen,
nu als Gangraena theologiae anabaptisticae. De remonstranten ging hij te lijf door
tegen E d . P o p p i u s ' Enghe poort en sieckentroost een boek ter perse te leggen,
vooral gewijd aan het betoog dat vrede met de arminianen onmogelijk was. Bekender
nog is zijn vinnig krakeel met de vroedschap, die de plundering van huizen der
remonstranten had gestraft en daarvoor van den kansel door C., Smout en Trigland
heftig werd doorgehaald. Alleen ds. Hanekop spoorde tot matiging en werd daarom
door de collega's geschorst; V o n d e l geeselde de stokebranden in den Rommelpot
van 't Hanekot, ten opzichte van onzen C. aanradend: ‘Klopt die ketter uit het nest’.
En toen kort daarna een aantal calvinistische schutters den eed weigerden aan den
remonstrantschen kapitein van Vlooswijk (October 1628), rebellie o.a. door de theol.
faculteit te Leiden en ook door Cloppenburg goedgekeurd, dichtte Vondel zijn
Boerencatechismus met de zes laatste regels van ongehoorde ruwheid op den
‘stadsbeedlaer, die, nu opgewassen, zijn voesterheeren wil verbassen ...’ (C. was
alumnus der stad Amsterdam geweest). Werd Smout uitgebannen, C. week vrijwillig
ter stede uit en werd predikant in den Briel (1630-1640). Hier luwde zijne felheid,
heeft hij hard gewerkt en o.a. 1637 een boek tegen de tafelhouders geschreven,
geheel in de lijn zijner kerk, die altijd den ‘bijtenden woeker’ bekampt heeft (verg.
L. K n a p p e r t , Gesch. d. Herv. kerk in Nederland I, hoofdst. VII, § 5.). Jammer
slechts, dat dit werk hem toch weer een polemiek bezorgde, dit maal met Salmasius.
Uit den Briel naar Harderwijk geroepen, als hoogleeraar aan de Schola tetrarchiae
Velavicae, inaugureerde hij 4 Februari 1640 (aldus met v a n E p e n , Alb. Stud. Ac.
Gelro-Zutf. XI; B o e l e s , L a n g e r a a d e.a. 1641) en het was hier, dat hij in zijne
Disputationes XI de foedere Dei et testamento veteri et novo (1643) zich een
voorlooper
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toont van Coccejus' foederaaltheologie. Een kortstondig verblijf te Harderwijk gaf
hem toch nog gelegenheid een fellen aanval te richten op zijnen medischen collega
Antonius Deusing, dien hij o.a. in de leer van de engelen en van de verbinding van
de ziel met het lichaam van ketterij beschuldigde. De geschiedenis is te
onverkwikkelijker, omdat C. niet de theses zelve van Deusing aan synode en
faculteiten overlegde, maar alleen de door hem, C., geformuleerde kwestieuse
punten. Kort daarna werd hij te Franeker benoemd in de vacature Vedelius en
inaugureerde 13 Mei 1644 de Cathedrarum evangelicarum libertate christiana. Het
duurde geen vier jaren, of hier lag hij overhoop met de beide predikanten, die zich
zijne aanmatiging niet wilden laten welgevallen. Ook zijne geschriften uit deze
periode wijzen vooral op polemiek: tegen de 5 artikelen der remonstranten, tegen
de socinianen, tegen Bidellus die de persoonlijkheid van den H. Geest loochende.
Hij was een geleerd man (wat hem niet verhinderde van harte in toovenarij en
wichelarij te gelooven), tegelijk een bitter kampioen, die bovendien niet altijd met
eerlijke wapenen streed, gelijk in de zaak-Deursing. Het is een schrale lof, dat hij
o

nog niet de onverdraagzaamste was van zijne tijdgenooten. Hij was gehuwd 1 . met
o

L e a C a s t e l e n i ; 2 . met E l i s a b e t h W e s s e l s . Eene zijner dochters,
M a r g a r e t h a , trouwde met den rector te Sneek W i l l e m à M a r c k en had bij
hem o.a. een zoon Johannes, die 1676 ook hoogleeraar werd te Franeker. Deze
heeft in 1684 al de werken zijns grootvaders op kosten der Staten van Friesland
uitgegeven: J o h . C l o p p e n b u r g i i Theologica opera omnia (Amst. 1684, 2
tom.).
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool II, 189 vlg., daaruit met aanvullingen
bij v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Protest. Vaderl. II, 122; Archief voor kerk.
Geschiedenis V (1834) 117, 120 (C. aanbevolen als Statenoverzetter); P.
L e e n d e r t z jr., Het leven van Vondel (1910) 116 vlgg., 127 vlg.; Pamfletten Knuttel
I, register i.v.
Knappert

[Cloppenburg, Ruardus]
CLOPPENBURG (Ruardus), geb. 1702, gest. 1751, een slecht befaamd predikant
aan de Kaap de Goede Hoop. Eerst student te Leiden (9 Nov. 1720 ingeschreven)
werd hij 12 Sept. 1728 predikant te Meerkerk. Het lange verblijf aldaar, de dood
zijner vrouw J a c o b a S i j m o n s , het tweede zeer ongelukkige huwelijk door hem
nog te Meerkerk aangegaan, hebben hem er zeker toe gebracht elders zijn geluk
te beproeven. 7 Juni 1745 preekte hij afscheid, ging naar Z.-Afrika, werd 28 Juli
1746 aangesteld en deed 7 Augustus intrede als predikant aan de Kaap. Het volgend
jaar vinden wij hem praeses van de kaapsche classis (brief van 10 Maart), maar
daarna beginnen de klachten over zijn ergerlijk gedrag, waarover de kerkeraad
buitengewoon 19 April 1748 vergaderde en 12 Juli van dat jaar bericht zond naar
de broeders te Amsterdam. De beschuldigde, tot schorsing voorgedragen, verdedigde
zich in een uitvoerig stuk: levendige schildering van een ellendig huwelijk, met
dronkenschap en mishandeling, vloeken en lasteren, scheiding eindelijk. Daar de
vrouw reeds te Meerkerk aan den drank was, onbeschaafd en ‘canaljeuse
Haarlemmerdijkstael’ uitslaand, lag de schuld zeker ook aan haar, terwijl haar humeur
nog geprikkeld werd door de niet menschkundige gewoonte haars echtgenoots, om
haar te herinneren aan het voorbeeld van ‘mijne seer geliefde, godvrugtige, nu salige
huysvrouw Jacoba Symons.’ Spoedig heeft de dood verlossing ge-
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bracht: in een brief van 14 April 1751 wordt van zijn afsterven gewaagd.
Hij schreef: Paulus afscheidt van de kerke van Efezen ('s Gravenhage 1736)
(onuitgesproken leerrede).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Prot. Vaderland II, 122 vlg.; C.
S p o e l s t r a , Bouwstoffen v.d. gesch. d.N. Ger. K. in Z. Afr. I, 214-289; II, 86, 88
vlg., 91 vlg., 96, 582, 534, 536.
Knappert

[Coccejus, Henricus]
COCCEJUS (Henricus), geb. te Bremen 25 Mrt. 1644, overl. te Frankfort a.d. Oder
18 Aug. 1719, studeerde te Leiden (4 Aug. 1667 ingeschreven als H e n r i c u s
C o c k ) en te Oxford en promoveerde aan de laatstgenoemde universiteit 20 Dec.
1670 tot Dr. U.I. Over Frankrijk naar Duitschland teruggereisd, vestigde hij door de
verdediging eener verhandeling de Proportionibus te Heidelberg de aandacht op
zich, in die mate dat hij reeds in 1671 een professoraat in het volkenrecht aldaar
aanvaardde. In 1678 werd hem tevens het onderwijs in het leenrecht, later ook dat
der pandecten opgedragen, terwijl hij 1680-81 het rectoraat bekleedde. In 1682
benoemde de keurvorst van de Paltz hem tot zijn raad. In het voorjaar 1684 kwam
door het vertrek van Gerard Noodt een vacature te Franeker. Daarheen beroepen
op een traktement van ƒ 1200, werd door hem aan deze roepstem geen gevolg
gegeven. Daarna 12 Maart 1688 tot hoogleeraar te Utrecht beroepen, werd dit in
Oct. 1688 - nadat Heidelberg inmiddels door de Franschen was bezet en Coccejus
van daar was uitgeweken - door hem aangenomen en deze leerstoel door hem 11
Febr. 1689 aanvaard met een rede: de Quaestione utrum armis magis an magis
legibus vel Respublica in genere defendi possit vel in specie Romana defensa fuerit.
Reeds in Sept. 1690 door den Keurvorst van Brandenburg op zeer voordeelige
voorwaarden tot hoogleeraar te Frankfort a.d. Oder beroepen, nam hij dit aan. De
Keurvorst benoemde hem in 1698 tot raad, waarna hij in 1702 tot geheimraad werd
benoemd en in 1713 in den erfelijken adelstand werd verheven met den titel: ‘freiherr
von Cocceji’. Te Frankfort was hij in 1697 en 1701 rectormagnificus. Verschillende
belangrijke zendingen heeft hij voor den koning van Pruisen vervuld, o.a. in 1702
naar Holland ter mederegeling der erfenis van den prins van Oranje. Hij was 1673
gehuwd met M a r i e S a l o m e H o w a r d , dochter van den wurtembergschen
kanselier. Zijn zoon S a m u e l d e C o c c e j i (overl. 1755) was in later jaren tegelijk
met zijn vader hoogleeraar te Frankfort. Zoowel vader als zoon behooren tot
Duitschlands meest gezaghebbende juristen, de eerste vooral op het gebied van
het natuuren het staatsrecht. Het laatste werd door hem op grondig historische wijze
behandeld en in een systeem neergelegd in zijn beroemd: Juris publici prudentia
compendio exhibita (Francof. ad Viad. 1695, herdr. 1700, 1705, 1718, 1723), dat
langen tijd in verschillende bewerkingen het onderwijs in het staatsrecht heeft
gediend. De grondslag wordt door deze woorden uit de prolegomena uitgedrukt:
‘Quod in caeteris juris disciplinis ratio praestat, id in jure publico Germaniae historia’.
Behalve talrijke andere werken, dienen hier vermeld die welke na zijn dood
verschenen: Exercitationes curiosae (Lemgoviae 1722); Deductiones, Consilia et
Responsa (1725-28) en Grotius illustratus, seu commentarii ad H. G r o t t i i de Jure
belli et pacis Lib. III (Wratisl. 1744-52, 4 dln.). Een dictaat van hem, 249 blz., over
d e G r o o t s de Jure belli et pacis berust in de stedelijke bibliotheek te Danzig
(K e r n -
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k a m p , Baltische Archivalia 281). Zijn door J.G. Colasius schilderd portret is in de
Universiteit te Utrecht.
Zie: Vita Henrici de Cocceii (Lemgoviae 1722); H. B r o c k s , Carmen heroicum
vitam H. de Cocceii exponens; D. N e t t e l b l a d t , Initia hist. litt. Jurid. (1774) 138,
208, 343, 480, 498, 332, 615; Hall. Beyträge z.d. Jur. Gelehrten Historie (uitg. D.
N e t t e l b l a d t ) II, 62 v.v.; III, 30 v.v.; J.C. B e c m a n n , Notitia Univ. Francofurtanae
(1707) 63-64 (waar zijn portret); L o n c q , Hist. Schets der Utr. Hoogesch. 118;
B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 321; Alumni Oxonienses (1500-1714) I, 295; W i j n n e
o

e n M i e d e m a , Resol. vroedsch. Utrecht (Werken Hist. Gen. 2e serie n . 52)
134-138 (met brief van 11 Sept. 1690).
van Kuyk

[Coccejus, Johannes]
COCCEJUS (Johannes), geb. te Bremen 9 Augustus 1603, gest. te Leiden 5 Nov.
1669; zoon uit het huwelijk van den secretaris van Bremen T i m o n K o c k met
E l i s a b e t h B a k e n , ouders uit deftig geslacht, aan wie hij zijne beschaving en
algemeene ontwikkeling, zijn energie en zijn sterke waarheidsliefde dankt. Op zijn
vijfde jaar naar de rectorschool van Andreas Widmarius gezonden, leerde hij aan
de illustre school zijner vaderstad en een korten tijd te Hamburg hebreeuwsch en
arabisch, turksch en vooral talmudisch joodsch en kwam Sept. 1626 naar Franeker
als een oriëntalist van beteekenis. Professor Amama althans, zelf in de oostersche
talen grondig ervaren, getuigde, dat hij hem niets wezenlijks meer leeren kon, en
de plaats, wáár hij dit schreef (in een open brief aan Coccejus vóór diens beroemd
werk Duo tituli thalmudici, te Franeker geschreven), bewijst de waarheid zijner
woorden. In 1630 ontving zijne geboortestad Coccejus terug als hoogleeraar en
opvolger van Martinius. Hij inaugeerde met die Oratio de philologia sacra, waarin
hij grondige kennis der ‘drie talen’ voor den theoloog noodzakelijk noemt, die naar
den geest ons herinnert aan het pleidooi voor dezelfde waarheid in 1518 te Leipzig
door Mosellanus gehouden, den vriend van Erasmus. Maar Franeker vergat Coccejus
niet, allerminst deed dat de curator Saeckma. Vooral door diens bemoeiingen kwam
hij 1636 als hoogleeraar in het oostersch in Friesland terug en inaugureerde 7 Dec.
met een Or. de dono linguarum effuso in apostolos. In Bremen was hij 1635 gehuwd
met C a t h a r i n a D e i c h m a n n . Veertien jaren heeft Franeker hem bezeten; toen
bracht Heidanus, onzelfzuchtig genoeg om van zijnen roem eigen verduistering te
willen lijden, den grooten man naar Leiden: 4 October 1650 deed hij zijne intrede
met eene Oratio inauguralis de causis incredulitatis Judaeorwm. Acht jaren lang
heeft hij rustig te Leiden mogen arbeiden; toen begonnen de aanvallen ook op zijne
in twijfel getrokken rechtzinnigheid en duurden voort van jaar tot jaar, totdat in 1669
de tachtigjarige Voetius te Utrecht met den zeventigjarigen Maresius te Groningen,
zijnen aartsvijand vanouds, vrede sloot om te beter gezamenlijk Coccejus te kunnen
aanvallen. Doch hem schutte de dood tegen de woede der beide fanatieke grijsaards:
5 Nov. 1669 velde de pest hem neder. In de Pieterskerk rust Coccejus onder het
monument, in 1712 voor hem opgericht door M a r i a H e i n s i u s , de weduwe van
J o h a n H e n d r i k C o c c e j u s , in dat jaar overleden en die in 1675 zijns vaders
werken in 8 folianten had uitgegeven.
Terecht wordt in het grafschrift nadruk gelegd (men kan het lezen bij v a n
M i e r i s , Beschrijving der stad Leiden I, 59 vlg.) op de ‘schrander-
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heid, scherpzinnigheid en ijver in het onderzoeken, uitleggen, vergelijken en
overpeinzen der H. Schriften’, door Coccejus getoond. Tegenover de scholastieke
methode van Voet is Coccejus de man van het nieuwe bijbelonderzoek. Aan de
uitlegkunde geeft hij een eereplaats, naar zijne bekende woorden in de praefatio
vóór zijn commentaar op den Romeinenbrief, dat wat een woord of zin kan
beteekenen naar den wil en den geest des schrijvers, naar de analogie der schrift
en na rijpe overweging van het bijgevoegde, voorafgaande en volgende, het dat
ook inderdaad beteekent. Hierdoor maakte hij front tegenover de noodlottige methode
om teksten, zonder in 't minst op het verband te letten, louter te beschouwen als
loca probantia voor welk dogma ook. Reeds in zijne bremer intreerede had Coccejus
zich teger deze caricatuurexegese verzet. Jammer slechts, dat hij zelf vaak onder
zijn beginsel gebleven is. Want al wijst zijn zoon in de voorrede van 's vaders Opera
omnia de beschuldiging van ‘judaistisch-talmudische exegese’ af, het valt niet te
loochenen, dat de man, die bij zijn bijbelonderzoek het gezag der aristotelische
scholastici had afgeworpen, de slaaf van zijn eigen systeem, de leer der verbonden,
geworden is.
Deze zijn foederaal-theologie, ontwikkeld in den commentaar op Job (1644), in
dien op de Twaalf kleine profeten (1652), vooral in de Summa doctrinae de foedere
et testamento Dei (1648) (dus nog te Franeker), was niet nieuw. B u l l i n g e r had
haar al ontwikkeld in zijn Huysboeck (1549-1551); door hem was zij gekomen tot
Gellius Snecanus en Cornelis Wiggertsz. Coccejus leert haar aldus: Gods weg met
de menschheid is sinds Adam eene huishouding der verbonden, met Adam het
verbond der werken, met Mozes dat der genade, met Jezus Christus het nieuwe
verbond, welks openbaringen reeds in het oude als zwakke vóórschaduw aanwezig
waren, aldus dat de Israëlieten reeds als bij vóórvergunning van de geestelijke
goederen des N.V. in minderen vorm hadden mogen genieten. Deze
foederaal-theologie was in hare gevolgen uiterst gevaarlijk voor het dordtsch systeem
en de Voetianen. Het werk van den Middelaar, volgens de laatsten van den beginne
onveranderlijk, komt volgens Coccejus in den loop des tijds tot ontplooiing. Erger
nog, dat de van eeuwigheid vóórverordineerde verdoemenis zich kwalijk verdraagt
met een telkens vernieuwd genadebetoon Gods, door welke barmhartige opvatting
gedreven de Coccejanen er ook toe kwamen het woord ϰόσμος in Joh. 3:16 te
verklaren als ‘alle volkeren en geslachten’, terwijl immers de Voetianen leerden, dat
God zijnen Zoon slechts voor de uitverkorenen gegeven had. Vandaar dat iemand
als C.'s ambtgenoot Hoornbeek, die zich overtuigd hield, dat er tusschen bijbelleer
en calvinistische dogmatiek geenerlei verschil bestond, hem heftig bestreed.
Ook tegen 's mans opvatting van het sabbathsgebod rees het verzet. Coccejus
leerde, dat de Tien Geboden onder de rieuwe bedeeling in Christus waren
voorbijgegaan, dat dus ook het sabbathsgebod geen ceremoniëele, maar slechts
moreele beteekenis bezat. Hij stond dus zondagsrust en -viering zeker voor, doch
‘ex libertate non ex necessitate’ en dit gaf aanleiding tot hopeloos misverstand en
misbruik beide. Tegen Coccejus' Indagatio naturae Sabbathi et quietis N.T. (1658)
schreef E s s e n i u s zijn De perpetua moralitate Sabbathi (1658), eerstelingen van
een droevigen oogst der heftigste strijdschriften. Droeviger nog, dat in de praktijk
der zondagsviering Voetianen en Coc-
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cejanen beiden tot dwaze uitersten vervielen (voorbeelden bij S c h o t e l , Openbare
Eeredienst 190-228), waardoor de gematigden werden afgeschrikt en afkeerig
gemaakt van eene zondagsrust.
De invloed van Coccejus op de predikkunde is geringer dan gewoonlijk beweerd
wordt. Wel is waar heeft hij geijverd voor het onderzoek van den grondtekst en
gezegd, dat men over bijbelsche onderwerpen slechts in bijbelsche termen spreken
mocht, maar deze beginselen zijn van den aanvang zoo gebrekkig toegepast of
gansch verwaarloosd, dat men op goede gronden niet meer kan waar maken dan
dat bij de ‘ernstige Coccejanen’ het stichtelijke niet geheel terugtrad.
Een standaardwerk over Coccejus' leven en werken bestaat nog niet. Van zijne
geschilderde portretten noemen wij dat door A. Palamedesz. in de Universiteit van
Amsterdam (o.a. gegraveerd door A. Blotelingh) en dat door J.G. Colasius in de
Universiteit te Utrecht; een door J. de Vos in 1652 geschilderd portret, en een ander
door D. Bailly zijn beide door J. Suyderhoef in plaat gebracht. Ook het monument
in de Pieterskerk te Leiden bevat zijn beeltenis
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Protestantsche Vaderland II, 123-148,
waar men blz. 127 vlg. de literatuur vindt opgegeven.
Knappert

[Cochius, Franciscus Jacobus]
COCHIUS (Franciscus Jacobus), gest. 1669, was eenige jaren rector aan het
gymnasium te Harderwijk; later werd hem aan de hoogeschool aldaar het
professoraat opgedragen in de praktische wijsbegeerte en welsprekendheid. Deze
beide betrekkingen bekleedde hij tot in het jaar 1647, toen hij het rectoraat neerlegde
en, in Deusings plaats, hoogleeraar in de geneeskunde werd. Tegelijk was hij ook
stadsarts. Zijn buitengewoon professoraat behield hij evenals het gewone in de
practische wijsbegeerte 6 jaren lang. Vermoedelijk wilde men den beroemden
Schmitz zoo lang mogelijk behouden; ten minste na diens dood, 31 Mei 1654, werd
Cochius gewoon hoogleeraar in de geneeskunde, naar het schijnt op aanbeveling
van den senaat, waarvan hij driemaal in 1656, 1660 en 1664 rector werd. Hij is aan
een chronisch lijden, dat hem misschien verhinderd heeft iets te schrijven, bezweken.
Hij was gehuwd met G e r t r u y d t v a n H o e c k e l u m .
Zie: B o u m a n , Gesch. Geldersche hoogeschool 1, 92, 155.
A. Geyl

[Cochius, Frans David]
COCHIUS (Frans David), geb. te Valkenburg (Geld.) 17 Dec. 1787, overl. te Rijswijk
1 Mei 1876, zoon van G e r r i t J a n C a s p a r u s C o c h i u s en van A n n a
D i b b e t z , trad in 1804 in mil. dienst als élève der genie, werd in 1808
luit.-surnumerair, in 1809 luit.-ing., in 1810 kapt. der genie in franschen dienst, en
nam deel aan Napoleon's oorlogen in Duitschland. Na de wederoprichting van den
nederlandschen staat werd hij in 1814 benoemd tot 1en luit.-ing., kort daarop tot
kapt. ing. met bestemming naar Indië. Hij nam deel aan den slag van Waterloo, en
vertrok toen weldra naar Java. Verdere bevorderingen: 1817 maj., 1821 luit.-kol.,
1825 kol.-ing., 1831 gen.-maj. tit., 1835 commandant van het ind. leger, 1839
gen.-maj. eff., 1843 luit.-gen. In 1848 werd hij op verzoek gepens. en keerde hij
naar Nederland terug. In 1821 nam hij, als comm. der genie, deel aan de 2e
Palembangsche exp.; van 1825-30 had hij een zeer belangrijk aandeel in de leiding
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verklaarde hij zich bereid in dienst te blijven; hij werd in Maart 1830 in activiteit
hersteld en in Mei benoemd tot comm. van het leger te velde; daarna (1831) tot
comm. van het observatiekorps in Midden-Java. In 1837, toen Bondjol als centrum
der vijandige partij (de Padri's) op Sumatra's W.-K. onverwinlijk scheen, werd Cochius
als regeeringscommissaris derwaarts gezonden. Aan zijne maatregelen is het te
danken geweest dat Bondjol eindelijk viel en daarmede aan den vijand een
onherstelbare slag werd toegebracht.
In 1822, wegens zijn aandeel in het welslagen der Pal.-exp., benoemd tot ridder
M.W.O. 3e kl., werd hij, na de verovering van Bondjol, in 1838 bevorderd tot
commandeur dier orde.
Door Maurin ainé is zijn portret op steen geteekend.
Zie: A. M e i s (destijds zijn adjudant) Verhaal van den Palembangschen oorlog
1819-21, in Mil. Spectator 1842; P.J.F. L o u w e n E.S. d e K l e r c k , de Java-Oorlog
(Bat. 1894-1910); E.B. K i e l s t r a , Sumatra's W.-K. 1836-40 in Bijdr. Kon. Inst. T.L.- en Vk. van N.- I., 5e volgr. V; W.L. d e S t u r l e r , Militaire loopbaan v.d. luit.-gen.
F.D. Cochius (Arnh. 1876).
Kielstra

[Cock, Gijsbert,]
COCK (Gijsbert), K o c k of C o c c i u s , geb. te Utrecht in 1630, gest. te Kockengen
12 Mei 1708, werd in 1647 als student ingeschreven te Utrecht, daar bevorderd tot
lib. artium mag., Nov. 1655 beroepen als predikant in het naburige Kockengen en
er 25 Nov. als zoodanig bevestigd. Hij gaf uit: Cometographia ofte
comeetsbeschryvinge (Utr. 1682) en maakte zich bekend als bestrijder van Hobbes
door Vindiciae pro lege et imperio sive Diss. 2, quarum una est de lege in communi,
altera de exemtione principis a lege contra Th. Hobbesii tr. de cive, later met zijne
Vindiciae pro religione in regno Dei naturali gedrukt als Hobbes elenchomenus (Traj.
1668) benevens Anatome Hobbesianismi (Traj. 1680), waarmede hij echter weinig
eer behaalde. Ook heeft men van hem een Examen XVIII adsertionum de rationis
usu in religione christiana (1687) en in navolging van een dergelijk werk van
Buchanan: Psalterium Davidis carmine elegiaco latine redditum, acc. hymni quidam
sacri in ecclesia decantari soliti (Utr. 1700).
Zie: B u r m a n , Traj. eruditum (Traj. 1750) 79; v a n L a n g e r a a d e n d e B i e ,
Het protestantsche vaderland II, 151-52.
de Waard

[Cock, Henricus]
COCK (Henricus), dominicaan, gewoonlijk naar zijne geboorteplaats v a n
B e r g h e i c k genaamd, geb. 1528, gest. 15 Mei 1579. In 1546 ontving hij het
ordekleed te 's Hertogenbosch en was van 1569 tot 1578 prior te Haarlem. Hij
behoorde tot de getrouwste vrienden van den bisschop Godefridus van Mierlo en
was ook de executeur van diens testament. Na de opheffing des kloosters in
ballingschap gedreven, vluchtte hij naar Keulen, waar hem het prioraat werd
opgedragen.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 82.
G.A. Meijer

[Coehoorn, Hendrik Casimir van]
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COEHOORN (Hendrik Casimir v a n ), zoon van den volgende, geb. 13 Mei 1683,
overl. 16 Sept. 1756 te Leeuwarden. Vroegtijdig in militairen dienst getreden,
bekleedde hij eerst den rang van ritmeester, en werd op 21 Febr. 1705 tot
genieofficier aangesteld, in vervanging van zijn vorige functie. Op 27 Febr. 1706
werd hij benoemd tot directeur der approches, fortificatiën en loopgraven en in Oct.
d.a.v. tot luitenant-kolonel titulair. Een aanzoek om in russischen dienst over te gaan
werd door hem geweigerd. Om on-
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bekende redenen, nam hij plotseling ontslag uit den militairen dienst. Hij wordt
vermeld als een zeer bekwaam genie-officier, doch melancholisch aangelegd,
prikkelbaar en zonderling, Hij is nimmer gehuwd geweest.
Zie: S c h e l t e m a , Rusl. en de Nederl. II, 244.
Eysten

[Coehoorn, Menno baron van]
COEHOORN (Menno baron v a n ), zoon van G o s e w i j n en van A a l t j e v a n
H i n c k e n a , geb. Maart 1634 op Lettinga-State onder Britsum, overl. te 's
Gravenhage 17 Mrt. 1704. Menno ontving de eerste lessen in de militaire
wetenschappen van zijn vader, een kapitein der infanterie; later werd hij student
aan de hoogeschool te Franeker en woonde daar de colleges in vestingbouw en
wiskunde van zijn oom B. Fullenius bij. Zestien jaar oud zijnde, trad hij in militairen
dienst en werd op dien jeugdigen leeftijd, ook met het oog op zijn militaire kennis,
door den stadhouder Hendrik Casimir aangesteld tot kapitein over een vendel
voetvolk, waarmede hij den veldtocht van 1667 meemaakte; bij het beleg van
Maastricht door de Franschen werd hij gewond. Ook nam hij deel aan de veldslagen
van Seneffe, Cassel en St. Denis en we d ter belooning voor zijn dapperheid en
beleid door Hendrik Casimir tot kolonel over de beide bataillons voetvolk van
Nassau-Friesland bevorderd.
Bij het beleg van Grave (1674) trad hij voor het eerst in de hoedanigheid van
leider in den vesting-oorlog op; daar werden de door hem uitgevonden mortiertjes
(Coehoorn-mortieren) het eerst toegepast. Ook bewees hij daar metterdaad de
groote waarde van concentratie van artillerievuur voor den aanvaller bij het beleg
eener vesting. In 1682 verdedigde Coehoorn in zijn bekend geschrift: Verhandeling
over de versterckinge des vyfhoeks met al syne buytenwerken, de door hem
aangenomen beginselen van vesting-bouwkunde, speciaal met het oog op
Coevorden, tegen den kapitein L. Paen, een mede zeer bekwaam genieofficier; het
werd gevolgd door een ander werkje: Wederlegginge der Architectura Militaris (van
Paen) in 1683. De bouw der nieuwe versterkingen van Coevorden werden aan
Coehoorn toevertrouwd, ten bewijze van instemming met zijne leer. In 1689 hielp
hij krachtdadig mede aan de belegering van Keizersweerd door Frederik, keurvorst
van Brandenburg, welke vesting in 2 dagen tijds genomen werd. Kort daarna werd
ook Bonn onder zijne leiding vermeesterd; een aanbod van den Keurvorst om in
zijn dienst, met den rang van generaal, over te gaan, werd door C. van de hand
gewezen.
In den noodlottigen slag bij Fleurus bracht C. er slechts met moeite het leven af.
Van nu af viel hij in ongenade en zijn commando als brigade-generaal werd hem
ontnomen, wellicht ten gevolge van afgunst. Uit bitterheid schijnt C. het plan te
hebben opgevat in franschen dienst over te gaan, ja zelfs reeds onderhandelingen
dienaangaande te hebben aangeknoopt, doch Willem III zou hem overgehaald
hebben dit plan op te geven o.a. door pressie op zijn familieleden uit te oefenen. In
1691 zond de Stadhouder hem aan het hoofd van een regiment infanterie naar
Namen om de citadel dier stad met nieuwe werken te versterken. Toen in 1692 het
daar nieuw gebouwde werk, fort William genoemd, door de Franschen belegerd
werd, leidde Coehoorn de verdediging er van en werd bij die gelegenheid zwaar
gekwetst door het springen eener bom. 23 Juni 1693 ging het fort bij verdrag over.
26 Juli d.a.v. werd Coehoorn tot sergeant-generaal-majoor der infanterie benoemd.
In 1694 nam C. deel aan de inname van de
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vesting Hoey door de Bondgenooten, doch het volgende jaar behaalde hij veel
grooteren roem door de inneming van Namen's kasteel, dat eerst door hem, later
door Vauban versterkt was geworden. Door de groote concentratie van geschutvuur
uit een geweldige massa vuurmonden gedemoraliseerd moest de bezetting, 2 Sept.,
het kasteel overgeven. C. werd ter zake bevorderd tot luitenant-generaal der
infanterie, ingenieurgeneraal der fortificatiën en kolonel van een regiment Hollanders.
Voorts werd hem het herstel van de vestingwerken van Namen opgedragen. In
Maart 1696 verwoestte hij de magazijnen te Givet door geschutvuur.
18 Nov. 1697 werd C. tot grootmeester der artillerie benoemd en ontving de
opdracht plannen te ontwerpen omtrent het herstel en de verbetering der
vestingwerken der verschillende steden. Op grond van deze ontwerpen werden
Groningen, Zwolle, Nijmegen, Breda en Bergen-op-Zoom door hem opnieuw
bevestigd.
In den veldtocht van 1702 deed C. met 10000 man een inval in Vlaanderen,
vermeesterde o.a. het vlaamsche stadje Middelburg, doch werd door den
overmachtigen vijand later gedwongen naar Sluis terug te trekken. Vervolgens hielp
hij den hertog van Marlborough bij het beleg van Venlo, dat zich na 7 dagen (23
Sept. 1702) overgaf. Ook aan de vermeestering van Stevensweerd, Roermond, het
kasteel van Luik en de Karthuizer-schans nam hij een werkzaam deel. Bij het beleg
van Bonn in 1703 had Coehoorn het bevel, evenals de generaal Fagel en de prins
van Hessen-Cassel, over 12 regimenten infanterie; de stad, die 20 Apr. berend was,
gaf zich 16 Mei bij verdrag over, ook bij dit beleg was het succes voor een groot
deel te danken aan de geweldige geschutkracht des aanvallers (o.a. 500
Coehoorn-mortieren). In Juni van hetzelfde jaar gaf Marlborough aan Coehoorn en
Sparre bevel, de fransche liniën in het land van Waes te vermeesteren, welke
opdracht met veel overleg en beleid werd uitgevoerd.
Reeds in het volgend jaar, 1704, overleed C. te 's Gravenhage aan een beroerte;
zijn stoffelijk overschot werd te Wijkel bij Sloten in Friesland begraven, waar een
fraai gedenkteeken, gebeeldhouwd door J.B. Xavéry te zijner nagedachtenis werd
opgericht (N. Friesche Volksalm. 1855, 138).
Koning Karel II van Engeland verhief C. tot ridderbaronet; Willem III, die Coehoorn
bijzonder genegen was en zijn verdiensten ten hoogste waardeerde, benoemde
hem o.a. tot opperbestuurder der werken en vestingen van Staats-Vlaanderen en
der sterkten aan de boorden der Schelde. Behalve de hierboven vermelde geschriften
verschenen van de hand van C.: Nieuwe Vestingbouw (Leeuwarden 1685, 1702,
welk werk in het fransch vertaald, uitgegeven werd in 1706, 1711, 1714 en 1741,
en in 1709 in het duitsch) Dit werk en zijne Versterking van den Vijfhoek werden op
last van Czar Peter den Groote in het russisch vertaald. C. was even goed
infanterieals artillerie- en genieofficier. Hij schreef ook over de theorie van het
innemen van steden, over het materieel der artillerie (1669) en over het werpen met
bommen (1699). Ook de toepassing van de bajonet in den tegenwoordig
gebruikelijken vorm wordt aan hem toegeschreven.
Behalve op het gebied der vestingbouwkunde toonde hij zich ook thuis op
waterbouwkundig gebied door zijn ontwerp van een slaperdijk in Schoterland, met
het oog op mogelijke doorbraak der Zuiderzeedijken. Te betreuren is het, dat hij
geen eigenlijke school heeft gemaakt en geen leerlingen had van eenige beteekenis.
Hij
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was in 1678 getrouwd met M a g d a l e n a v a n S c h e l l i n g a (overl. 1683), bij
wie hij vier kinderen verwekte, 2 zoons en 2 dochters. In het Rijksmuseum te
Amsterdam is zijn door Const. Netscher geschilderd portret (J. Houbraken sc.).
Zie: S a m s o n , Hist. de Guillaume III, III, 84; Hist. du Prince d'Orange et de
Nassau I, 47, 121; W a g e n a a r , Vaderl. Hist. XVI, 179, 283 (bld. 294 portret
gegraveerd door J. Houbraken naar Netscher); XVII, 165, 183 en 184; N. Y p e y ,
Gedenkboek der uitger. daden van Menno v. Coehoorn, naar het latijn (Franeker
1771-72); J.G.W. M e r k u s , Memorie behelzende eenige der belang. krijgsgeb.
gedurende het leven v. Coehoorn ('s Grav. 1825); J.W.v. S y p e s t e y n , Het leven
v. Menno Baron van Coehoorn (Leeuwarden 1860).
Eysten

[Coehoorn van Houwerda, Coenraad Gideon baron van]
COEHOORN VAN HOUWERDA (Coenraad Gideon baron v a n ), geb. 22 Mrt. 1702
te Maastricht, overl. Nov. 1747 te Willemstad; zoon van Menno v.C.v.H. die volgt
en Jacoba van Schrieck. In militairen dienst getreden klom hij op tot den rang van
majoor en werd benoemd tot commandant van de vesting Willemstad. Deze functie
vervulde hij o.a. in het oorlogsjaar 1747. Tijdens het beleg van Bergen-op-Zoom
verkeerde Willemstad in groot gevaar van overrompeld te worden en zag C. zich
genoodzaakt op 13 Juli de hulp der burgerij tot bewaking der vesting in te roepen.
Hij was in 1726 gehuwd met M a r i a A l i d a W i r t s , die hem overleefde; hij liet 6
kinderen na.
Zie: v a n H a l m a e l e n d e H a a n H e t t e m a , Stamb. v. den Frieschen adel;
H. v a n E l v e r v e l t , Beschrijving van de verkiezing van W.C.H. Friso 284;
Navorscher IV (1854) 113, 114; V (1855) Bijbl. 120.
Eysten

[Coehoorn van Houwerda, Johannes Jacobus baron van]
COEHOORN VAN HOUWERDA (Johannes Jacobus baron v a n ), geb. 3 Maart
1734 te Maastricht, overl. Juni 1785, zoon van den voorg. Na eerst in nederlandschen
militairen dienst te zijn geweest, ging hij later in dien van Frankrijk over. Daar
bekleedde hij den rang van veldtuigmeester bij het regiment Colonel-Général Dragons
en omstreeks 1770 voerde hij als luitenant-kolonel het bevel over het regiment
Alsace, aan Maximiliaan Joseph, prins van Pfalz-Zweibrücken toebehoorend; tevens
leidde hij de militaire opvoeding van dien vorst, later den eersten koning van Beieren.
C. huwde te Gemert 9 Oct. 1752 met C a t h a r i n a G u a l t h é r y , en te
Straatsburg in 1766 met M a d e l a i n e D o r o t h é e d e L a n g . Uit ieder huwelijk
waren 2 kinderen.
Zie: Biogr. Universelle V, 92; Navorscher IV (1854) 114; V (1855) Bijbl., 120.
Eysten

[Coehoorn van Houwerda, Menno baron van]
COEHOORN VAN HOUWERDA (Menno baron v a n ), geb. ± 1660, overl. 1740 te
St. Oedenrode. Hij was een zoon van P h i l i b e r t of P y k e , trad in nederlandschen
militairen dienst en klom tot den rang van luitenant-kolonel der infanterie op. Na de
inneming van Roermond in 1703 werd C. tot commandant dezer vesting en majoor
der provincie Gelre benoemd. Hij was eigenaar der heerlijkheid Dommelrode bij St.
Oedenrode en werd in de kerk aldaar begraven. Coehoorn was achtereenvolgens
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gehuwd met J a c o b a v a n S c h r i e c k , die hem 5, en 18 Dec. 1707 te Maastricht
met J o h a n n a M e n t h e n (geb. te Roermond), die hem 8 kinderen schonk. Deze
laatste werden katholiek.
Zie: F e r w e r d a , Wapenb.; H a l m a e l e n d e H a a n H e t t e m a , Stamboek
v. den Frieschen adel I, 85; II, 55; Navorscher IV (1854) 113, 114. Bijbl. 120.
Eysten
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[Coehoorn van Houwerda, Menno Gideon Casimir baron van]
COEHOORN VAN HOUWERDA (Menno Gideon Casimir baron v a n ), zoon van
den ritmeester M e n n o L o u i s en A n n a C o r n e l i a l e P l a t , geb. 16 Sept.
1792, overl. 27 Juni 1826 te Makassar. Hij trad op jeugdigen leeftijd in krijgsdienst,
maakte den grooten veldtocht van 1812 mede en onderscheidde zich daarbij
zoodanig dat Napoleon hem tot ridder van het Legioen van Eer benoemde. In het
vaderland teruggekeerd begaf hij zich, na de teruggave onzer koloniën door de
Engelschen, naar Indië, waar hij o.m. in 1825 als majoor de bekende expeditie van
generaal van Geen tegen Boni en Soepa op Celebes bijwoonde. In Juni 1826 werd
hij als commandant van een 800 man sterke expeditie aangewezen om het landschap
Tanette (Westkust van Celebes) te tuchtigen. Door zijn persoonlijk optreden op de
meest gevaarlijke punten wist Coehoorn met de grootste inspanning en ware
doodsverachting het doel te bereiken, doch ten gevolge der uitgestane
vermoeienissen bezweek hij spoedig. Nabij het fort te Makassar, dat zijn naam
vereeuwigt, richtten zijn wapenbroeders een eenvoudig gedenkteeken op.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Gen. IV (1857) 301 vlg.
Muller

[Coelen, Dirck Jansz. van]
COELEN (Dirck Jansz. v a n ), geb. in 1523, overl. te Rotterdam 18 Jan. 1602, was
waarschijnlijk een zoon van J a n E v e r t s z . , schoenmaker, terwijl hij zelf
lakenkoopman en reeder schijnt geweest te zijn. In 1555 vinden wij hem onder de
kerkmeesters van de St. Sebastiaanskapel te Rotterdam genoemd. In 1564 werd
hij schepen en in 1568 lid van de vroedschap. In 1574 treffen wij hem aan als
burgemeester en tusschen 1574 en 1588 was hij meermalen gedeputeerde ter
dagvaart. Hij behoorde tot de afgevaardigden, die 11 Juli 1584 door de vroedschap
werden gekozen, om na den moord op prins Willem onverwijld met de edelen en
afgevaardigden der andere steden te overleggen, welke maatregelen de toestand
vereischte, zonder door eenige opdracht gebonden te zijn.
Hij huwde te Rotterdam 21 Mei 1577 met G e e r t g e n C o r n e l i s d r . d e
H a e s en na haar dood met H e y l t g e n D i r c x d .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Coenen, Hendrikus Albertus Diederikus]
COENEN (Hendrikus Albertus Diederikus), geb. te Maarssenbroek (Utrecht) 21
Febr. 1818, overl. te Zutphen 3 Mei 1907, zoon van H e n d r i k A r e n d A l b e r t
C o e n e n en H e n d r i k a v a n K u y k , vestigde zich in 1848 als steenfabrikant
uit Boxtel te Zutphen, waar hij in 1851 lid van den gemeenteraad en in 1853
wethouder werd. Van 13 April 1865 tot 1 Oct. 1894 was hij burgemeester van
Zutphen. Coenen werd in 1866 lid der Prov. Staten van Gelderland en was van 1870
tot 1896 lid der Eerste Kamer. Hij was één der oprichters van de Westphaalsche
Spoorwegmaatschappij (lijn Zutphen-Winterswijk). Onder het bestuur van Coenen
werden te Zutphen de vestingwerken gesloopt, kwam in 1874 de gasfabriek, eerst
in particuliere handen, aan de stad en werden de ‘waarrechten’ afgeschaft, waardoor
sinds 1866 de gemeenteweiden publiek worden verpacht, hetgeen een groot voordeel
aan de gemeente oplevert. Ook werd eene veemarkt gebouwd, de Noorderhaven
aangelegd en eene waterleiding in werking gesteld, terwijl het aantal lagere scholen
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werd uitgebreid, een H.B.S. gesticht en het gymnasium hervormd werd. Hij huwde
16 Aug. 1855 L o u i s e C h a r l o t t e E l i s a b e t h M a r i e b a r o n e s v a n
I t t e r s u m (overl. 30 Nov. 1900).
Coenen heeft veel gedaan voor de verfraaiing van Zutphen. Het ‘Coenenspark’
is naar hem ge-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

624
noemd. Toen hij (13 April 1890) 25 jaar burgemeester was, bood de burgerij hem
de fontein op het Stationsplein aan, die een levensgrooten Hercules voorstelt.
Gimberg

[Coenen van 's Gravesloot, Jan François Leonard]
COENEN VAN 'S GRAVESLOOT (Jan François Leonard), ontvanger der in- en
uitgaande rechten en accijnsen te Leiden, verdienstelijk beoefenaar der geslachten wapenkunde, 20 Dec. 1817 te Utrecht geb. en 28 Dec. 1885 ald. overl. Zijn
ouders waren Mr. J a c o b D i e d e r i k C o e n e n , heer van 's Grave sloot, eerst
lid van den raad van Utrecht en vervolgens thesaurier dier stad, en S a r a
J o h a n n a B a l t h a z a r i n a v a n d e r U p w i c h . In 1847 kreeg hij zitting in de
ridderschap van Utrecht, van welk college hij tot de opheffing ervan op 29 Mei 1880
lid gebleven is. Vóór Coenen de betrekking van ontvanger der in- en uitgaande
rechten te Leiden bekleedde, was hij controleur der directe belastingen en accijnsen
eerst te Amersfoort (1842-69), daarna te Groningen (1869-72). In alle drie plaatsen
bekleedde hij bovendien tal van andere maatschappelijke betrekkingen. Ook was
hij mede-administrateur van de Stevens-fundatie te Utrecht, een stichting van wijlen
den notaris Stevens, bestaande uit een 50 tal vrije woningen voor nijvere
handwerkslieden.
Coenen heeft enkele belangrijke bijdragen geschreven in de Nederl. Heraut (o.a.
een opstel over het Familiegraf van Oldenbarneveld te Amersfoort); in de Heraldieke
Bibliotheek van 1874 komt van hem voor een art. Genealogie van het geslacht de
Veer. Ook gaf hij in laatstgenoemd tijdschrift een verslag van een in zijn particuliere
bibliotheek aanwezig en uit die van Jacobus Koning afkomstig wapenboek op
perkament, dat tot de oudste heraldieke gedenkstukken behoort en vervaardigd is
door den heraut B e i j e r e n (Claes Heynenzoon). Behalve voor de genealogie en
de heraldiek heeft Coenen zich o.a. ook verdienstelijk gemaakt voor de topographie;
zoo werkte hij jaren lang aan een topographischen en historischen atlas van de
prov. Utrecht.
Hij was te 's Gravenhage 22 Aug. 1849 gehuwd met jonkvr. C h a r l o t t a
L u d o v i c a T h e o d o r a v o n P e s t e l en ontving in 1880 te Leiden zijn eervol
ontslag, waarop hij zich metterwoon in Utrecht vestigde.
Zie: Levensber. Letterk. 1886, 340.
Zuidema

[Coitsius, Johannes]
COITSIUS (Johannes), onjuist ook wel C o i t i u s of C o e t s i u s gespeld, geb. te
Nijmegen, overl. te Culemborg 1625. Na op kosten dier stad te Herborn en Heidelberg
(ingeschr. 20 Febr. 1603), gestudeerd te hebben, kwam hij in 1605 in zijn vaderstad
terug, en bood aan den raad zijn diensten aan, om te prediken, ‘oock in het françois’
als zulks begeerd werd. 15 Sept. werd hij aldaar tot predikant beroepen bij de
hervormde gemeente en nam tevens de predikdiensten waar in de fransche taal
voor de fransche troepen, die daar in garnizoen lagen. Met zijn beide ambtgenooten
Livius en Leflerus werd hij 8 April 1618, als aanhanger der remonstrantsche leer,
‘wegens verscheiden ergernissen en offensien, geen behoorlijke satisfactie gevende
van hun dienst gesuspendeerd, totdat zij zich op de synode zouden gepurgeert
hebben’. Zij teekenden de acte van stilstand, herriepen, maar weken daarna van
de remonstranten weder af en teekenden de canones der nationale Synode, waarna
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zij wederom beroepbaar gesteld werden. Coitsius werd in 1624 te Culemborg
beroepen en overleed aldaar in het volgende jaar.
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Een gedicht van hem staat achter de Theses juridicae de interdicts, door C a e c i l i u s
R e n b a c h , te Herborn 1602 verdedigd. Verder gaf hij uit: Waerachtige beschrijvinge
o

des Proces enz., vertaald door J o h . C o i t s i u s (Pamflet Knuttel n . 1509).
o
Zie: J. T i d e m a n , de Remonstrantsche Broederschap 281; Pamflet Knuttel n .
2587.
van Schevichaven

[Colibrant, Cornelis à Staeyen à]
COLIBRANT (Cornelis à S t a e y e n à), ook wel genoemd v a n d e r S t a e y à
C o l y b r a n t , advocaat te Dordrecht, schreef behalve eenige verzen in de werken
van tijdgenooten, als in de Herstelde Zeegtriomph (1660) en 't Verheerlickt Nederlandt
(1668) nog: Vergode Wieghsangh ofte Lofdicht op de Goddelicke, wonderlicke ende
aldergeluksalighste geboorte onses Heere Jesu Christi (Dordr. 1650).
Uit aanteekeningen.
van Dalen

[Coligny, Gaspard de]
COLIGNY (Gaspard d e ), graaf van Châtillon, tweede zoon van François de Coligny,
admiraal van Guyenne, kleinzoon van den bekenden admiraal de Coligny, geb. 26
Juli 1584, overl. 4 Jan. 1646. Hij erfde in 1601 zijn titel van zijn ouderen broeder en
is, evenals deze, op jeugdigen leeftijd in dienst der Staten getreden; in 1614 kreeg
hij als kolonel de fransche regimenten te commandeeren; hij nam deel aan den slag
bij Nieuwpoort, het beleg van Sluis (1604), Mühlheim (1605) en 's Hertogenbosch
(1629). In 1619 was hij buitengewoon gezant der Staten bij het fransche hof. In 1622
is hij maarschalk van Frankrijk geworden en commandeerde in 1635 met de Brézé
de fransche hulptroepen van de Republiek. In 1641 trad hij uit den militairen dienst;
hij overleed op zijn kasteel te Châtillon.
Hij was gehuwd met A n n e d e P o l i g n a c . In den Haag had hij bij A n n e
H o e f t m a n een zoon verwekt, die in 1628 vaandrig was, en met een meisje ‘buiten
zijn calibre’ wilde trouwen. Het C e n t r . B u r e a u v. G e n e a l o g i e e n
H e r a l d i e k vermeldt althans zijn ondertrouw op 27 April 1628 te Arnhem met
S a r a R o g i e r s . Zijn door J. van Ravesteyn geschilderd portret is in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Ook Mierevelt heeft zijn portret geschilderd (W. Jz.
Delff sc.).
Zie: Biogr. Univ. V, 109; Geschiedk. aant. omtrent Fred. Hendrik enz. 79 en 80;
D u y c k , Journaal III, 276; B o s s c h a , Heldendaden te Land I, 335, 371; B l o k ,
Gesch. v. het Nederl. volk IV, 62, 192, 298, 399; v a n H a s s e l t , Geld. Maandwerk
II, 428; B l o k , Relaz. Venez, 9, 54, 82, 174.
Eysten

[Coligny, Hendrik de]
COLIGNY (Hendrik d e ), graaf van Châtillon, oudere broeder van Gaspard, geb.
1583, overl. 10 Sept. 1601. Op 29 April 1600 kwam hij in dienst der Staten en nam
deel aan den slag bij Nieuwpoort. In 1601 voerde hij het bevel over de fransche
hulptroepen bij het beleg van Rijnberk en werd bij die gelegenheid door een
musketkogel gewond. Na de inneming dier vesting trok hij, op zijn verzoek, met 23
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vendels (2000 man) naar het belegerde Oostende, waar hij sneuvelde. Zijn broeder
Gaspard kreeg toen den titel: de Châtillon.
Zie: v. M e t e r e n , Nederl. hist. VIII, 58; S c h u l l e r t o t P e u r s u m , Verz.
berigten omtrent de krijgsbevelh. bij Nieuwpoort 9 en 10; B o s s c h a , Heldend. te
Land I, 291; D u y c k , Journaal III, 153.
Eysten

[Colizzi, Giovanni Andrea K.]
COLIZZI (Giovanni Andrea K.), geb. te Grudim in Bohemen in 1740 of 1741,
vertoefde eerst in Engeland en kwam omstreeks 1765 naar Holland, waar hij vóór
Sept. 1808 overleden is. 15 Juli 1765 werd hij als ‘romanus’ ingeschre-
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ven in het album der leidsche universiteit. Te Leiden huwde hij 11 Mei 1772 met
C o r n e l i a M a r i a v a n D i n t e r en deed aldaar in 1774 verschijnen een
Dissertatio philosophica de sono, niet onwaarschijnlijk om te kunnen worden
opgenomen onder het onderwijzend personeel der hoogeschool. In hetzelfde jaar
1774 schijnt hij lector in het italiaansch geweest te zijn; bovendien gaf hij
klavieronderricht aan de studenten (Mededeelingen Letterk. 1897/98, 8). Bij
gelegenheid der feestviering van het 200-jarig bestaan der leidsche academie (8
Febr. 1775) componeerde hij een studentenmarsch (S c h o t e l , Academie te Leiden,
207). In 1779 en 1783 was hij verbonden aan de hofkapel van Willem V te 's
Gravenhage, denkelijk als cembalospeler; althans onder hen, die destijds hier te
lande in dat spel uitmuntten, wordt hij in 1780 als eerste genoemd (De
muzykonderwyzer; of volledig onderwijs in de gronden der muzyk-kunde (Rott. 1780)
227). Omstreeks dienzelfden tijd noemt hij zich ‘maitre de musique à la cour de
Guillaume V d'Orange’. Onder zijn geschriften, waarvan ik evenals van de geciteerde
dissertatio philosophica geen exemplaar ken, zij genoemd: Lotto musical, ou direction
facile pour apprendre en s'amusant à connoitre les differens characteres de musique
(A La Haye et à Amsterdam, chez Burchard Hummel et fils. 1787) (F o r k e l , Allg.
Litt. der Musik 268).
Documenteel of authentiek zijn mij bekend: Compositione di musica. Hs. met vert.
in hs. d.H.C. C l a t e r b o s (1836) (ex. Bibl. muziekgesch.); Concerto a cembalo
concertante, due violini di ripieno, violetta, due corni ad libitum e basso (L'Aja) (ex.
Conserv. Brussel); Concerto pour le clavecin (La Haye); Violino ou mandolino concert
(La Haye); Ouvertures slavones pour orchestre (Cat. Nieuwenhuysen, Utr. 1870,
o

n . 503); Marche in Troisième recueil d'ariettes arrangés pour le sixtre ou guitare
angloise ... par D.L. v a n D i j k , 29; Air français variée pour le clavecin (La Haye);
Airs français pour deux violons (La Haye); Air variée pour le clavecin: Vous l'ordonnes
(La Haye); Airs italien (La Haye); Onderscheidene airs, romances en chansons in
Journal de La Haye (Amst. et La Haye); Bataefsche veldvreugd ter gelegenheid van
het huwelijk van Willem den Vden (Leyden 1767), Zangtoonen d. G. C o l l i z i (ex.
verz. Scheurleer); Marche à plusieurs instruments executée à l'occasion du second
jubilé de l' Academie de Leyde ... le huitième février 1775 (La Haye) (hiervan ook
een uitgaaf voor klavier alleen); De dankbare zoon, Opera, in musiek gebragt door
J.A.K. C o l i z z i enz. (Leyd. 1777) (ex. Mij. v. Letterk. toon. 8569/74); Zangwijzen
van stichtelijke gezangen bij verscheiden gelegenheden gedicht door R u t g e r
S c h u t t e in zijn leven predikant te Amsterdam naar den besten italiaanschen
smaak in muziek gebracht voor zang, clavecimbaal en basso continuo. IVe dl.
o

o

(Amsterdam 1785, 8 ); Hetzelfde werk. Eenstemmige uitgaaf (z.j., 12 ); A. B l u s s é ,
Jubelzang ter 25-jarige vergadering van 't genootschap Lust tot zingen op muziek
gebragt, door J.A.K. C o l i z z i , gevierd den 28 Dec. 1797 's morgens ten 11 uure
in de Augustyne Kerk (Dordr. 1797); De muziek des harten, door den nu onlangs
overledenen muziek-, taal- en kruidkundigen menschenvriend C o l l i z z i voor eenige
jaren mondeling aan den uitgever gedicteerd, en nu, om deszelfs nagedachtenis te
vereeren uitgegeven ('s Gravenh. W. Klis de Bert 1808); De vrede; een cantate
gecomponeerd door wijlen den uitmuntenden componist J.A.K. C o l l i z z i (Rott.
1816); 4 Concerti barbari a due violini, viola et bassi Op. 1 (Cat. Nieuwenhuysen,
o

Utr. 1870, n . 550); Trois trios pour le clavecin avec
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violon Op. 3 (La Haye); Trois trios pour le clavecin avec viola Op. 4 (La Haye); Six
sonatines pour le clavecin ou pianoforte avec l'accompagnement d'un violon, Oeuvre
V (La Haye) (ex. verz. Scheurleer); Deux concerts pour le piano avec
o
accompagnement d'orchestre, Op. 6 (Cat. Nieuwenhuysen, Utr. 1870, n . 604); Six
sonatines pour le clavecin ou pianoforte avec l' accompagnement d'un violon, dont
les trois dernières à quatre mains Oeuvre VII (La Haye) (ex. Bibl. muziekgesch.);
Concerto pour le clavecin avec accompagnement d'orchestre Op. 9 (Cat.
o
Nieuwenhuysen, Utr. 1870 n . 605); Three duetto's for two performers on one
harpsichord or pianoforte with accompaniment for one violin Opera XI (The Hague)
(ex. verz. Scheurleer); Deux sonates pour le piano-forte avec l'accompagnement
d'un violon, Oeuvre XII, livr. II (Rott.) (ex. Bibl. muziekgesch.). Zijn portret is door
L.B. Coclers geëtst.
Zie: Bouwsteenen, reg.; M e n d e l , Mus. Conversations-Lexikon II, 513; E i t n e r ,
Quellen-Lexikon III (1900) 12; S c h e u r l e e r , Het muziekleven 102.
Enschedé

[Colvius, Agneta]
COLVIUS (Agneta), of C o l v i a , dochter van den volgende, was gehuwd met ds.
J a c o b u s R o l a n d u s , predikant te Dordrecht, uit welk huwelijk 11 kinderen
geboren werden, waarvan slechts 2, A n n a en A n d r e a s in leven bleven. Zij werd
door M a r g a r e t h a v a n G o d e w y c k hoog geroemd: ‘Haer innerlijck vernuft,
haer verstant die zijn niet uyt te prenten’. Reeds in hare jeugd muntte zij uit in het
vervaardigen van handwerken en andere kunsten. Haar portret werd volgens een
lofvers van M. van Godewijck vervaardigd door B. Vaillant.
Zie: S c h o t e l , Letter- en Oudh. Avondst., 162.
van Dalen

[Colvius, Andreas]
COLVIUS (Andreas), geb. te Dordrecht 1594, gest. aldaar 1 Juli 1671, zoon van
N i c o l a a s H e y m a n s , gezegd K o l f f en M a r i a v a n S l i n g e l a n d t , werd
4 Sept. 1612 ingeschreven te Leiden als stud. theol. en in 1618 aan de hoogeschool
te Genève. In 1619 door de classis van Dordrecht aangenomen als proponent, werd
hij weldra beroepen tot predikant te Rijsoord, daar blijvende tot 1620, toen hij met
ridder Johan Berck, eersten afgezant van den Staat bij de Venetiaansche Republiek,
daarheen vertrok als prediker bij de ambassade. Het verblijl te Venetië benutte hij
o.a. tot copieering van hss. van wis- en natuurkundigen inhoud van Galilei en Paolo
Sarpi. In 1627 te Dordrecht teruggekeerd, werd hij er 22 Aug. 1628 beroepen tot
waalsch predikant, maar, ten gevolge van eenig verzet, eerst 23 Mei 1629 door
Polyander van Kerckhoven bevestigd; 19 Mrt. 1630 huwde hij er A n n a v a n d e r
M y l e , van Vlissingen, dochter van den afgezetten arminiaanschen predikant
Abraham en Anna van Duymen. Zijn vriend Joh. van Beverwijck noemt hem ‘een
nauwkeurigh ondersoecker van de natuyrlyke dinghen’; Balen getuigt, dat hij ‘grondig
den hemelloop en de wis-konste’ verstond. In het kerkelijke was C. zeer gematigd
‘alles minsaemelyck ende vrundlick tracteerende’; zoowel Descartes als Voet achtte
hij hoog en betreurde hunne twisten. In 1648 werd hij curator van de latijnsche
school en hetzelfde jaar ook van de stadsbibliotheek. Ook zelf bezat C. letterkundige
zoowel als andere hss.: Galilei's ongedrukt tractaat Del flusso e reflusso del mare
leende hij zoowel aan Is. Beeckman als aan Chr. Huygens; uit een brief van Joh.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

de Witt van 3 Jan. 1654 blijkt, dat deze den gezant Chanut mededeeling had gedaan
van in het
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bezit van C. zijnde hss. van Descartes. Van de rijke, door Theod. Graswinckel
bezongen verzameling curiosa, mineraliën, insecten, portretten en meda illes, moet
in 1655 verschenen zijn een Catalogus Musaei Andreae Colvii; blijkens schrijven
aan Joh. de Witt van 14 Oct. 1660 wenschte hij haar toen van de hand te doen. In
1666 nam hij wegens hoogen leeftijd emeritaat. Aan Paulus Colomesius, die zijn
bibliotheek bezocht, toonde C. een menigte brieven van Scaliger, Casaubonus,
Fulgenzio Micanzio, den opvolger van Sarpi, e.a. Behalve met genoemden stond
hij ook in briefwisseling met Polyander van Kerckhoven, George Doublet, Elisabeth
van Bohemen, Dion. en Is. Vossius, Diodati, Golius, Is. Gruterus, Adr. Heereboord,
Ant. Vivien, A. Vorstius, A. de Bie, Focanus en J. Lydius (berustende op de leidsche
univ. bibl.); met A.M. Schuurman, op wie hij ook latijnsche, fransche en italiaansche
gedichten maakte (leidsche en utrechtsche univ. bibl., oudheidkamer Franeker);
met Const. Huygens (Leiden univ. bibl., Amst. kon. Ac. en Londen, Br. Mus.); met
Nic. Heinsius en Cunaeus (Leiden, univ. bibl.) en Naeranus (Amst. rem. gem.).
Gedrukt is Salmasius' brief aan hem de Caesarie et coma (Lugd. Bat. 1644, vert.
Dordr. 1645) en C.'s brief aan Joh. van Beverwijck in diens Epistol. quaest. de vitae
termino fatali an mobili (Dordr. 1634) 152-167; voorts brieven tusschen C. en Jac.
Crucius (in diens Mercurius Bat. (1661) 218, 360, 425, 462, 633), G.J. Vossius (Epp.
(1691) I, 74, 267, 376, 428, 439-40; II, 280-81, zie voorts ook 308, 313, 367),
Salmasius (Epp. (Lugd. Bat. 1656) 147; B u r m a n , Sylloge II, 617), Dan. Heinsius
(B u r m a n , Sylloge II, 461), A.M. Schuurman (S c h o t e l , A.M. Schuurman, ('s
Hert. 1853) 106, 115), Chr. Huygens (Oeuvres compl. I (La Haye 1888) 321, 22,
75, 80, 452, 70, 86), Descartes (Oeuvres I (Paris 1897) 380; III (ib. 1899) 247, 646,
680; IV (ib. 1901) 7) en Elisabeth van Bohemen (ald. XII (1910) 485). Gedrukt is
nog een gedicht van C. op den gouden kop van C. de Witt (Tweede deel van 't swart
toneelgordijn enz. (anno 1677) 16, 17); andere zijn vermeld bij S c h o t e l , Kerkel.
Dordrecht I (Utr. 1841) 320-3. Volgens dezen bezat C. nog een onvoltooid werk van
S a r p i ‘de geheimen des pausdoms’; hij vertaalde ook uit het italiaansch een aan
Nic. Vivien opgedragen en door een brief van hem voorafgegaan geschrift als Historia
inquisitionis P. Paoli Veneti, cui adjuncta est Confessio fidei quam ex italica lingua
latinam fecit A. C o l v i u s (Rott. 1651), in het nederlandsch vertaald door N.N. (Utr.
1651). (H a l l e r Bibl. III, 443).
C.'s portret, geschilderd door Jac. Cuyp en 1646 in koper gesneden door Sal.
Savry is in B a l e n , Beschr. van Dordrecht (ald. 1677) 225. In den Cat. der hss.
nagelaten door Jac. Koning Amst. 1833) 76 wordt eene autobiographie van hem
vermeld. Uit zijn huwelijk sproten Nicolaas, die volgt, en Agneta hiervoor.
Zie: H.S. met aanteekeningen over Berck's reis naar Italië 1623-1627 door A.
B u c h e l i u s op univ. bibl. Utr. (No. 843); B a l e n , Beschr. van Dordrecht (ald.
1677) 194, 1088, 98, C o l o m e s i u s , Opuscules 110; V a l e n t i j n , Oud- en
Nieuw-Oost- Indiën I (Dordr. Amst. 1724) 119; S c h o t e l , Letter- en Oudheidk.
avondst. (Dordr. 1841) 61, 83, 119, 162; d e J o n g e , Nederl. en Venetië ('s Grav.
1852) 145, 368; Collection de doc. inédits I (Paris 1873) 128; Navorscher XXIV
(1874), 409; Verslag archief gem. Dordrecht (1886), 4; Cat. bibl. gem. Dordrecht
(1898) IV; Bull. pour l'hist. des églises wallonnes III (1888)
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42; C o n s t . H u y g e n s , Journaal van zijn reis naar Venetië 1620 in Bijdr. en
Meded. Hist. Genootschap XV (1894) 62 e.v.; M o n c h a m p , Is. Beeckman et
Descartes in Bull. Acad. roy. Belgique XXIX (1895) 135 vlg.; F r u i n , Verspr. geschr.
IV, 199, 242; Oeuvres de D e s c a r t e s VIII (Par. 1905) 196-98 en XII (1910) reg.;
v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het protestantsche vaderland II, 182-3.
de Waard

[Colvius, Nikolaas]
COLVIUS (Nikolaas), geb. te Dordrecht 9 Febr. 1634, gest. te Amsterdam 17 Nov.
1717, zoon van den voorg. In het leidsche Album Studiosorum staat kol. 398 op het
jaar 1649 ingeschreven: Nicolaas Colvius Dordracenus, 20 P. ls dit onze Nikolaas,
dan zou hij 1629, dus vóór het huwelijk zijner ouders geboren zijn, waarvan overigens
niets verluidt. De opgaven van den leeftijd der studenten in het album zijn echter
ıang niet altijd te vertrouwen. In deze chronologische moeielijkheid geeft ook B a l e n ,
Beschr. van Dordr. 194, 225, 1088 geen licht. 13 Juni 1655 werd Nikolaas als
predikant der waalsche gemeente van Dordrecht bevestigd door Ch. de Rochefort
van Rotterdam, aldus de ambtgenoot wordend zijns vaders. Reeds het volgend jaar
echter vertrok hij naar Amsterdam, waar hij de gemeente diende tot 1711. Hij was
gehuwd eerst met C a t h a r i n a M a r i j n , bij wie hij twee dochters had: A n n a en
C a t h a r i n a ; daarna met C o r n e l i a d e l a F o n t a i n e , die hem twee zoons,
N i k o l a a s en A n d r i e s en ééne dochter, K o r n e l i a , schonk. H e n r i c u s
N i k o l a a s z . C o l v i u s , die in 1641 van Ridderkerk naar Zwijndrecht kwam en
daar 1652 overleed was de broeder zijns vaders. T h e o d o o r C o l v i u s , pred. te
Zwijndrecht 1652-1655, Hulst 1655-1670, Maastricht 1670-1674, Gouda 1674-1680,
Dordrecht 1680, waar hij 1687 stierf, was diens zoon.
Nikolaas Colvius schreef met L o u i s W o l z o g e n en J e a n P r é v o s t : La
discipline du synode des Englises wallonnes des provinces unies des Pays-Bas
(Amst. 1691); gedrukt is ook zijne preek over ps. 73: 25, uitgesproken bij zijn 50-jarig
jubileum te Amsterdam 20-22 Augustus 1706. Zijn door B. Vaillant geschilderd
portret is gegraveerd door J. Gole.
Zie B a l e n , Dordrecht, 1088 vlg.; N. Kerk. Handb. 1907, Bijl. 170, 116, 112; 1909,
Bijl. 134; v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Prot. vaderl. II, 183 vlg.
Knappert

[Comantius, Wilhelmus of Gulielmus (1)]
COMANTIUS (Wilhelmus of Gulielmus) (1), ook een enkele maal waarschijnlijk bij
vergissing G u m a n t i u s genoemd, volgens H.Q. J a n s s e n , zoo goed als zeker
dezelfde als ‘b r o e d e r W i l l e m , een apostaat, karthuizer monnik van Roermond,
die gehuwd was met eene voormalige non’, eerst vlaamsch predikant te Dixmude
(1580 tot op het laatst van 1582 of het begin van 1583), later te Sluis (geleend in
de tweede helft van 1582, in 1583 als vast predikant tot 1586), te Noordwijk-binnen
(Sept. 1586 tot 1590) en te Oost-Souburg (1590), waar hij op 11 Dec. 1594 stierf.
Op de vergadering van de classis Sluis werd 12 April 1583 aan hem, van den Houte
en Thomas Bruscenus opgedragen om een gebed op te stellen ter opening en
sluiting van de classicale bijeenkomsten; ook een formulier, te zamen met van den
Houte, van schuldbekentenis voor Joh. Yserman. Een beroep naar Goes werd in
Jan. 1584 afgeslagen. Bij deze gelegenheid ontving hij van den kerkeraad dertig
gulden ‘voor een wellekome’. De gemeente was, vooral in 1585, in geldelijke

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

moeilijkheden, zoodat de burgemeester Jacob Drabbe moest aantoonen dat de
inkomsten

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

630
van kerk en stad te klein waren om twee predikanten te betalen, laat staan een
derde te beroepen, die eigenlijk noodig was. Comantius reisde met het oog op dezen
benarden toestand naar de Staten van Zeeland en, toen hij daar niet slagen kon,
naar Holland (Juni 1585). Op deze reis had hij een beroep naar Medemblik
ontvangen, niet alleen van de gemeente aldaar, maar ook van de Staten. De
kerkeraad te Sluis echter besloot, dat hij behoorde te blijven. Afgevaardigd naar de
haagsche of leycestersche Synode van 1586, had hij de belangen der vlaamsche
kerken te behartigen en te klagen over den jammerlijken toestand van de financiën
te Sluis. Toen hij had bemerkt, dat daaraan niets verbeterd kon worden, was hij wel
genoodzaakt geweest, zoo verklaarde hij 17 Aug. in den sluischen kerkeraad, ook
op raad van den griffier, naar een anderen werkkring om te zien. Daarom had hij
zich voor een half jaar verbonden aan de gemeente te Noordwijk-binnen. Op de
Synode had hij ook deelgenomen aan de zaak van Herman Herberts. Aan den
kerkeraad te Sluis moest hij beloven na den tijd zijner verbintenis te zullen
wederkeeren en de akten der haagsche Synode te zullen overschrijven en naar
Sluis zenden. Comantius bleef te Noordwijk, omdat Sluis in Juni tot Augustus door
Parma belegerd werd en van nu af voor eenige jaren spaansch werd. In Zuid-Holland
woonde hij de Synoden van 1587, 1588 en 1590 bij, waar hem de kerkvisitatie in
zijne classis werd opgedragen.
Zie: H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. te Brugge II (Rott. 1856) 267; d e z e l f d e ,
Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1868) I, 52, 55, 175, 239, 406; II, 172 en de daar
genoemde bronnen; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 288, 298, 322, 360, 380;
F.L. R u t g e r s , Acta 530, 538; Kerkel. Handboek 1907, Bijl. 142; 1909, Bijl. 147
v., 154.
Knipscheer

[Comantius, Wilhelmus (2)]
COMANTIUS (Wilhelmus) (2), C o o m a n t i u s , C o m m a n t i u s of C o o m a n s ,
geb. te Sluis, gest. te IJzendijke 6 Aug. 1653, zoon vermoedelijk van den voorgaande,
werd als Slusanus Fland. en alumnus Flissinganus 5 Oct. 1610 als stud. theol.
ingeschreven te Franeker. Als student werd hij in 1614 te Vlissingen tot lidmaat der
kerk aangenomen. Wellicht studeerde hij nog in het buitenland of legde de stad op
hem beslag voor de latijnsche school, althans eerst 9 Nov. 1616 ontving hij als
proponent beroep tot predikant te IJzendijke, waar hij 15 Jan. 1616 is bevestigd. In
die kwaliteit en als jonggezel van Sluis huwde hij Jan. 1617 te Vlissingen met
A g n e t i a M o r r i t s , jongedochter van Vilvoorden. De classicale akten noemen
als zijn vrouw R a c h e l H a s m a n , door welk laatste huwelijk hij de zwager werd
van den predikant te Kruininger Esdras Hasman. Een zoon van C. was wellicht de
B e n j a m i n C., die als geboortig van IJzendijke, 24 Mrt 1654 poorter werd te
Middelburg. Een bepaalde verwantschap met hen en het geslacht Coomans in die
stad is mij niet gebleken.
de Waard

[Coninck, Cornelis]
CONINCK (Cornelis), geb. in het laatst der 16e of begin 17e eeuw, begr. te
Rotterdam 29 Juni 1658, was een zoon van C o r n e l i s A n d r i e s z . C o n i n c k
en A e f j e C o r n e l i s d . M a t e l i e f f . In 1636 werd hij schepen te Rotterdam en
in 1641 lid van de vroedschap, wat hij tot zijn dood bleef; burgemeester was hij in
1641 en 1658; verder kunnen wij nog van hem vermelden, dat hij tusschen 1642

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

en 1657 meermalen gedeputeerde ter dagvaart was en van 1649-1658 bewindhebber
der O.-I.-C. van de kamer Rotterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. III, 204, Bijl. B.
Wiersum
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[Cono, ook Cuno]
CONO, ook C u n o , abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Onbekend is het
jaar zijner benoeming. Hij komt het eerst als zoodanig voor in eene oorkonde van
1 Juni 1290. De abdij had zwaar geleden door den limburgschen erfopvolgingsstrijd
(1283-1288) en om de groote schulden te delgen verkocht hij een gedeelte harer
vaste goederen. Hij stierf 19 Maart 1301.
Zie: Collecta ex annalibus abbatiae Rodensis 141 (18e eeuwsch hs. in het archief
o

van het Seminarie te Rolduc, n . 26); N. H e y e n d a l , Continuatio annalium
Rodensium (uitg. door E. L a v a l l e y e , als deel VII der Histoire du Limbourg van
S.P. E r n s t (Luik 1852) 87-89; P. J o e r r e s , Urkundenbuch des Stiftes St. Gereon
zu Köln (Bonn 1893) 190-204, 208.
Goossens

[Cono, Cuno of Keno]
CONO, C u n o of K e n o , bisschop in de eerste helft der 14e eeuw met den titel
van Megara, bisdom in Griekenland, overl. Sept. 1366. Hij was monnik der vermaarde
Cistercienser abdij Altenberg, bisdom Keulen en als wijbisschop werkzaam in dat
diocees, doch voornamelijk in Luik en Utrecht. De datum zijner benoeming is niet
bekend. In 1339 wijdde hij eene klok in zijne abdij en verleende toen een aflaat. In
de abdij van Egmond verrichtte hij wijdingen in Febr. 1342. Wellicht trad hij op
meerdere plaatsen van het bisdom Utrecht als wijbisschop op. C o p p e n s plaatst
hem op de lijst der utrechtsche wijbisschoppen. Cono overleed in zijne abdij Altenberg
en werd in de abdijkerk, den bergschen dom, begraven.
Zie: G. J o n g e l i n u s , Purpura D. Bernardi, (Col. 1644) 98; J o h . a L e y d i s ,
Chronicon Egmundanum (Lugd. Bat. 1692) 68; Bijdr. Bisd. Haarl. II 287; XIX, 18; J.
H a b e t s , Gesch. v.h. bisd. Roermond (Roerm. 1875) I, 242; H. C o p p e n s , Alg.
Overz. der Kerkgesch. v.N. Nederl. (Utr. 1902) 249, 574.
Fruytier

[Conradi, Henricus]
CONRADI (Henricus), was eerst predikant te Purmerend, sedert 31 Mrt. 1637 te 's
Hertogenbosch, en is aldaar overl. 1650. Conradi was o.a. scriba van de eigenaardige
en belangrijke groote kerkelijke vergadering, gehouden te 's Hertogenbosch van 23
Jul. tot 15 Dec. 1648. Deze vergadering, bijeengekomen op last der Staten-Generaal
en bestaande uit de bossche leeraren en ouderlingen, verder uit de leden van de
bossche classis, afgevaardigden uit de verschillende provincies en
vertegenwoordigers van de St. Gen. en den Prins, moest trachten het te brengen
tot de volledige reformatie der Meierij. Praeses was Ds. G. Udemans uit Zierikzee,
assessor prof. C. de Maets uit Utrecht. Door deze vergadering zijne vele predikanten
in de Meierij beroepen en tevens is een groot aantal schoolmeesters en kosters
aangesteld. De acta dezer vergadering zijn o.a. nog aanwezig in het archief der
classis 's Hertogenbosch en eene copie op het rijksarchief aldaar.
Zie: W. M e i n d e r s m a , de Groote Kerk. Verg. van den Bosch in 1648, in Nederl.
Archief voor Kerkgesch. VII (1909) 125-165.
Meindersma

[Consgen, F.H.]
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CONSGEN (F.H.), overl. 8 Mei 1827, werd in 1794 secretaris van het bisdom
Roermond, onder bisschop van Velde van Melroij, en bleef die betrekking ook na
het concordaat tusschen den Paus en Napoleon waarnemen, voor dat gedeelte van
het bisdom Roermond, dat niet bij Frankrijk werd ingelijfd n.l. de dekenaten Cuick
en Nijmegen.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. bisd. Roermond. (Roerm. 1890) II, 632.
Flament

[Constantijn]
CONSTANTIJN, amsterdamsch chirurg, leermeester van Abr. Titsingh, had als
docent en praktikus een grooten roep. In het begin der 18e eeuw kreeg hij een
zweedsch edelman in behande-
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ling, die, in Stockholm met een degen in de borst gestoken, reeds te vergeefs in
eigen land en in Parijs genezing gezocht had. Constantijn bevrijdde hem van zijn
empyeem. Deze genezing was oorzaak, dat de zweedsche ambassadeur, baron
Lilierot, hem aanbood, chirurg aan het zweedsche hof te worden en Constantijn in
1704 naar Stockholm vertrok.
Zie: A. T i t s i n g h , Diana 35; d e z e l f d e , Verdonkerde Heelkunst 279.
A. Geyl

[Constanz, Joannes van]
CONSTANZ (Joannes v a n ), dominicaan, overl. 17 Oct. 1321. Hij was apostolisch
poenitencier, werd 22 Nov. 1308 bisschop gewijd van Skopelo (S c o p u l e n s i s )
en wijbisschop van Keulen. Volgens Q u é t i f , Scriptores Ord. Praed. I, xxv, werd
hij gekozen in 1298 Hij komt ook voor als wijbisschop van Guy van Avesnes, bisschop
van Utrecht, en wijdde in 1310 de parochiekerk van IJsselstein.
Zie: W. H e d a , Historia Episcop. Ultraj. 238; v a n H e u s s e n , Batavia Sacra
II, 155; B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 15; E u b e l , Hierarchia
catholica medii aevi I, 463 en II, App. I, 310.
G.A. Meijer

[Coolbrand, Govert]
COOLBRAND (Govert), ged. 4 Juli 1660 te Rotterdam, overl. aldaar 14 Oct. 1712,
was een zoon van B i j s t a n t C o o l b r a n d en M a r i a P i e t e r s d . v a n d e r
W i e l . In 1697 treffen wij hem als schepen aan in zijn vaderstad en in 1698 werd
hij lid van de vroedschap, wat hij tot zijn dood bleef. Ook was hij herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart en sinds 1705 meermalen burgemeester. Hij huwde 20
Oct. 1686 te Delft met A g a t h a v a n H o l s t en in 2e huwelijk te 's Gravenhage
24 Juli 1697 met A n n a C a t h a r i n a à B r u g g e .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Coolhaes, Caspar Jansz.]
COOLHAES (Caspar Jansz.), geb. te Keulen 24 Jan. 1536, gest. 15 Jan. (?) 1615,
studeerde te Dusseldorp aan de hoogeschool van Joh. Monhemius en werd daarna
karthuizer monnik. In 1560 ging hij tot de hervorming over, trouwde G r i e t e
C a s p a r s d r . en werd predikant te Trarbach a.d. Moezel, behoorende tot het
vorstendom Pfalz-Zweibrücken, vervolgens te Beilstein en daarna te Siegen in het
Nassausche. In 1566 werd hij door de regeering van Deventer aangezocht om daar
het leeraarambt te vervullen voor hen, die de protestantsche leer waren toegedaan.
Om den dreigenden beeldenstorm te voorkomen had de regeering de
Lieve-vrouwekerk voor de prediking volgens de augsburgsche confessie moeten
afstaan; daarbij was als voorwaarde gesteld, dat de kerk ongeschonden zou blijven,
en de roomschen er ook godsdienstoefening zouden mogen houden. Inderdaad
toonde Coolhaes zich een voorstander van onbeperkte verdraagzaamheid en onthield
de gemeente zich onder zijn invloed van alles wat op geweld of wanorde geleek. In
het volgende jaar werd aan deze protestantsche prediking een eind gemaakt. 6 Mei
verliet Coolhaes de stad en vluchtte weer naar Duitschland, waar hij eerst te Essen,
daarna te Mannheim als predikant werkzaam was. Deze laatste, voordeelige
standplaats verliet hij in 1573 wegens beroep naar Gorcum, waar hij na een
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gevaarvolle reis in den winter aankwam. In Mei 1574 werd hij te Leiden beroepen;
1 Juni vertrok hij er heen, maar kon de stad niet bereiken, daar deze juist door het
spaansche leger was ingesloten. Hij hield zich te Delft op, bezocht de eerste Synode
te Dordrecht, die hem ook nog eene tijdelijke bediening te Rotterdam opdroeg, en
kwam eerst op den dag van het ontzet, 3 Oct. 1574, te Leiden. 8 Febr. 1575 trad
hij bij de plechtige opening der hoogeschool als vertegen-
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woordiger der godgeleerde faculteit op, deed de ochtendpredicatie in de Pieterskerk
en hield des middags de openingsrede. Ook gaf hij enkele maanden, tot de komst
van den hoogleeraar Guillaume Feugueray, het eerste godgeleerde college over
den brief aan de Galaten.
In de kerkelijke bediening was er op eenige punten verschil van inzicht tusschen
Coolhaes en zijn ambtgenoot Pieter Cornelisz., die met de ouderlingen en diakenen
strenge opvolging van de besluiten der Synode, en wering van al wat met roomsche
gebruiken overeenkomst had, voorstond, terwijl Coolhaes stichting van de gemeente
als hoofdzaak beschouwde en tegen bestrijding van andersdenkenden was. Een
scherpen vorm nam dit verschil aan, toen magistraat en kerkeraad tegenover elkaar
kwamen te staan. Pieter Cornelisz. en de zijnen kenden in kerkelijke zaken het
hoogste gezag toe aan de kerkelijke autoriteiten, classen en synoden; Coolhaes
beschouwde evenals de magistraat de predikanten als dienaren van de burgerlijke
overheid. De strijd ontbrandde in 1578, de overheid dreef door, dat zij invloed zou
oefenen op de samenstelling van den kerkeraad, en toezicht houden op zijne
handelingen; de ouderlingen en diakenen, die zich hiertegen verzetten, werden
afgezet, ten slotte ook de predikant Pieter Cornelisz. Scherp werd de opvatting der
regeering uiteengezet in de Justificatie des magistraets tot Leyden, door den
secretaris J. van Hout onderteekend en opgesteld door Dirck Volkertsz. Coornhert
(1579). De tegenpartij weet den gang van zaken vooral aan Coolhaes, die nu tot
zijne verdediging eene Apologia uitgaf (1580). Intusschen was eene diepgaande
scheuring in de gemeente ontstaan, pogingen van den Prins en de Staten om den
magistraat tot toegeven te bewegen, bleven zonder gevolg. Pieter Cornelisz. hield
een tijd lang predicatiën te Voorschoten, waar een groot deel der leidsche gemeente
heenliep om hem te hooren, tot hem dit eindelijk door een streng bevel belet werd.
Ook met den nieuwen predikant Lucas Hespe kreeg Coolhaes ernstige verschillen.
Coolhaes wilde niet meegaan, wanneer het gold iemand, die ongedoopte kinderen
had, op grond daarvan van het avondmaal uit te sluiten; volgens hem was iemand
die zelfs in belangrijke punten van de leer afweek, een broeder, en noch kerkeraden
noch synoden kende hij het recht toe om verschil van meening iemand te
veroordeelen. Dit kwam ook uit in zijne verdedigingsschriften - in 1580 was op de
Apologia nog een Breeder bericht gevolgd - en zoo stond hij openlijk bekend als
een onrechtzinnige; er was dus, toen de leidsche strijd eindelijk door tusschenkomst
van den antwerpschen predikant IJsbrant Balk bijgelegd was, een nieuwe vraag
voor behandeling rijp, of namelijk Coolhaes een leeraar van de Kerk mocht blijven.
Deze vraag is in eene particuliere Synode te Rotterdam in April 1581 opgeworpen,
in de nationale Synode te Middelburg behandeld, en beslist door zijne veroordeeling,
daar hij, hoewel bereid ter wille van den vrede veel toe te geven, weigerde schuld
te bekennen, waar Gods woord en zijn geweten hem niet beschuldigden. Hoewel
de leidsche magistraat hem bleef steunen en vele predikanten met het oordeel niet
meegingen, behield de strenge partij de overhand. Hare meening werd in een
geschrift, door A r n o l d u s C o r n e l i i en H e n r i c u s C o r p u t i u s opgesteld,
helder uiteengezet; een besluit van de Staten bevestigde het oordeel der Synode,
en verbood hem het preeken en het uitgeven van boeken. Toen echter de provinciale
Synode, te Haarlem in Maart 1582 de
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excommunicatie, die op 't middelburgsche vonnis moest volgen, behandelde,
yerscheen al weer een Sendtbrief van hem in druk, waarin hij 't onrechtmatige van
het vonnis uiteenzette. De excommunicatie, 25 Maart uitgesproken te Haarlem en
te Delft - de gemeenten Leiden en 's Gravenhage wilden hiertoe niet meewerken maakte aan zijn loopbaan als predikant een einde.
In 1582 verschenen nog twee belangrijke geschriften over de vraag van de
kerkelijke tucht; de magistraat van Leiden gaf hare bekende Remonstrantie uit,
waarin zij weer door de begaafde pen van C o o r n h e r t het recht der overheid in
kerkelijke zaken helder uiteenzette, en Coolhaes liet eene vertaling drukken van de
meening van den zwitserschen hervormer R o d o l p h u s G u a l t e r u s over de
christelijke discipline. De magistraat, hoezeer vóór Coolhaes gestemd, vond deze
laatste overtreding van het bevel der Staten nu niet gewenscht, en nam het boekje
in beslag. Echter werden de drukkosten vergoed en Coolhaes behield ook voorloopig
zijn salaris, terwijl nog herhaaldelijk getracht is zijn zaak tegenover de Staten en
den Prins te verdedigen, ten einde herziening van zijn vonnis te verkrijgen. In de
volgende jaren, 1584-1585, gaf Coolhaes nog eene reeks pamfletten uit over de
hangende quaesties, waaronder vooral de Conciliatio ergernis gaf, omdat daarin
uiteengezet werd, dat God zijne genade tot alle menschen uitstrekt. Ook het betoog
naar Gualterus werd herdrukt en de magistraat liet dat alles toe. Zelfs werd het hem
niet kwalijk genomen dat een groote voorraad geschriften van Erasmus Johannis,
die veel ergere ketterijen bevatten dan die van Coolhaes en op aandringen van den
Prins opgespoord en vernietigd moesten worden, te zijnen huize in beslag werden
genomen.
Eerst in 1586 kwam de zaak van Coolhaes opnieuw voor de Synode, nu in den
Haag, en daar werd op aandrang van Leycester bijlegging van de geschillen bereikt;
de excommunicatie werd ingetrokken; men nam er genoegen mee, dat Coolhaes
zich bleef verzetten tegen de leer van de reprobatie in art. 16 van de belijdenis,
maar liet hem beloven zijn strijdschriften te supprimeeren, en de leer van de generale
genade Gods niet openlijk vol te houden. Na een half jaar zou hij weer tot het
predikambt kunnen worden geroepen, maar eene waarneming van den dienst te
Warmond na veel langeren tijd deed zulk een storm opgaan, dat hij er verder voor
goed van afzag.
Hij had intusschen een nieuw bedrijf ter hand genomen. Onder voorlichting van
zijn buurman professor Heurnius had hij zich gewijd aan de distillatie van
geneeskrachtige wateren en oliën, en het hierin tot een onafhankelijk bestaan
gebracht, zoodat hij de stadsregeering kon bedanken voor het traktement, dat hij
nog eenige jaren had genoten, maar nu niet meer noodig had. In 1588 verscheen
een boekje Van seeckere seer costelijcke wateren tot aanbeveling van de producten
van zijne branderij, waaruit blijkt dat hij werkelijk in het onderwerp geheel thuis was.
Dit boekje bracht hem opnieuw in conflict met de synoden; hij meende zich namelijk
daarin te moeten verontschuldigen wegens zijn beroepsverandering, en zette in
enkele zinnen uiteen, dat deze overgang niet zijn werk was, maar dat men hem
onrechtmatig uit het predikambt ontzet had. Dit trok dadelijk de aandacht, het kwam
herhaaldelijk in de vergaderingen ter sprake, en bezorgde hem vermaningen van
predikanten en ouderlingen, ook nadat hij Leiden had verlaten.
In 1591 vinden we hem te Amsterdam gevestigd, waar hij zijne distilleerderij
uitoefent, en tegelijk
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een nieuw middel heeft uitgedacht om zijn medemenschen te stichten. Hij ontwierp
namelijk prenten, die de menschen door een eenvoudige voorstelling er op moesten
wijzen, dat het er vooral op aankwam het hart op God gericht te houden. Twee van
deze prenten met het adres van Coolhaes en het jaartal 1591 zijn bewaard gebleven;
de eene stelt een reiziger voor, van de aarde wandelend naar de eeuwige stad, nu
en dan op zijwegen gerakende, maar door zijn hart steeds naar God getrokken, en
door welwillende lieden weer op den rechten weg gewezen; de andere toont twee
biddenden, waarvan de een zijn gebed regelrecht naar God zendt, terwijl dat van
den ander naar zijn aardsche goederen afdwaalt. De prenten zijn groote houtsneden,
niet hoog staande als kunstwerken, maar duidelijk in hare strekking; ze zijn
waarschijnlijk van de hand van Wilhelm Jansz. van Campen, de tekst is kreupeldicht
van Coolhaes. Ook deze prenten gaven ergernis, omdat ze alleen er op wijzen, dat
het hart op God moet gericht zijn, en van de kerkelijke plichten niets inhouden, en
het was èn over het distilleerwaterboekje èn over de eerste prent, dat Petrus Plancius
in 1591 met een ouderling Coolhaes ernstig kwam onderhouden. In de latere
strijdschriften vinden we nog een vijftal andere dezer prenten beschreven.
Het schrijven van pamfletten had intusschen eenige jaren gerust, maar toen het
drijven naar kettervervolging weer begon toe te nemen, voelde Coolhaes zich
geroepen hiertegen op te komen. In 1595 verscheen een boekje van M a r n i x tegen
de ‘geestdrijvers’, schrijvers als Taulerus, de ‘duitsche theologie,’ David Joris en
Seb. Franck, die veel gelezen werden, maar tegen wie de schrijver met aandrang
de tusschenkomst van de overheid inroept. Coolhaes gaf hiertegen de Apologia
van F r a n c k uit, waarin de grootst mogelijke verdraagzaamheid aanbevolen wordt,
en erkent zelf, het ten volle met Franck eens te zijn (1598). Andere ongenoemde
voorstanders van verdraagzaamheid lieten de Remonstrantie en de Justificatie van
den leidschen magistraat herdrukken (1597), en nu verscheen tegen laatstgenoemd
werk een reeds vroeger geschreven bestrijding met toegevoegde nieuwe scherpe
uiteenzetting van de oude leidsche twisten. Hiertegen gaf Coolhaes een nieuw
Wederantwoort in 't licht (1598), waarop hij na bestrijding door het synodale Corte
antwoordt - weer van de hand van Arnoldus Cornelii en Corputius - nog een
Grondtlicke waerheydt liet volgen. De Synode zag van verdere bestrijding af, maar
begon opnieuw te handelen over de wenschelijkheid van excommunicatie van
Coolhaes. De zaak sleepte eenige jaren voort, in 1603 werd tot uitbanning besloten,
maar tusschenkomst van de commissarissen, die namens de Staten te kennen
gaven, dat er zwarigheden uit zouden voortkomen, deed de uitvoering achterwege
blijven.
In 1601 vaardigden de Staten van Groningen een scherp plakkaat tegen de
doopsgezinden uit, en nu scheen het de plicht van alle tegenstanders van
geloofsdwang om voor de vrijheid op te komen. Vooraan vinden we daarbij Coolhaes,
die te zamen met een makelaar, J a n C l a e s z . R o l w a g h e n , een pamflet in
het licht gaf, dat nog tweemaal herdrukt is en veel indruk gemaakt heeft. Het is een
Tsamenspreeckinghe van drie personen en er volgde in 1602 nog een Aenhechtsel
van de hand van Coolhaes op. Dat het opgang maakte, blijkt uit de weerleggingen,
een Antwoort van W i j n a n t K r a s , waartegen Coolhaes weder een Broederlijcke
vermaninghe gaf, en een meer officieele Apologia, waarop hij een Missive aan den
Authoor van die Apologia liet volgen. Ook Rol-
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waghen en andere vrijheidsvrienden sprongen mede in de bres, Coolhaes zelf
voegde nog een paar andere pamfletten aan de reeks toe; eerst in 1603 was de
pennestrijd ten einde, en de poging tot vervolging liep feitelijk op niets uit.
In de volgende jaren, 1606-1608, voerde Coolhaes een ernstigen strijd tegen de
almanakken, die nog steeds met allerlei heidensche bijgeloovigheden en met tal
van roomsche heiligendagen waren gevuld; hij gaf deels bestrijdingen van dit alles,
deels modellen van gezuiverde ‘gereformeerde’ almanakken. Hoewel zelf overtuigd,
dat hij hiermee weinig uitrichtte, daar de regeering en de Kerk het druk hadden met
andere dingen, terwijl het den uitgevers alleen om geld te doen was, achtte hij zich
toch verplicht te doen, wat hij kon. In de volgende jaren gaf hij nog eene reeks
pamfletten, waarin hij naar aanleiding van de nieuw uitgebroken twisten tot vrede
en eendracht vermaant en nog veel van zijn eigen vroegere ondervinding meedeelt.
Zijn distilleerzaak, die hij blijkens een nieuw Waterboecksken in 1600 in de
Warmoesstraat te Amsterdam uitoefende, werd in 1608 door zijn zoon A d o l f
gedreven; zijn twee andere zoons C a s p a r en J o h a n n e s schijnen omstreeks
denzelfden tijd te Gouda eene dergelijke zaak begonnen te zijn, en er zijn kleine
aanwijzingen, dat hij wellicht ook zelf daarheen verhuisd is. Zijne vrouw leefde nog
in 1610; hij zelf is misschien nog in zijn allerlaatste jaren naar Leiden gegaan, waar
hij als eerste hoogleeraar vermeld wordt in het portrettenwerk Alma Academia
Leidensis (1614), waar ook een goed gegraveerd portret van hem wordt gegeven.
Hij schijnt of te Leiden of te Amsterdam gestorven te zijn 15 Jan. 1615.
Na zijn dood ontstond er een strijd tusschen de contraremonstranten, die hem
als een voorlooper der remonstranten kenschetsten, en de remonstranten, die hem
als zoodanig niet kenden, maar zijn partij ten slotte toch opnamen, als het mocht
blijken, dat hij wezenlijk hetzelfde gevoelen had voorgestaan, dat later het hunne
was.
Zie: H.C R o g g e , Caspar Jansz. Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der
remonstranten, (1856, 1858, 2 dln.); C.P. B u r g e r Jr., de Amsterdamsche
boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw, IV, 1-140, en d e z e l f d e in Tijdschr.
v. Boek- en Bibliotheekwezen VIII (1910) 74, 239.
Burger

[Coppens, Josephus Antonius]
COPPENS (Josephus Antonius), geb. te 's Hertogenbosch 13 Mei 1800, overl. te
Handel 15 Jan. 1850. Priester gewijd in 1823, assistent te Veldhoven (1823) en te
's Hertogenbosch (1824) in de St. Jacobskerk. In 1826 kapelaan te Schijndel
geworden, werkte hij daar tot 1833, toen hij het rectoraat te Handel aanvaardde.
Voor eene promotie naar Raamsdonk bedankte hij (1848) om in het kleine Handel
rustig te kunnen werken aan zijne kerkgeschiedenis, een algemeen overzicht,
waarvoor hij zijn gansche leven documenten verzameld had. Met grooten moed en
geldelijke offers heeft hij de Nieuwe beschrijving van het Bisdom 's Hertogenbosch
in 4 dln. (in vijf boeken) uitgegeven, waarvan het eerste deel in 1840 te 's
Hertogenbosch verscheen.
Terecht houdt L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch IV, 25-27 een lofrede op hem.
Smits

[Cordelois, Mr. Jan]
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CORDELOIS (Mr. Jan), geb. 19 Oct. 1722 te Rotterdam, overl. aldaar 24 Mei 1780.
Hij was een zoon van J a n C o r d e l o i s en C l a r a M a r g a r e t h a B a r o n s .
Te Leiden werd hij 13 Aug. 1740 als student in de rechten ingeschreven en
promoveerde aldaar. In 1759 kwam hij in de vroedschap te Rotterdam en tot zijn
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dood zat hij daar verder in allerlei regeeringscolleges, o.a. was hij in 1778
burgemeester en van 1766-1769 gecommitteerde raad. Van 1769-1780 behoorde
hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. Hij huwde te Leiden 8 Mei 1751 met A n n a
C a t h a r i n a v a n V e l t h u y s e n . Bij zijn dood verscheen van J. v a n W a n i n g
Jr., De klagende dichtkunst ter uitvaerte van den Wel Edelen, Gestrengen en Groot
Achtbaren Heer Mr. Jan Cordelois, vrijheer van Wiltenburg enz.’ en een Grafschrift
van J. v a n L i l .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2e afd. 157; De Nederl. Leeuw 1910,
144-7.
Wiersum

[Cordes, Jan Willem Hugo]
CORDES (Jan Willem Hugo), zoon van J a n W i l l e m en van A n n a C o r n e l i a
E v a L a s o n d e r , geb. 23 Oct. 1836 te Amsterdam, overl. 5 Juni 1906 te Apeldoorn.
Hij genoot zijne opleiding aan de landhuishoudk. school te Groningen en de
polytechnische school te Carlsruhe en ging in Aug. 1857 als ambtenaar voor den
dienst bij het boschwezen naar Java. In 1867 verkreeg hij opdracht, een onderzoek
in te stellen naar den toestand en de ligging der bosschen en het daarin voorkomen
van bruikbare timmerhoutsoorten over een gedeelte van Sumatra's westkust, waarvan
het uitvoerig verslag werd gepubliceerd in het Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.-I.
1869, 101 vlg. Bij de reorganisatie van het boschwezen in 1869 werd hij benoemd
tot houtvester 1e kl. en in Juli 1877 tot Inspecteur van het Boschwezen, chef van
de afd. Boschwezen van het dep. van binnenlandsch bestuur. In April 1887 vertrok
hij met verlof naar Nederland en werd 16 Febr. 1890 gepensionneerd.
Aan Cordes dankt men de eerste regeling der jaarlijks te vellen houtmassa op
Java; in 1864 werd die door hem voor de res. Rembang ontworpen. Hij paste daarbij
de oostenrijksche ‘Fachwerksmethode’ toe. Doch vooral heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt door zijne voortreffelijke monographie: de Djati-bosschen op Java, hunne
natuur, verspreiding, geschiedenis en exploitatie (Batavia 1881). Ook op ander
gebied heeft Cordes pionnierwerk verricht; door hem is nl. het herbebosschen der
vulkanen op Java 't eerst en met kracht ter hand genomen.
Verder gaf C. een aantal bijdragen in verschillende tijdschriften. Als voornaamste
worden genoemd: Herinneringen aan Sumatra's Westkust. Bijdrage tot de kennis
van de boschstreken over een gedeelte van Sumatra in Tijdschr. Mij. Bevord. Nijverh.
1874, 289; 1875, 1; De Rasamala-boom en zijn hout, ibid. 1889, 19; Een blik op het
plantenleven langs Java's strand, ibid. 1890, 1; Het belang der bosschen in verband
met ontginning van heiden en duinen in Nederland, ibid. 1890, 45; De djati-bosschen
in Ned.-Indie in Tijdschr. Aardr. Gen. 1875, 269; Het boschgebied op Java's bergen
en zijn belang voor de irrigatie in Ind. Gids 1888, I, 681, II, 932; Flora en Pomona
te Batavia, ibid. 1889, I, 477, 654; Een wandeling in Buitenzorgs Plantentuin, ibid.
1889, II, 1271, 1483; In Pasoeroean's bergen, ibid. 1889, II, 2286; 1890 I, 216; In
de Preanger-Regentschappen, ibid. 1890, II, 2106, 2372, 2630; De leiding der
gouv.-koffiecultuur, ibid. 1892, II, 1826.
Zie Ind. Gids 1906, II, 1094.
Muller

[Corff, Claes]
CORFF (Claes), geb. te Alkmaar, overl. aldaar 24 Febr. 1506, zoon van D i r c
S i j m o n s z . A e l b o u t (dus niet van W i l l e m v a n B o s c h h u y s e n en
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B e a t r i x v a n S w i e t e n ), die in 1462 en 64 schout en in 1466-68, 70, 71, 74
en 75 burgemeester was. Claes vervulde laatstgenoemde betrekking in 1483-87,
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89 en 91 en bediende het schepenambt in 1495. Hij was een vermogend man en
werd in 1495 dijkgraaf van Geestmerambacht, omdat hij ‘daerinne seer gegoet’ was.
Als rentmeester der abdij van Egmond bewoonde hij het Hoogehuis, nabij de Groote
kerk te Alkmaar. In 1477 pachtte hij met anderen de renten van Texel, later hij alleen
den wissel en den tol te Alkmaar, in 1489 het schoutambt te Hoorn, in 1498 de
wegens de troebelen van 1491 aan de schutters te Alkmaar ontnomen stadswaag,
en 29 Oct. van hetzelfde jaar erfelijk voor 4095 ponden het aan de stad en 36 dorpen,
die aan het oproer deelgenomen hadden, opgelegde haardsteegeld, voor de stad
3 en voor de dorpen 2 stuivers per huis bedragende, met eene gezamenlijke
opbrengst van 390 ponden 's jaars. Ook had hij vóór het Kaas- en Broodspel in
pacht de Kwakelsluis, waardoor de Berger- en Egmondermeeren afwaterden op de
Schermeer, waarvan hij geen gebruik dorst te maken, toen bij het vonnis van den
hertog van Saxen alle verpande of in erfpacht uitgegeven domeinen teruggenomen
waren. Daar echter de sluis in 1492 inbrak en niemand haar herstelde, bood hij de
Kamer van Rekening aan zulks te doen, mits haar voor 31 jaren verkrijgende. 't
Werd hem toegestaan tegen de reeds door graaf Albrecht in 1388 bepaalde
jaarlijksche erfpachtsom. Dat de rijke pachter, die zich ook voor het geval van
depreciatie der munt wist te dekken, door de landlieden gehaat werd, toen daarmede
duurte, hongersnood en oorlog gepaard gingen, bleek bij den Kaas-en-Brood-opstand
in 1491, toen zijn huis aangevallen, zijn huisraad vernield, en zijn dienaar
doodgeslagen werd, welk lot hij zelf ontkwam door zijne afwezigheid te 's
Gravenhage. Gewoonlijk had Corff den landscheer zooveel voorgeschoten, dat er
van de pachten niet veel te verantwoorden bleef en hij ze gemakkelijk vernieuwen
kon.
Voor den in 1470 begonnen herbouw der Groote kerk te Alkmaar schoot hij
herhaaldelijk geld voor, en hij had in die kerk een eigen kapel, vermoedelijk op zijne
kosten gebouwd, waarin hij een eeuwig officium stichtte. Voor den bouw van het
Clarissenklooster schoot hij ƒ 800 voor, hetgeen vereffend werd door de overneming
van een aan een der zusters gekomen stuk land te Castricum, en bij zijn testament
vermaakte hij aan dit convent ƒ 306; daarin bedacht hij ook de parochiekerk en het
Minderbroedersklooster elk met ƒ 100 en andere gestichten met kleinere bedragen.
Aan ieder zijner boedelredders, den graaf en den abt van Egmond, legde hij ƒ 400
toe. Hij liet éen zoon en drie dochters na. De zoon die zich naar zijn grootvader
D i r c S i j m o n s z . noemde, was burgemeester van Alkmaar in de jaren 1502-6
en 8. Hij overleed als kinderloos weduwnaar, bij zijn testament van 4 April 1510 een
provenhuis gesticht hebbende voor 6 oude mannen. In dit huis werd in 1572
overgebracht het steenen epitaphium van zijn vader, met een opschrift van den
rector Bartholomeus van Keulen, dat aan den muur van de Corffs-kapel bevestigd
was geweest. De 3 dochters huwden: G e r y t met Mr. J a c o b P i j n s z . ,
advocaat-fiscaal van Holland, W e n d e l m o e t eerst met Mr. R e i n i e r d e J o n g e ,
heer van Baardwijk, raad in den Hove van Holland, later met jhr. A n d r i e s v a n
B r o n k h o r s t , heer van Abbenbroek, baljuw van Voorne, en M a r i e met J a n ,
baanderheer van L i e s v e l d , Heemstede en Zijlhof.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Historie IV, 262; B o o m k a m p , Alkmaer en deszelfs
geschiedenissen, reg.; J.G. F r e d e r i k s , Clais Corff, Dierixz.,
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in Nijhoff's Bijdr. N.R. VII, (1872) 144; C.W. B r u i n v i s , Claes Corff, zijn zoon Dirc
en hunne kapel in de parochiekerk te Alkmaar in Archief Nederl. Kerkgesch. VII
(1899) 93.
Bruinvis

[Cornabé, Franciscus]
CORNABÉ (Franciscus), geb. 1706 in Zwitserland, overl. 17 Mrt. 1762 te Willemstad.
Hij diende eerst in Italië, daarna in Duitschland. Door prins Willem IV werd hij gebruikt
voor belangrijke zendingen naar buitenlandsche hoven; in 1744 was hij
adjudant-generaal van den vorst van Waldeck en nam als zoodanig deel aan den
slag bij Fontenoy. In 1749 werd hij bevorderd tot generaal-majoor der infanterie en
commandant van Willemstad en de Klundert. Tot zijn nagedachtenis werd in de kerk
te Willemstad door zijn broeder Petrus een gedenkteeken voor hem opgericht.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 573; Navorscher I, 354.
Eysten

[Cornabé, François Daniël Vincent]
CORNABÉ (François Daniël Vincent), geb. ± 1750, overl. te Nijmegen 25 Maart
1817. 15 Oct. 1787 was hij kolonel der infanterie en nam in dien rang een werkzaam
deel aan den posten-oorlog in Vlaanderen in 1793, waarbij hij zich onderscheidde
door zijn groot beleid. In 1795, kort voor de omwenteling, lag hij te Amsterdam in
garnizoen en teekende 19 Jan. van dat jaar de Bedenkingen betrekkelijk de
schikkingen der troepen te Amsterdam. Hij werd in 1814 generaal-majoor en
commandant van de Ie brigade infanterie te velde. Hij was gehuwd met
C o n s t a n c e A n n e R e n é e . A u g u s t i n e M a c k a y , overl. te Nijmegen 20
Jan. 1819.
Zie: Vaderl. Hist. ten verv. op W a g e n a a r XXVIII, 135-136; B o s s c h a , Heldend.
te Land, III, 58.
Eysten

[Cornelii, Adrianus]
CORNELII (Adrianus), hervormingsgezind priester te Mijnsheerenland, die door de
nationale Synode te Dordrecht van 1574 wel geëxamineerd werd, maar ook daarna,
ofschoon zijne kennis onvoldoende verklaard was en hij geld ontvangen had om
boeken te koopen, onder bescherming van den ambachtsheer en gesteund door
zijne gemeente ‘het evangelie volgens de beginselen der reformatie’ bleef
verkondigen, zonder zich met de gereformeerde Kerk te vereenigen. Het gelukte
de classis van Dordrecht eerst in 1581, hem tot het nederleggen van zijne bediening
te dwingen.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 144, 147, 181; F.L. R u t g e r s , Acta
(Utr. 1889) 157, 162; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. en de Herv. Kerk (Gron.
1899) 155; Kerkel. Handboek 1878, 172; 1907, Bijl., 137; H.G. K l e y n , Algemeene
Kerk en plaatselijke gemeente (Dordr. 1888) 62-65.
Knipscheer

[Cornelissen, Jan Jacob]
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CORNELISSEN (Jan Jacob), geb. 20 Mei 1839 te Steenwijk, gest. 15 Juni 1891 te
Leiden, heeft twaalf jaren den leerstoel voor latijnsche taal en letteren aan de leidsche
universiteit vervuld en stond zoowel om zijne groote scherpzinnigheid en kennis als
om zijn vast en rechtschapen karakter en onkreukbare eerlijkheid in groote achting
bij zijne leerlingen. Na het gymnasium te Kampen bezocht te hebben, werd hij in
1857 student te Leiden, waar vooral Cobet en Hulleman hem boeiden. In 1862 werd
zijne beantwoording van een door de utrechtsche academie uitgeschreven prijsvraag
over oorsprong, aard en werkkring van het Amphiktyonen-Verbond met lof bekroond
en nog in hetzelfde jaar werd hij als candidaat tot praeceptor aan het leidsche
gymnasium benoemd, welke betrekking hij tot 1865 bleef bekleeden. Hij promoveerde
22 Oct. 1864 summa cum laude de Iudicio quod de C. Julii Caesaris fide historica
tulit C. Asinius Pollio. In 1865 werd hij hoogleeraar in de grieksche en romeinsche
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letteren aan het athenaeum te Deventer en aanvaardde dat ambt 26 Oct. 1865 met
eene rede de Alexandrinorum studiis literariis. Tevens werd hij tot conrector van het
gymnasium aldaar benoemd. Gedurende 1874-1879 stond hij als rector aan het
hoofd van het gymnasium te Arnhem, van waar hij naar Leiden werd beroepen om
den door het aftreden van Pluygers opengevallen leerstoel in te nemen. Hij deed
zulks met het houden eener oratio inauguralis in bewonderenswaardig latijn 1 Oct.
1879 en bekleedde dat ambt tot zijn dood. Zijne werken: uitgaven van T a c i t u s '
Agricola (Lugd. Bat. 1881) en M. M i n n u c i i F e l i c i s Octavius (Lugd. Bat. 1882);
verder studiën, toegevoegd aan het programma van het deventer athenaeum van
1866-1868, opstellen in de Gids over Juvenalis (1868), in den Tijdspiegel over de
studie der classieke oudheid (1869), waarin voor het eerst hier te lande de studie
der ‘Altertumswissenschaft’ wordt bepleit, en vele artikelen in de Mnemosyne
1873-1889 en in Versl. en Meded. d. kon. Acad. v.W. 1887-1890.
Zie: J. v a n L e e u w e n J r . , in Jaarboek d. kon. Akad. v. Wetensch. 1891, 61;
d e z e l f d e in Bursians Jhrsber. Biogr. Jahrb. 1892, 52-63; J.E. S a n d y s , A history
of Class. Schol. III (1908) 288.
Damsté

[Cornelisz, Adriaen (1)]
CORNELISZ. (Adriaen) (1), medicus in Middelburg, die naar Antwerpen was
vertrokken en daar reeds een huis gehuurd had, werd door een hem nagezonden
comité, namens de burgerij verzocht (1551), om naar Middelburg terug te willen
keeren, daar anders te voorzien zou zijn dat ‘in desen tijdt van oorloghe’ ‘nog meer
ricke burgers vertrecken souden’.
Zie: K e s t e l o o , Stadsrekeningen van Middelburg.
A. Geyl

[Cornelisz, Adriaen (2)]
CORNELISZ. (Adriaen) (2), geb. 1581, overl. 6 Nov. 1632, een zeer geacht leeraar
en oudste bij de vlaamsche doopsgezinden te Dordrecht, was de opsteller van de
z.g.n. dordtsche belijdenis, die den grondslag vormde bij de vredesonderhandelingen
door verschillende oudsten en dienaren te Dordrecht op 21 April 1632 gevoerd,
waardoor een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam, Leiden, Haarlem, Utrecht
en Rotterdam) zich vereenigden. Zijne Voorstellinge van de principale articulen
onses algemeynen christ. geloofs is herhaaldelijk gedrukt.
Zie: S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I, 357; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch.
Doopsg. in Holland (Amst. 1847) I, 328.
Vos

[Cossart, Jacob]
COSSART (Jacob), ged. 9 Juni 1713 te Rotterdam, aldaar overl. 6 Sept. 1780, was
een zoon van J e a n C o s s a r t en J u d i t h F a n e u i l . In 1745 werd hij lid der
vroedschap van zijn vader stad en verder bekleedde hij daar tot zijn dood allerlei
stedelijke ambten; o.a. was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen 1754 en 1778.
In 1775 werd hij benoemd tot bewindhebber der O.-I.-C., kamer Rotterdam, van
1774-77 en van 1780-83 had hij zitting in het college der admiraliteit op de Maas,
van 1764-67 was hij lid van de generaliteitsrekenkamer en sinds 1747 van de
admiraliteit van Zeeland. Ook behoorde hij van 1769-80 tot de Maecenaten van het
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Bat. Gen. te Rotterdam. Hij huwde 26 Dec. 1747 met A l e t t a M a r g a r e t h a v a n
der Hoeven.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 153; N. Ned. Jaarb. XV (1780) 2,
782.
Moquette

[Coster, Cornelis Hendrik]
COSTER (Cornelis Hendrik), geb. te Alkmaar 14 Aug. 1854, overl. te Arnhem 3
Maart 1902, zoon van H e n d r i k C. H e r m a n u s z ., oud-
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boekhandelaar, lid van den gemeenteraad, en B a s t i a n a C o r n e l i a M e n t z .
Het gezin verhuisde Mei 1862 naar Arnhem. Daar ontving de knaap spoedig
muziek-onderricht van den heer Meyroos, die zijn goeden aanleg opmerkte, en van
den heer Godron waarna hij bij August Lindner en Johann Bott te Hannover verder
studeerde en zijne muzikale opleiding voltooide bij prof. Heckmann te Keulen, die
hem te vergeefs uitnoodigde om tweede violist te worden van het destijds beroemde
Heckmann-kwartet. Naar het vaderland teruggekeerd, werd C. spoedig benoemd
tot leeraar aan de muziekschool en tot concertmeester en tweeden directeur van
de Ceciliaconcerten te Arnhem, later tot directeur van de afdeelingen Arnhem en
Zutphen der Maatschappij van Toonkunst, welke betrekkingen hij met liefde en ijver
vervuld heeft, zoolang zijne gezondheid het toeliet. Hij heeft veel gecomponeerd,
waaronder eene Suite voor orkest, een Ballade voor koor, soli en orkest: Ritter Olaf
(bekroond door de Nederl. Toonk.-Vereeniging), een concert-aria voor alt met orkest:
Iphigenie auf Tauris, en vele liederen, waarvan de oudhollandsche Liedekens van
Sceiden populair zijn geworden. Al zijne werkjes gaven blijk van een wel eenvoudig
maar toch sympathiek talent. Hij vermaakte aan de afdeeling Arnhem der
Maatschappij van Toonkunst ƒ 10.000, om de renten te doen strekken voor zoo
luisterrijk mogelijke uitvoeringen van H a y d n 's oratorium Die Jahreszeiten.
Zijn portret in phototypie komt voor op het programma zijner muzikale
gedachtenisviering te Arnhem 1902.
Bruinvis

[Coster, Hermanus]
COSTER (Hermanus), geboren te Alkmaar 1745 (gedoopt 22 Sept.), overl. te Leiden
21 Nov. 1781, zoon van J a n C o s t e r H e r m z . en M a r i a G l a , was organist
van de Hooglandschekerk te Leiden en besturend lid van het genootschap Kunst
wordt door arbeid verkregen aldaar, waar hij zich ook 18 Apr. 1764 als ‘musicus’ in
het Album Studiosorum had doen inschrijven. In het eerste deel der werken van dat
genootschap komen eenige gedichten van hem voor, welke ook opgenomen zijn in
zijne in 1779 te Leiden uitgegeven Mengelpoëzij. Nog bestaat van hem een bundel
Schimp- en Spotdichten en een met Feestzangen, beide gedagteekend 1 Mei 1781.
Op bl. 236-238 der Mengelpoëzij beschrijft hij zijne afbeelding op 36 jarigen leeftijd
en zegt daarin, dat hij ongetrouwd en blond van haar is. De spot werd met ‘blonde
Manesje’ en zijne verzen gedreven door N.N. te 's Gravenhage in een Poëtische
Brief, 23 Nov. 1779, en door S.S.N. met: Verbeterde Fijtel, ontvangen Lofvaerzen
en vergeeten Bladwijzer.
Bruinvis

[Coster, Dr. Martin Jansz.]
COSTER (Dr. Martin Jansz.), M a r t i n u s A e d i t u u s , zoon van J a n C o r n e l i s z .
C o s t e r , deken van het goudsmedengild te Amsterdam, zou volgens de meening
van E l i a s omstreeks 1520, volgens de mijne omstreeks 1510 geboren zijn; hij
stierf in Jan. 1592.
In zijn jeugd heeft hij onderwijs gehad van een bekend docent dier dagen,
Cornelius Crocus. Later, na zijn gymnasiale studiën is hij in gezelschap van Adrianus
Junius, naar het buitenland gegaan, om daar zijn ontwikkeling te voltooien. Het
schijnt, dat hij met zijn lateren ‘vriend voor het leven’ niet in Leuven geweest is,
maar dat hij zich eerst voor den tocht naar Italië bij hem aangesloten heeft, toen
deze voor eenigen tijd van zijn leuvensche studies bij de familie had uitgerust. Hij
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heeft vooral in Bologna gestudeerd en is daar in 1540 als med. doctor gepromoveerd.
Evenals Junius bezocht hij ook Venetië. Dat hij
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daarna tegelijk met dezen naar Parijs gegaan is, is niet onwaarschijnlijk; uit een
brief toch van Junius, aan den gezant van Karel V geschreven, die niet jonger zijn
kan dan van November 1543, schijnt te blijken, dat hij nog toentertijd op een flink
traktement als stadsdokter te Bologne-surmer praktiseerde. Eindelijk treft men hem
in Amsterdam, waar hij zich een goeden wetenschappelijken naam verwierf en reeds
vóór 1566 anatomische lessen aan de chirurgen gegeven zou hebben; bovendien
maakte hij zich met zijn broeders bekend om zijn streng en onverdraagzaam
calvinisme, zoodat hij het in 1566 geraden achtte, met hen en vele anderen naar
het buitenland te vluchten. Hij vestigde zich eerst te Dôle, waar hij kennis maakte
met een deensch edelman, Peder Oke, die, zeer ingenomen met zijn kunst,
geleerdheid en groote kennis, hem als ‘oppermedicijnmeester’ aanbeval bij Frederik
II, koning van Denemarken. Reeds in het volgende jaar 1567 was hij in functie, maar
alhoewel hij daar een zeer goed honorarium en o.a. al de inkomsten van eenige
landerijen ontving en bij het Hof in hoog aanzien stond, verlangde hij weldra naar
Holland terug, niet, omdat hij het, zooals B a r t h o l i n u s voorgeeft, niet vinden kon
met zijn mede-lijfarts, den beroemden Petrus Severinus, maar omdat hij vreesde,
dat al zijn have en goed, in Holland gelegen en achtergelaten, weldra voor goed
voor hem verloren zou zijn, indien hij niet zelf ter plaatse orde op de zaken kon gaan
stellen. Reeds 17 Mei 1574 maakte hij zijn onrust aan zijn vriend Junius kenbaar
en vroeg hem in hartstochtelijke woorden uit naam hunner vroegere vriendschap
den Prins te willen verzoeken, voor hem bij koning Frederik, die hem niet naar
Holland wilde laten gaan, in de bres te springen. Of de Prins aan dat verzoek voldaan
heeft, wordt nergens vermeld. Wel bestaat er een brief van Frederik aan Requesens,
gedateerd 10 Sept. 1574, waarin hij den landvoogd verzoekt genadig te willen zijn
voor zijn lijfarts en dezen zijn verbeurd verklaarde goederen terug te geven, onder
voorbehoud echter, dat hij, daar hijwegens een ziekte der koningin nog niet in
Denemarken gemist kan worden, voorloopig in Kopenhagen zou blijven. Requesens
antwoordde eerst een jaar later, 26 Sept. 1575, dat, hoe gaarne hij ook Coster ter
wille zou willen zijn, hij geen inbreuk kon maken op een door den Koning zelf
voorgeschreven wet. Om zijn doel te bereiken, zou dus de dokter zich eerst aan de
overheid van de plaats zijner vroegere inwoning moeten vertoonen en bewijzen,
dat hij tijdens zijn afwezigheid goed roomsch geleefd had. Dat hieraan Coster niet
voldoen kon, begrijpt ieder. Toch schijnt men eenige clementie tegenover hem
gebruikt te hebben en keerde hij, voorzien van een vleiend schrijven van den
deenschen Koning reeds in 1576 in Amsterdam terug, om zijn zaken te beredderen.
Hij vatte zijn oude praktijk weer op en voegde zich terstond bij de leiders van de
beweging, die in 1578 het spaansche bestuur verjoegen. Van nu af bleef hij
voortdurend in de regeering van zijn stad, 't zij als raadslid (1578-1592), 't zij als
burgemeester (1578, 80, 82, 84 en 85). Bovendien hervatte hij zijn anatomische
lessen. Uit zijn regeeringsloopbaan valt alleen op te merken, dat hij, de calvinist, in
1587 Leycester schijnt te hebben willen helpen, om den Oranje-gezinden Raad
desnoods met geweld te verdrijven. Zijn toeleg werd gemerkt en gestuit, voor er
van eenige uitvoering sprake zijn kon.
Bij zijn dood bleek hij ten koste van zijn dochter, over zijn nalatenschap beschikt
te hebben ten voordeele van een kleinzoon en een voorzoon uit
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zijn derde huwelijk, Dr. M a r t i n C o d d e , die in zijn tijd een bekend medicus te
Amsterdam geweest is. Deze kwam in het bezit van alle zaken, die op de medicijnen
betrekking hadden, o.a. een vrij uitgebreide bibliotheek met tal van in verschillende
talen geschrevene boeken. Bovendien bevonden zich in deze ‘library’ vele medische
werken door Coster zelf geschreven. Ten slotte zij er nog op gewezen, dat zich in
zijn boedel bevonden ‘syne gouden Clauwe, syne geachte Eenhoorn (dezen
verdeelden des doctors erfgenamen in 1615 onder elkander “in elff gelycke deelen”)
sijne Arentsteen, sijne groote silveren segel ende syne contrafeytinge’. Men ziet,
het armamentarium van den 16eeuwschen dokter was volkomen in orde.
Zie: B a r t h o l i n i Cista medica Hafniensis (Hafniae 1672) 9; H a d r i a n i J u n i i
Epistolae (Dordr. 1652) 140, 161, 306, 651; E l i a s , Vroedschap van Amsterdam
(Amst. 1903-5) I, 20; K o k , Amsterdamsche Jaarboeken II (1781) 162; C o m m e l i n ,
Beschrijving van Amsterdam II (1726) 1071; J. B a n g a , Geschiedenis van de
Geneeskunde I (1868) 185; K e r n k a m p , Baltische Archivalia ('s Grav. 1909) 31
vlg.
A. Geyl

[Costerius, Arnoldus Ignatius Jacobus]
COSTERIUS (Arnoldus Ignatius Jacobus), overl. Juli 1793, vicaris-generaal van het
bisdom Roermond. Hij werd geb. te Weert uit eene familie die ruim anderhalve eeuw
het schoutambt aldaar heeft waargenomen. Hij werd 15 Juni 1748 gekozen als
kanunnik der prebende door van Breugel gesticht en 19 Jan. 1776 kreeg hij het
kanunnikaat eener oudere stichting. Hij werd 6 Juli 1769 na den dood van bisschop
de Robiano tot vicariscapitularis benoemd. Door de aankomst van bisschop Kerens
1770 hield zijne functie op. Nadat deze tot bisschop van Neustadt in Oostenrijk was
bevestigd, werd hij 4 Mei 1775 weder tot vicariscapitularis gekozen. Ook nu bleef
hij niet lang het ambt waarnemen, want 30 Sept. 1775 nam bisschop van
Hoensbroeck al bezit van zijnen bisschoppelijken zetel te Roermond.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. bisdom Roermond II (Roerm. 1890)
583, 584, 598, 599 en III (1892) 121.
Flament

[Coulster, Joost van]
COULSTER (Joost v a n ), of C o l s t e r , geb. waarschijnlijk te Schiedam, overl. te
Rotterdam 24 Maart 1649, was een zoon van A d r i a e n v a n C o u l s t e r . In 1623
werd hij te Rotterdam in de vroedschap gekozen en bleef daarin zitting houden tot
zijn dood. Hij behoorde tot het college der admiraliteit op de Maas van 1625-28,
1631-34, 1640-43 en in 1649; penningmeester van de groote visscherij was hij in
1628; in datzelfde jaar gedeputeerde ter dagvaart en van 1629-1646 herhaaldelijk
burgemeester. Hij is driemaal gehuwd geweest; eerst met N.N., daarna met
S u s a n n e k e n G e r r i t s d . v a n W i l l i g e n en 24 Jan. 1634 trouwde hij te
Rotterdam met A e r t g e n L a m b r e c h t s , een dochter van wijlen den vice-admiraal
Moij Lambert. Verder vermelden wij nog, dat zijn dochter W i l l e m p g e in 3e huwelijk
getrouwd was met J a n v a n N e s d e n O u d e of O u d e B o e r J a e p . Zijn
door P. v a n d e r W e r f f naar een verloren origineel gecopieerd portret bevindt
zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. III, 454; M o e s , Icon. Bat. I n . 1762.
Moquette
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[Courten, Graaf de]
COURTEN (Graaf d e ), fransch krijgsoverste uit het midden van de 18e eeuw, trad
omstreeks November 1748 na het vertrek van Löwenthal uit Maastricht op als
gouverneur van die vesting. Zijn gouverneurschap duurde tot 3 Febr. 1749; het
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fransche garnizoen verliet toen de stad, die daarop wederom in handen van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden kwam.
Zie: Raadsnotulen, 15 en 18 Nov., 16 en 30 Dec. 1748, 13 Jan. en 3 Febr. 1749
(Gemeente Archief van Maastricht).
Dyserinck

[Cousebant, Joseph]
COUSEBANT (Joseph), geb. 1633 en overl. 1695 te Haarlem, was de vijfde zoon
van F r a n s B a r e n d W i g g e r C l a e s z o o n C o u s e b a n t en A d r i a n a
G e r r i t J a c o b C o r n e l i s R o e l o f s d o c h t e r N o b e l , gezegd H u l s t ,
studeerde aan de universiteit van Parijs en werd daar meester in de wijsbegeerte
en doctor in de godgeleerdheid. Ofschoon Lodewijk XIV hem tot zijn conseiller en
aumonier benoemd had en hem in Frankrijk een schitterende toekomst wachtte,
keerde hij toch, met een uitstekend getuigenis van den rector der parijsche universiteit
Tavernier, in 1662 naar zijn vaderland terug, werd priester gewijd en door den
Apostolischen Vicaris Balduinus Catz tot pastoor van het haarlemsche Begijnhof
aangesteld. Nog in 1662 werd hij kanunnik van het oud-kapittel van Haarlem, in
1664 notarius apostolicus, in 1666 protonotarius, in 1671 pastoor der stad Haarlem,
aartspriester van Kennemerland en deken van het kapittel. In 1673 benoemde Mgr.
van Neercassel hem tot provicaris van de voormalige bisdommen van Leeuwarden
en Groningen en in 1674 tot vicaris-generaal van Haarlem. In deze hoedanigheid
zond hij in 1688 een verslag naar Rome: Descriptio sacerdotum trium episcopatuum
Harlemensis, Leovardiensis et Groningensis, gepubliceerd in Bijdr. Bisd. Haarl. V
(1876) 98. Na den dood van Neercassel was hij een der drie candidaten voor het
apostolisch vicariaat, doch werd om zijn te ver gevorderden leeftijd niet gekozen.
Hij was een rechtschapen man, die zich bij allen beminnelijk en vereerenswaardig
heeft gemaakt.
Droog

[Coutereels, Johan]
COUTEREELS (Johan), van Antwerpen, vestigde zich als school- en rekenmeester
te Middelburg, waar hij 10 Mei 1594 als poorter werd ingeschreven. In een
ongedrukten brief noodigt hij J. van den Velde te Haarlem ‘avec son amie et notre
affecté maître Guillaume (Coppenol)’ te logeeren ‘après le plan pénible, qui semble
nous avoir séparé’. Tusschen 1596 en 1600 komt hij te Middelburg voor onder hen,
die meer dan 3000 pd. vls. gegoed waren en woonde, althans in 1610, daar in de
Latijnsche schoolstraat. Hij werd 25 Juli 1613 fransche schoolmeester te Arnemuiden
en in 1616 schepen aldaar, doch vestigde zich vóór 1622 opnieuw als fransche
schoolmeester te Middelburg, waar hij van 1596 tot 1624 voorkomt als beleder van
het gilde. Zijn Arithmetica, aanvankelijk zoowel in het fransch als nederlandsch
(Midd. 1599) verschenen, later meermalen herdrukt, vertaald, uitgewerkt of
vermeerderd, achtereenvolgens door Hugo Cole, C's leerling C. Fz. Eversdyck,
Corn. Regius, Dirk de Grauw en Gerrit van der Tollen, was in het midden der 17e
eeuw en later in gebruik op meest alle scholen in Zeeland en onderscheidene in
Holland. 18 Febr. 1603 kreeg hij octrooi van de Staten-Generaal voor Den vasten
stijl van boekhouden; kort vóór of in 1622 verscheen zijn L'art de tenir livre de compte.
Een herdruk der hollandsche uitgave (Midd. 1623) is opgedragen aan den
zeeuwschen muntmeester Balthasar van de Voorde; uit het voorwerk blijkt C's
bekendheid met de oude letteren en uit lofdichten zijn vriendschap met Janus
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Gruterus, Joh. Miggrode en Ant. Walaeus. Zijn vriend David Roelants noemt hem
elders ‘un des premiers de ce temps en la connaissance et profession des arts
libéraux’. Hij schreef
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ook bijdragen in de Gedichten van verscheyde poëten, geschreven door eenige
liefhebbers der pennen, uitgegeven door S a m . d e S w a e f en H. L a n c e l (1628).
C. was de schoonbroeder van Felix van Sambix. In zijn Constighe
Interestrekeninghen (Vliss. 1631) komt een portret van hem voor met randschrift
van Lucas Coutereels.
Behalve eenige anonieme portretten is vooral vermeldenswaard een fraaie gravure
van Jan Saenredam. Eene bibliographie vindt men bij B i e r e n s d e H a a n Bibl.
holl. (Rome 1883) in voce.
Zie voorts: K e s t e l o o , Gesch. en plaatsbeschr. van Arnemuiden (Midd. 1876)
reg.; F r e d . M u l l e r , Cat. d'une vente de lettres autographes (Amst. Nov. 1882)
o

n . 432; N a g t g l a s , Levensberichten (Midd. 1888) 31; K e s t e l o o ,
Stadsrekeningen van Middelburg V (Midd. 1899) 38.
de Waard

[Coutereels, Lucas]
COUTEREELS (Lucas), C o u t r e l of C o u t r e l i u s van 's Gravenhage, gest. te
Borssele Juli 1674. Of de Lucas C., gehuwd met T a n n e k e n v a n K e e r b e r s
(kind van dezen te Middelburg gedoopt 21 Apr. 1607) dan wel hij, die in 1629 leerling
was van de 3e klasse der latijnsche school te Middelburg een lofdicht schreef bij
het portret in J o h a n C o u t e r e e l 's Constighe Interestrekeninghen (Vliss. 1631)
is onzeker. Hij verliet de school in 1633 om 17 Febr. 1634 te Leiden te worden
ingeschreven als stud. theol., dat jaar van de middelburgsche magistraat eene
vereering voor de opdracht zijner theses ontvangende. 14 Apr. 1639 werd hij bij de
classis van Walcheren praeparatoir geëxamineerd door Dan. de Swaef en tot
proponent bevorderd. De magistraat stelde hem 15 Juni 1641 voor zes maanden
aan als praeceptor in de latijnsche school te Middelburg; in hetzelfde jaar ontving
hij echter een beroep als predikant naar Borssele. In deze functie en als jonggezel
van 's Gravenhage huwde hij 28 Febr. 1643 te Vlissingen met J o s i j n t j e P r a e t s
j.d. uit die stad.
Zie: K e s t e l o o , Stadsrek. van Middelburg VI (ald. 1900) 48, 49; V o e g l e r ,
Gesch. van het Middelb. gymnasium II (Midd. 1894), en d e z e l f d e , de Leerl. van
het Middelb. gymnasium in Archief van het Zeeuwsch Gen. (Midd. 1906) 8.
de Waard

[Couwael, Simon]
COUWAEL (Simon), geb. waarschijnlijk te Rotterdam, overl. aldaar 25 Sept. 1598,
was een zoon van P i e t e r D i r c x z . C o u w a e l en G r i e t g e n P i e t e r s d . In
1573 werd hij tot vroedschapslid gekozen, en bleef dit tot zijn dood; in 1577 was hij
burgemeester en in 1587, 88 en 93 gedeputeerde ter dagvaart. Hij was gehuwd
met M a r g r i e t C o r n e l i s d . K i e v i t . Een jongere broer en naamgenoot van
hem, en daarommeestal S i m o n P i e t e r s z . d e J o n g e genaamd, bekleedde
van 1591-1615 allerlei kleine stedelijke ambten. Hij was gehuwd met A d r i a n a
B a l t e n s d . d e G r u t e r , wed. van H o b b e J a n s z . K i e v i t en daardoor
eigenaar geworden van de brouwerij ‘de Haring’. Naar deze familie is de
Couwaelstraat te Rotterdam genoemd.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Jrb. VIII, 96, 97; Rott. Straatnamen (Rott. 1910)
o

op Couwaelstraat en Paradijslaan; Archief van de Weesk. te Rott. (Rott. 1907) n .
1084
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Wiersum

[Couwenhoven, Willem van]
COUWENHOVEN (Willem v a n ), ged. 21 Juni 1592 in den Briel, overl. te Rotterdam
19 Juli 1659, was een zoon van A l l e r t J a c o b s z . v a n C o u w e n h o v e n en
A r i a e n t g e W i l l e m s . De van Couwenhovens behoorden tot de
regeeringsfamiliën in den Briel: W i l l e m A l l e r t s z . treffen wij daar aan in 1618,
1620 en 1621 als schepen, in 1617 en 1619 als raad, in 1620 als
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burgemeester, terwijl hij in 1622 gecommitteerde raad werd. In 1624 of 25 heeft hij
zich metterwoon naar Rotterdam begeven en is daar de oprichter geweest van de
bierbrouwerij ‘de Leeuw met den staf’ aan de Blaak Z.Z., waarnaar nu nog de
Brouwerijsteeg heet. In 1628 behoorde hij reeds tot de regeeringspersonen te
Rotterdam, in 1631 werd hij tot vroedschapslid benoemd, en bleef dit tot zijn dood;
tusschen 1634 en 1643 was hij herhaaldelijk burgemeester en tusschen 1632 en
1652 dikwijls gedeputeerde ter dagvaart. In het college der admiraliteit op de Maas
had hij zitting van 1646-1649 en van 1652-1659. In eerste huwelijk was hij getrouwd
met M a g d a l e e n t j e J a c o b s d . ; 9 April 1624 huwde hij te Rotterdam met
A e f f g i e C o r n e l i s W e l h o u x d . (wed. van E e u w o u t P i e t e r s z . v a n
d e r H o r s t ) die op haar grafzerk in de Groote kerk E v a genoemd wordt. Nog
meer leden dezer familie hebben zich van den Briel naar Rotterdam begeven en
daar korter of langer tijd in de regeering gezeten.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Alg. Ned. Familieb. XII (1895) 52 vlg.; Rott. Jrb. IX,
127 vlg.
Wiersum

[Crabbe, Jacob Jansz.]
CRABBE (Jacob Jansz.) of J a c o b C r a b b e d e j o n g e , geb. te Sneek, overl.
te Alkmaar in Juni 1670, werd aldaar nadat de organist Jan Hendrik van Bouchain
in November 1638 overleden was, een jaar later uit Bolsward in diens plaats
beroepen op de gewone jaarwedde van ƒ 600, waarvoor hij de orgels in de Groote
kerk en de Kapel te bespelen had en tevens moest spelen onder het zingen der
psalmen. Tijdens zijne bediening werd het groote orgel gebouwd, in 1640 begonnen
door Lieven Eeckman en in 1645 voltooid door Jacobus Galtusz. Hagerbeer voor
zijn ziekelijken bloedverwant Germer Galtusz. H. Hij heeft 26 Juli 1642 mede het
nieuwe orgel in de rotterdamsche St. Laurenskerk gekeurd, dat Hans Goltfus te
Antwerpen aangebracht had. Hij was gehuwd met T r i j n t j e J a n s d . H e m e r t ;
kinderen van hem werden gedoopt in 1640 en 42. Hij schreef: Palmire en Claudiani
waare Liefde of val van Galerio. Bly-eyndich Treurspel (Alkm. 1661), een nagenoeg
onbegrijpelijk tooneeldicht, door hem in de opdracht een ‘ruw chaos van letteren’
genoemd. Zijn spreuk was ‘Eer 't best’.
Zie: G. H a v i n g h a , Oorspronk en voortgang (Alkm. 1727) 154, 157; G. v a n
R i j n , Geschiedk. Beschrijv. der stad Rotterdam (Rott. 1832) I, 270; Rott. Jaarb.
1911, 149.
Bruinvis

[Crabbe, Johannes (1)]
CRABBE (Johannes) (1), te Hulst uit eene deftige burgerfamilie geboren, overl. te
Brugge 1 Nov. 1488. Als Cistercienser monnik der abdij van Duinen bekleedde bij
daar den post van cellier en secretaris van den abt, tevens was hij sinds 1452
watergraaf of ontvanger van het waterschap van Veurne. 11 Nov. 1457 werd hij
onmiddellijk na den dood van zijn voorganger met algemeene stemmen tot abt
verkoren en om allen dwang van buiten te weren terstond geïnstalleerd. Nauwelijks
echter had dit plaats gehad, of afgevaardigden van hertog Philips van Bourgondië
kwamen ter plaatse, verklaarden de keuze nietig en installeerden krachtens
pauselijke bullen een vertegenwoordiger voor kardinaal Jacobus van Portugal, neef
van hertogin Isabella. Hoewel de abt van Clairvaux aanried aan het geweld toe te
geven, besloot men eerder het uiterste te wagen, dan een abt commendataire aan
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te nemen. Crabbe vertrok naar Rome om zijn zaak te bepleiten, keerde om alle
hinderlagen te vermijden spoedig terug en verborg zich op
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den uithof Zande te Hontenisse, doch verraden door een dienstknecht, werd hij op
het kasteel te Temsche gevangen gezet. Intusschen ontving Jan Crabbe zijne bulle
van benoeming van Rome, op voorwaarde een pensioen te betalen aan den neef
des pausen. Toen de abt nu voor hertog Philips verscheen, was deze tevreden met
de keuze, mits hertogin Isabella van Portugal, de aanstookster van alles, kon
overgehaald worden. Door den dood van den kardinaal, haar bloedverwant,
handelbaarder geworden, nam zij genoegen met de uitspraak van Rome op
voorwaarde, dat de abdij haar eene enorme som gelds afstond. De nieuwe abt was
dus genoodzaakt de schulden, onder het zwakke bestuur van zijn voorganger
gemaakt, te vermeerderen, doch wist ze spoedig af te lossen. Hij herstelde de
verslapte tucht niet alleen in zijne abdij, maar, als vicaris-generaal van den abt van
Citeaux, ook in verschillende vrouwenkloosters o.a. te Audenaarden, in Biloke,
Roosendaal bij Mechelen, ter Hage bij Axel enz. Als raadsheer stond hij hoog in
aanzien, vooral bij Maria en Maximiliaan, die hem tot president van hun Raad
benoemden en in 1477, 80, 81, 86 aanstelden om den magistraat in geheel
Vlaanderen te vernieuwen. Behalve te Saaftinge bezorgde hij nog in 1485 de
bedijking van den polder van Ossenisse, die 100 jaren bevloeid was geweest,
verbouwde en herstelde de gebouwen in zijne abdij te Zande en te Brugge. Als
bijzonder bevorderaar der studiën bouwde hij eene nieuwe bibliotheek, die hij van
handschriften en gedrukte werken rijkelijk voorzag, vooral met het doel om de
wetenschappelijke vorming zijner kloosterlingen aan te moedigen. Abt Jan Crabbe
overleed te Brugge, nadat hij reeds in 1482, niettegenstaande de vele kuiperijen
om de rijke abdij te bemachtigen, een coadjutor met recht van opvolging had
gekregen in den persoon van een zijner medebroeders. Het seminarie te Brugge
bewaart nog een klein portret van hem uit de 15e eeuw.
Zie: A. d e B u t , Cronica abbatum monast. de Dunis (Brug. 1839) 23-24, 90-104,
107; C. d e V i s c , Compendium chronologicum B.M. de Dunis (Brug. 1660) 87-91,
123; K e r v y n d e L e t t e n h o v e , Chronique des religieux de Dunes (Brux. 1870)
vnl. 13, 358, 361, 362, 595, 631-634; U. B e r l i è r e , Inventaire analytique des libri
o

obligationum et solutionum des archives Vaticanes (Rome 1904) n . 1684, 1685,
1704, 1862.
Fruytier

[Crabbe, Johannes (2)]
CRABBE (Johannes) (2), zoon van Jacob Jansz. (kol. 646), 1657 aangenomen
door burgemeesteren van Rotterdam tot organist van de Groote of Sint Laurenskerk
aldaar voor den tijd van 8 jaar; zijn aanstellingscontract, door hem onderteekend
(Recueil van contracten 1644-1706, gem.-archief van Rotterdam) is afgedrukt in
Rott. Historiebladen 2e afd. I, 785. Zijn verplichting bestond in zondags en in de
week een half uur spelen na de preek, het begeleiden van het psalmgezang, het
schoonhouden en zoo mogelijk herstellen van het orgel en in het dagelijks, van 1
Nov. tot 1 Apr. van zes tot zeven uur, geven van een orgelbespeling. Bij zijn
aanstelling woonde hij te Amsterdam. (Rott. Jaarboekje 1911, 148, 152). Uit het
lofdicht te zijner eer van J. D u l l a e r t , Bloemkrans van verscheiden gedichten
(Amst. 1659) 546, blijkt, dat hij als artist behoorde tot de orgelschool van J.P.
Sweelinck en dat hij vóór deze benoeming vruchteloos gedongen had naar het
organistschap te Haarlem, hetzij in 1654, toen daar Guillaume d'Aspyck, hetzij in
1655, toen daar Joan Dusart als organisten werden aangesteld (Bouwsteenen I,
65), en naar het organist-
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schap te 's Hertogenbosch. Tot opvolger van Crabbe werd 17 April 1680 door
burgemeesters en regeerders, alsmede kerkmeesters van Rotterdam aangesteld
o

Hendrik Wilkens (Ambtenboek n . 3, gem.-archief van Rotterdam). In welke
verhouding hij staat tot J. C r a b b e , in 1645 genoemd als organist te Arnhem
(Bouwsteenen II, 36) blijkt niet.
Enschedé

[Crabbeels, Clemens]
CRABBEELS (Clemens), geb. ± 1534 te Leuven, gest. te 's Hertogenbosch 22 Oct.
1592; derde bisschop van 's Hertogenbosch. Hij studeerde te Leuven, waar hij
licentiaat werd in de beide rechten. Nadat hij in 1557 tot kanunnik der kapittelkerk
van S. Bavo te Gent benoemd was, stelde de bisschop aldaar hem tot zijn secretaris
aan. 11 April 1575 volgde zijn benoeming tot generaal-vicaris van het bisdom Gent.
Uit zijn stad door de hervormden verdreven, trok hij naar Antwerpen en woonde van
daar uit den vredehandel van Keulen (1579) bij. Later was hij pastoor te Oudenaarde
en kanunnik van de gentsche kathedraal. Toen hij 3 Sept. 1584 tot bisschop van
den Bosch benoemd werd, had hij sedert eenige jaren reeds een zetel in het kapittel
van Gent verkregen. Hij werd 6 Jan. 1585 te Doornik tot bisschop gewijd en hield
5 April d.a.v. zijn intocht in 's Hertogenbosch. Na zijn plotselingen dood werd hij in
het koor der kathedraal van 's Hertogenbosch zonder grafschrift begraven.
Zie: J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch
(Hertogenb. 1840) I, 231-33; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het
Bisdom 's Hertogenbosch ('s Hertogenb. 1872) II, 111-113; Ned. Familieblad III
(1886) 137.
Smits

[Cramer, Bastiaan]
CRAMER (Bastiaan), onderwijzer en voorzanger te Gendringen, later te Arnhem,
leefde in de 18e eeuw en schreef naar 't voorbeeld van Carel de Gelliers een
handleiding voor onderwijzers, getiteld: de Geldersche Trap der Jeugd of
Fundamentlegger der Nederduitsche spel-, lees-, schrijfen taalkunst, die evenals
het boek van G e l l i e r s zelf, veel gebruikt werd (4de dr. 1773, 6de 1787, de 25ste
geheel veranderde uitg. zag in 1874 het licht).
Zie: J. V e r s l u y s , Gesch. v. opv. en onderw. III, 67.
Zuidema

[Cramer, Jacobus Joannes]
CRAMER (Jacobus Joannes), gedoopt 19 Dec. 1744 te Groningen, gest. 9 Mrt.
1824 te Amsterdam. Als veertienjarige knaap werd hij kosteloos opgenomen in het
college der Propaganda te Rome en na het voltooien van zijn theologische studies
aldaar, 20 Aug. 1767 tot ‘doctor Sacr. Theologiae’ verheven. Ongeveer een half jaar
later, 16 Mrt. 1768, moet zijn priesterwijding gesteld worden. Naar het vaderland
teruggekeerd, verkreeg Cr. in Dec. 1772 zijn aanstelling tot kapelaan in de statie
van den H. Willibrord binnen de Vesten te Amsterdam, gemeenlijk ‘het Vrededuifje’
geheeten. 21 Nov. 1778 werd hij tot pastoor benoemd van het ‘Maagdenhuis’ te
Amsterdam een gesticht aan het Spui aldaar gelegen en bestemd voor de verpleging
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van r.k. weesmeisjes, welks kapel tevens voor openbare bedeplaats diende. 46
jaren lang, tot zijn dood toe, heeft Cr. dit ambt zorgzaam waargenomen.
Onder het bestuur van koning Lodewijk trad Cr. in nauwe betrekking tot dezen
vorst, die hem, nadat zijn aalmoezenier, Pierre de Lamblardie, 15 Juli 1808 was
gestorven, tot diens opvolger benoemde. Toen bij koninklijk besluit van 2 Aug. 1808
een raadgevende commissie werd ingesteld om maatregelen te overwegen en voor
te dragen, welke tot een behoorlijke kerkorganisatie moesten leiden, verkreeg Cr.
daarin
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zitting voor de katholieken van Holland. Ook was hij gedurende de eerste jaren van
Lodewijks bestuur herhaaldelijk de gastheer van Luigi Ciamberlani, die sinds
Augustus 1795 de hollandsche missie namens den Paus van Munster uit bestuurde.
Toen Ciamberlani op uitdrukkelijk bevel van den Koning in 1809 zich voor goed in
Amsterdam kwam vestigen, werd Cr. op 12 April van dat jaar heimelijk naar Het Loo
ontboden, waar hij in last kreeg elke drie maanden ƒ 1000 aan Ciamberlani te
overhandigen, welke Lodewijk voor het onderhoud van den vice-superior had besteld
(Vaticaansch Archief, Nunziatura di Fiandra). In het jaar 1809 volgde ook zijn
benoeming tot ‘Protonotarius Apostolicus’. Spoedig na de inlijving van Holland bij
het keizerrijk werd Cr. aangesteld tot aartspriester van Holland en Zeeland (10 Febr.
1811). Twee weken later gaf Lebrun in een schrijven aan den Keizer zijn voldoening
te kennen over deze keuze: ‘c'est un homme de bien, qui connait et professe nos
libertés’. Naar zijn meening had tot deze aanstelling, welke van Ciamberlani was
uitgegaan, niet weinig bijgedragen, ‘qu'il avait parlé un peu ferme l'année dernière
à l'homme du pape’ (Archives Générales de Paris, Secrétairerie d' Etat, A.F. IV,
1724). Ook met den minister van eeredienst en met de overige ambtenaren van het
keizerrijk wist de aartspriester goede betrekkingen te onderhouden, zonder daarom
de hem toevertrouwde belangen prijs te geven. Groote nadeelen, welke den
katholieken in zijn district van het fransche regime bedreigden, zijn daardoor
afgewend of ten minste verzacht. Onder meer betrof het: vrijdom van conscriptie
voor studenten, die buiten de beide seminaries der missie, Warmond en 's
Heerenberg, zich tot het priesterschap voorbereidden; overlast zijnen geestelijken
in hospitalen aangedaan; bijdragen, welke van het seminarie Warmond ten bate
der keizerlijke universiteit werden opgeëischt; invoering en verlof tot drukken van
de Catechisme de l'Empire; toelating van het ‘simultaneum’ in de katholieke kerk
van Oude Schild; de belasting op deuren en vensters, welke van zijn geestelijkheid
werd gevorderd (Oudarchief v.h. bisd. Haarlem, Copieboek v. Cramer, I). Waar het
billijke eischen van de nieuwe regeering betrof, was hij echter zoo toeschietelijk
mogelijk, hoeveel moeite ze hem ook mochten kosten, bijv. in het samenstellen van
allerlei tabellen over den toestand van clerus, geloovigen en godsdienstige
instellingen. Wel begrijpelijk, dat Cr. zitting kreeg in de nieuwe commissie, welke
24 Jan. 1812 werd benoemd om de organisatie der kerkgenootschappen in ons
vaderland voor te bereiden. Na het herstel der onafhankelijkheid knoopte de
aartspriester aanstonds betrekkingen aan met den Souvereinen Vorst. Reeds in het
begin van Jan. 1814 zond hij dezen namens zijn onderhoorigen een adres van
aanhankelijkheid. In 1814 en 1815 werden door hem belangrijke onderhandelingen
met de regeering gevoerd; ditmaal betrof het o.a.: vrijstelling van dienstplicht voor
de toekomstige studenten in de theologie; toegang van zijn geestelijkheid in tuchten verbeterhuizen; opvoeding van r.k. kinderen, die in vondelingshuizen waren
opgenomen, volgens hun eigen godsdienst; het verstrekken van geldelijke toelagen
aan zijn clerus, zonder dat er inbreuk werd gemaakt op de vrijheid van benoemen
(Oud-archief v.h. bisd. Haarlem, Copieboek v. Cramer I-II). Ofschoon het soms met
veel moeite gepaard ging, erkende de regeering toch de billijkheid van het meeste
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dat hij zocht te verkrijgen. Alleen van het verleenen eener toelage kwam voorloopig
niets, omdat het gouvernement den eisch van ‘agreatie’ niet wilde prijsgeven. Op 1
Oct. 1818 kreeg de hoogbejaarde aartspriester in Joannes van Banning een
medehelper met het recht van opvolging. Nog ééne gewichtige zaak heeft hij daarna
kunnen volbrengen. Meermalen was er in den franschen tijd door hem geklaagd
over den armelijken toestand, waarin het seminarie te Warmond, oorspronkelijk een
fransche kostschool, zich bevond. Nu de welvaart allengs terugkeerde besloot hij
in 1821 een passend huis voor de opleiding zijner geestelijkheid te bouwen. Wel
was bij het leggen der fundamenten slechts het derde van de benoodigde som, ƒ
40.000, bijeen, doch een beroep op de offervaardigheid der geloovigen bleef niet
onbeantwoord; in zijn vastenbrief van 1822 kon Cr. melden, dat de nieuwe
kweekschool gereed was. Nog heden maakt deze bouw de kern uit van het
seminarie. Bij zijn dood, die twee jaren later volgde, herdacht hij nog de stichting,
welke hem steeds zoo na aan het hart gelegen had; al zijne boeken vermaakte hij
aan hare bibliotheek.
De volgende boeken en brochures zijn door Cr. geschreven: Rechtmatigheid van
het formulier van Alexander VII en van de bulle Unigenitus, aangewezen in
verscheiden brieven door J.C.R. Pr. (Amst. 1783); Katechismus of christelijke leering
voor de Katholieke jeugd (Amst. 1797); Meditationes ad usum sacerdotum et
clericorum (Amst. 1860); De weg des hemels; meditatiën over de eeuwige waarheden
door B. L e o n a r d u s a P o r t o M a u r i t i o , vertaald uit het Italiaansch (Amst.
1804); Waarschuwing aan de R.C. tegen eene Verhandeling over de plichten omtrent
hen, die van ons in godsdienstige denkwijze verschillen (Leiden 1811); Overwegingen
van het lijden van J. Christus, bijeenverzameld door J. B r i n k m a n (Amst. 1860);
De eeuwige zaligheid overwogen, opnteuw bewerkt door J.A.v.d. A k k e r (Amst.
1863).
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari naar een teekening van H.W. Caspari.
Zie: Handboekje voor de zaken van R.K. Eeredienst 1848, II, 12; v a n
R y c k e v o r s e l , Gesch. v.h.R.K. Maagdenhuis in Archief bisd. Haarlem XIX, 9;
H e n s e n , het Eeuwfeest v.h. groot-seminarie te Warmond (1899) 12; A l b e r s ,
Geschiedenis v.h. herstel der hiërarchie in de Nederlanden I (1903).
Hensen

[Cranenburg, Henricus van]
CRANENBURG (Henricus v a n ), gest. te Rotterdam 22 Aug. 1624, vervaardigde
een lofdicht ter eere van Pieter Carpentier, rector der latijnsche school aldaar, in
diens Elegantiorum latinae linguae orationum ramus aureus (Rott. 1604) en een op
J. van de Velde in het 3e deel van diens Spiegel der Schrijfkonste (Rott. 1605),
waaronder hij zich Scholae Rott. didasc. primus noemt. In 1606 volgde hij daar
Philips Lasson als conrector op, kreeg 7 Mei 1613 verhoogd salaris en nam
gedurende de ziekte van Carpentier het rectoraat waar, tot in 1620 Jacob Beeckman
als. rector werd benoemd, zelve na zijn dood in het conrectoraat opgevolgd wordende
door Is. Beeckman. Hij schreef nog een Epithalamium in nuptias Cl. D. Jacobi Arsenii
J.U.D. (Rott. z.j.) berustend op de kon. bibl. te 's Gravenhage.
Zie: Rott. Historiebladen 2e Afd., I (Rott. 1876), 632, 634 en Oud-Holland XXII
(1904) 16, 18.
de Waard

[Cranenburgh, Hendrik van]
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CRANENBURGH (Hendrik v a n ), geb. 13 Jan. 1754 te Amsterdam, aldaar gest.
1832. Leerling van Pieter Barbiers, schilderde landelijke tafereelen, die als uiting
van een zelfstandige
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natuurwaarneming bij zijn tijdgenooten waardeering vonden. Op dertigjarigen leeftijd
echter zag hij zich gedwongen een betrekking op een kassierskantoor te aanvaarden.
De vrije uren, die hem nu beschikbaar bleven, besteedde hij hoofdzakelijk aan het
copiëeren in aquarel van oude meesterwerken. In dit reproduceerende genre heeft
hij dan ook uitgemunt en zijn kunstvaardigheid tot zoo hooge ontwikkeling gebracht,
dat, volgens K r a m m , zelfs een geoefend oog bij den eersten aanblik zijn copieën,
in sapverf uitgevoerd, voor een verzameling oude schilderijen zou kunnen aanzien.
Modellen voor dezen arbeid vond van Cranenburgh bij de verzamelaars van oude
kunst in Amsterdam. Zijn eigen uitgebreide verzameling van oud-hollandsche kunst,
bestaande uit enkele schilderijen en bijna 500 teekeningen, werd, na zijn overlijden,
in het Huis met de Hoofden te Amsterdam verkocht.
Zie: K r a m m I, 297 en Aanh. 37; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 470.
Steenhoff

[Craneveldt, Frans van]
CRANEVELDT (Frans v a n ), geb. te Nijmegen 3 Febr. 1485, overl. te Mechelen 4
Oct. 1564, begon zijn studiën te Leuven, was er 1505 primus en werd 2 Oct. 1510
aldaar bevorderd tot doctor in de beide rechten. In 1515 werd hij aangesteld tot
pensionaris van Brugge, 27 Sept. 1522 tot raadsheer in den Hoogen Raad van
MecheIen. Hij was een bekend philoloog en bevriend met de eerste humanisten
van zijn tijd. Op ouderen leeftijd de grieksche taal geleerd hebbende, vertaalde hij
de volgende werken in het latijn:
B a s i l i i M a g n i Homiliae III (Lov. 1534) en Homilia adv. ebriosos (ibid. 1535);
P r o c o p i i de aedificiis Justiniani Imp. libri VI cum T h e o d o r i c i A d a m a e i
S u a l l e m b e r g i annotationibus (Paris. 1537).
Craneveldt liet twee zoons na, A l l a r d en J o d o c u s of J o o s t , die raadsheer
van het Hof van Gelderland geweest is.
Zie: Biographie Nationale IV, 484.
van Schevichaven

[Crato, graaf van Nassau-Saarbrück]
CRATO, graaf van N a s s a u - S a a r b r ü c k , geb. 7 April 1621, gest. te Rees 25
Juli 1642, oudste zoon van Wilhelm Ludwig, graaf van Nassau-Saarbrück, en Anna
Amalia, markgravin van Baden-Durlach. Hij diende na de verwoesting van het land
van Saarbrück onder prins Frederik Hendrik in de Nederlanden en was verloofd met
een dochter van graaf Willem van Nassau, den veldmaarschalk. Ongewapend bij
Orsoy met een bende ruiterij uitgereden, werd hij bij een overval doorschoten en
stierf den volgenden dag. Hij werd te Heusden begraven.
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 60; A i t z e m a ,
Saken van Staet en Oorlog II, 866.
Blok

[Crawfurd, John]
CRAWFURD (John), geb. 13 Aug. 1783 op het eiland Islay (Schotland), overl. 11
Mei 1868 te South-Kensington, studeerde van 1799-1803 te Edinburg in de
medicijnen, diende gedurende vijf jaar als militair geneesheer in Indië en werd
daarop naar Penang overgeplaatst, waar hij zich ernstig toelegde op de studie van
het maleische volk en de maleische taal. In 1811 nam Lord Minto hem mede op
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zijne expeditie naar Java. Gedurende het britsche beheer van dat eiland vervulde
C. eenige belangrijke posten aldaar. Zoo was hij resident te Djokja, waar hij tegenover
den Sultan bijzondere waakzaamheid uitoefende; daarna te Tjeribon, alwaar hij na
het aftreden der beide Sultans het bestuur organiseerde en met veel oordeel het
landrente-stelsel invoerde. Na overgave van Java aan de Hollanders nam hij ontslag
uit den dienst en keerde naar
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Engeland terug, alwaar hij in 1820 zijne History of the Indian Archipelago het licht
deed zien, van welk werk in 1823 eene hollandsche vertaling verscheen (De Indische
Archipel, Haarlem 1823). Daarop keerde C. naar Indië terug en werd aangewezen
tot britsch gezant bij de hoven van Siam en Cochin-China. Van 1823-1825 was hij
gouverneur van Singapore en werd toen als commissaris naar Pegu gezonden. Na
het sluiten van den vrede met Burmah werd C. belast met eene zending naar het
hof van Ava. Daarna keerde hij naar Engeland terug en bleef gedurende zijn lang
leven zich aan de studie wijden. In 1828 verscheen van hem een verhaal van zijne
zending naar Siam en Cochin-China en in 1829 een journaal van die naar Ava.
Verder gaf hij in 1852 uit: A Grammar and Dictionary of the Malay Language en in
1856: A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries en
schreef hij tal van artikelen over ethnografische en andere onderwerpen.
Zie: Dictionary of National Biography XIII (Londen 1888) 60 en de bronnen in dit
deel bij ‘R a f f l e s ’ vermeld.
Rooseboom

[Crayesteyn, Wouter van]
CRAYESTEYN (Wouter v a n ), heer van Wulven en Crayesteyn, geb. te
Schoonhoven, overl. 1624 te Dordrecht, zoon van B o u w e n s v a n C r a y e s t e y n
en van M a r g a r e t h a v a n N e s ; raad te Dordt 1579 e.v.; veertig 1580; schepen
1589 enz.; burgemeester 1606 enz.; gecommitteerde raad van Holland wegens
Dordt 1590 tot 1594; gecommitteerde ten beleyde van stadszaken 1601.
Hij was gehuwd, 19 Aug. 1578 te Dordt, met L i e d e w e y v a n B e v e r e n , geb.
te Dordt 1559, overl. aldaar 1599, dochter van M i c h i e l en van A d r i a n a O e m .
Zie: Navorscher 1908, 602.
van Dam van Isselt

[Creutznach, Leonard Stephan baron von]
CREUTZNACH (Leonard Stephan baron v o n ), geb. 1702 te Wilbach, overl. 20
Febr. 1773 te 's Gravenhage. Hij had sedert 26 jaar aan het hoofd gestaan van de
artillerie van den frankischen kreits en was 20 jaar lang inspecteur van het Zeughaus
te Neurenberg geweest. Op 9 Mei 1748 trad hij, op aanzoek van Willem IV, in
nederlandschen dienst als kolonel en kapitein bij het korps artillerie, met rang van
generaalmajoor, aanvankelijk naast Glabbeeck. Reeds in 1748 (30 Juli) diende hij
voorstellen in tot reorganisatie van het personeel en verbetering van het materieel,
waarmede hij onvermoeid voortging, maakte studiereizen in het buitenland, bestreed
het handlangersstelsel bij de artillerie, voerde de oefening met het geweer bij dit
wapen weer in, zorgde voor toepassing van nieuwe beginselen bij het wapen en
bracht de artillerie sterk vooruit, in taktisch zoowel als technisch opzicht. Op 17 Febr.
1750 werd hij door de Staten van Holland benoemd tot inspecteur van de
geschutgieterij; op 16 Maart 1766 volgde zijn bevordering tot luitenant-generaal; in
1753 werd hij benoemd tot lid van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen,
die zijne geschriften in haar werken opnam. Hij schreef verschillende verhandelingen,
over het waterdicht maken van muren enz. en een opstel: Het geheim om alle
snaphanen en pistolen zoo te bereiden, dat men er zeer verre mede schieten kan.
Zie: Verhand. van de Holl. Maatschappij te Haarlem V, 1-35; VI, st. I, 358-366;
XIV, Voorber.; K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artill. III, 107-132.
Eysten
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[Croeser, Herman Cruserius]
CROESER (Herman) C r u s e r i u s , stammend uit een kampensche familie, en
aldaar in den aanvang der 16e eeuw geb., overl. te Konings-
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bergen 23 Dec. 1574, verkreeg waarschijnlijk aan de universiteit te Orleans den
graad van doctor iuris, hoewel zijn naam in het Album Stud. Aurelian. Natio
Germanica niet voorkomt, legde zich bovendien toe op de studie der geneeskunde
en grieksche en latijnsche letteren. Ten onrechte is door oudere schrijvers hier van
twee neven, beide Herman Croeser genaamd, gesproken, waarvan de een
rechtsgeleerde, de ander geneesheer en latinist geweest zou zijn. Van zijne
werkzaamheid als medicus getuigen zijne vertalingen van H i p p o c r a t e s onder
den titel Commentarius in H i p p o c r a t i s Lib. I et III de morbis vulgaribus et in Lib.
de salubri diaeta (Basil. 1570), herdrukt in G a l e n i Opera (Venet. 1625), en van
ettelijke werken van G a l e n u s (Parijs, Sim. Colinaeus, 1532), benevens zijne
betrekking van lijfarts van hertog Willem III van Gulik. Als kenner der klassieken
doet hij zich verder kennen door zijne vertaling van P l u t a r c h u s in het latijn
(Leiden 1566, 3 dln., te Parijs (1624) en te Leiden (1655) herdrukt). Deze vertaling
is bewerkt ter leniging van de smart over het verlies in 1556 zijner - waarschijnlijk
eenige - dochter uit zijn eerste huwelijk met A n n a v a n B r o e k h u y s e n , evenals
hij uit een oude kampensche familie. In de van 1561 dagteekenende voorrede geeft
Croeser als doel van zijn arbeid aan: den wensch om verschillende vorsten door
voorbeelden tot goed bestuur aan te sporen. Zijn tweede huwelijk met C h r i s t i n a
C l o s s schijnt kinderloos gebleven.
Croeser is raad van hertog Karel van Gelder geweest en ging later als zoodanig
over in dienst van Willem van Gulik, wiens lijfarts hij tevens was. Het randschrift van
zijn door Crispijn de Passe in koper gegraveerd portret vermeldt: ‘apud varios
Europae principes legatus’. Zoo zien wij hem voor Willem van Gulik talrijke zendingen
in Duitschland en Frankrijk vervullen, en speelde hij in 1540 en later een groote rol
als ambassadeur te Parijs, welke post in die dagen door het gesloten verbond met
Frans I tegen Karel V en de verloving van den hertog met Anna van Navarre voor
Gulik van groot belang was. Ook in Engeland was hij langen tijd als gezant. Zijn
herhaald optreden als arbiter en adviseur van zijn geboorteplaats getuigt mede van
het in zijn kunde gesteld vertrouwen. Na het huwelijk van 's hertogs dochter met
Albert Frederik van Brandenburg vergezelde hij deze vorstin naar haar nieuw
vaderland.
Als oorspronkelijk geschrift van zijn hand bezitten wij een op verlangen van den
raad samengesteld ontwerp-stadrecht van Kampen, in 1 folioband op het archief
dier stad aanwezig. Het ontwerp werd na voltooiing onderzocht door een door den
raad benoemde commissie van zes leden, waartoe o.a. Arent toe Boecop en Lodewijk
Voerne behoorden. De commissie maakte in het ontwerp een aantal wijzigingen,
waarop de raad bijna het geheele eerste boek, weder met een aantal veranderingen,
goedkeurde. Het onderzoek is daarna blijven steken en niet weder opgevat, zoodat
het bij een ontwerp gebleven is. Alle veranderingen in den tekst, zooals deze door
Croeser ontworpen was, zijn in de uitgave van Bysterbos aangegeven. In de 18e
eeuw is nogmaals van het ontwerp sprake geweest, toen de kampensche medicus
Dr. Evert Valck, eigenaar van een afschrift geworden, besloot het in een ‘corpus
juris Campensis contractum’ uit te geven. De raad verzette zich hiertegen en
veroordeelde in 1740 dr. Valck, onder beschuldiging van door de uitgave dier oude
verordeningen tot opstand
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en ongehoorzaamheid te wekken, tot een boete van 300 zilveren dukatons. Het
ontwerp, bestaande uit 6 boeken (I proces - II familie- en erfrecht - III
verbintenissenrecht - IV zakenrecht en politierecht - V en VI strafrecht en strafproces),
en als volledige codificatie van het kampensche recht bedoeld, heeft groote waarde,
doordat de inhoud aan het geldende recht - Boeck van Rechten, Guldenboeck en
Digestum Vetus - getoetst kan worden en doordat Croeser volgens getuigenis van
den burgemeester Arent toe Boecop de vrije beschikking over het stadsarchief had,
zoodat het geheel, beschouwd in verband met de daarin aangebrachte wijzigingen,
een waardevolle bron voor het inheemsche recht is.
Veelal wordt Croeser verward met H e r m a n K r u s e , omstreeks denzelfden tijd
schout te Kampen, stammend uit het aanzienlijke kampensche regentengeslacht
Kruse (Croese).
De Croesers hebben in de 15e en 16e eeuw een belangrijke rol te Kampen
gespeeld, als regent (de schepenen E g b e r t en H e n d r i k ) of als man van
wetenschap (N i c o l a a s , magister artium, en student te Rostock (1483) en Bologna
(1488). Zijn portret is gegraveerd door Cr. de Passe.
Zie: Ontwerp-Stadregt van Campen door dr. H e r m . C r o e s e r , uitgeg. met
nauwkeurige inleiding door J.C. B y s t e r b o s (Zwolle 1892) (= Vereen. v. Overijss.
Regt en Gesch., Overijss. Stad-, Dijk- en Markeregten I, 11); Register van Charters
o

en Bescheiden O. Archief Kampen n . 2044, 2108, 2159, 2276, 2330, 2362, 2365,
2455; Zeitschr. d. Bergischen Geschichtsvereins I, 1-38; Nijhoff's Bijdragen N.R. III,
317; Bijdr. Gesch. Overijss. V, 213.
van Kuyk

[Croll, Cornelis]
CROLL (Cornelis) 1857 geb. te Sloterdijk, overl. 1895 te Bussum, werd opgevoed
te Harlingen in de dagen toen F. Domela Nieuwenhuis daar predikant was. Met
grooten aanleg voor wetenschappelijken arbeid begon de jonge man zijn loopbaan
als klerk bij het departement van binnenlandsche zaken, en vestigde door geschriften
van sociaal-democratischen aard de aandacht in ruimen kring op zich, Hij wist door
te drijven, dat de gematigde volksman en vele jaren achtereen kamerlid H.B. Heldt
werd geschrapt als voorzitter van den Bond van Algemeen Kies- en Stemrecht. Zijn
drijven en doen was oorzaak, dat minister Heemskerk, hem de keus liet tusschen
ontslag of uittreden uit den Sociaal-democratischen Bond. Hij koos 't eerste, voelde
zich later minder tot die beweging aangetrokken en arbeidde onder de Koo aan Het
Weekblad voor Nederland, waarin hij geregeld artikelen schreef, geteekend S o c i u s .
Calisch

[Cronström, Isaac Kock, baron]
CRONSTRÖM (Isaac K o c k , baron), geb. 3 Juli 1661 in het fort Avestad in Dalecarlië
(Zweden), overl. 31 Juli 1751 op de Nemelaar bij 's Hertoge nbosch. I s a a c K o c k ,
e d e l e C r o n s t r ö m maakte als jongeling een studiereis naar Holland (te Leiden
21 Oct. 1680 ingeschreven) en Frankrijk en bleef twee jaar te Parijs. Daarna trad
hij in franschen krijgsdienst bij het regiment von Königsmarck, waarmede hij in 1684
den veldtocht in Catalonië medemaakte. Onder den maarschalk Catinat hielp hij in
1691 Nirra en enkele andere vestingen veroveren. Daar er in het fransche leger
voor vreemde officieren, behalve voor Zwitsers, weinig kans op bevordering was,
trad hij in 1692, tegelijk met baron Sparre, in dienst der Staten en werd belast met
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het bevel over een der zweedsche compagnieën in hollandschen dienst, onder den
generaal von Dopff. Als majoor maakte hij den veldtocht in de zuidelijke
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Nederlanden en den slag bij Landen mede; na het verlies van dezen slag door de
Geallieerden zorgde hij voor een veiligen terugtocht voor de troepen, onder het
onmiddellijk bevel van vorst Hendrik Casimir II van Nassau staande. In 1695 nam
hij deel aan het beleg van Namen. Na een reis in Zweden keerde hij terug om den
veldtocht van 1697 mede te maken, die op niets uitliep en eindigde met den vrede
van Rijswijk. In dit jaar werd C. bevorderd tot luitenant-kolonel in het regiment Weede
en herstelde daarin met vaste hand de schromelijk verslapte krijgstucht. Bij het begin
van den Spaanschen Successieoorlog maakte C. deel uit van de troepen van den
vorst van Nassau-Saarbrück, die Keizersweerd belegerden en op 15 Juli 1702
innamen. Voorts was hij tegenwoordig bij het beleg van Quesnoy door Fagel; met
het regiment van prins Willem en een bataillon der hollandsche Garde redde hij een
batterij Coehoornmortieren, die door een uitval der belegerden hevig bedreigd werd.
In 1703 hielp hij, onder Coehoorn, Luik innemen en werd tot kolonel bevorderd,
tevens tot adjudant van den generaal Nassau-Ouwerkerk.
In Maart 1704 werd C. benoemd tot commandant van Hoey. Toen deze vesting
in 1705 door de Franschen belegerd werd, moest C. haar, na een beleg van drie
weken, aan den franschen generaal de Gasse overgeven uit gebrek aan proviand
(1 Juni). Op 16 Juni werd de vesting echter weer heroverd, na een 4-daagsch beleg.
Na zijn uitwisseling als krijgsgevangene werd C. opnieuw tot commandant van Hoey
benoemd en bleef dit tot 15 Nov. 1715, op welken datum hij, in verband met het
Barrière-tractaat, de vesting aan den bisschop van Luik moest overgeven. In 1709
was hij bevorderd tot brigadier der infanterie en nam deel aan den slag bij Malplaquet
(11 Sept. 1709), waarin hij gekwetst werd. In 1710 woonde hij de verovering van
Douay, Béthune, St. Venant en Aire bij. In 1715 verloor hij het bevel over zijn
regiment doch in 1720 kreeg hij het gouvernement van de vesting Veurne. In
hetzelfde jaar (23 Juni) werd hij door den koning van Zweden tot baron verheven.
Op het eind van 1727 werd hij tot generaal-majoor, op 30 Jan. 1733 tot
luitenant-generaal, in Oct. 1736 tot gouverneur van Yperen, op 1 Jan. 1742 tot
generaal bevorderd; in dezen rang nam hij in 1745 deel aan den slag bij Fontenoy;
hetzij door een misverstand, hetzij door een misplaatst initiatief, gaf hij hier aanleiding
tot een minder voordeelige beslissing van den veldslag. C. had nl. op den uitersten
linkervleugel het dorp Antoing moeten aantasten, doch deed het eerst op herhaalde
en persoonlijke lastgeving van den vorst van Waldeck. In het jaar 1747 (12 Juli)
werd hij door Willem IV benoemd tot opperbevelhebber van de geheele
verdedigingslinie van de Schelde tot de Maas; op 14 Juli (86 jaar oud) aanvaardde
hij het bevel over Bergen op-Zoom, dat door de Franschen belegerd werd. De
grijsaard gaf deze vesting al spoedig zonder ernstig verzet over (16 Sept.) en, al
moge dit zwak optreden ook niet uitsluitend aan C. te wijten zijn geweest, in elk
geval werd hij in 1749 voor zijn gedrag ter verantwoording geroepen; zijn dood
maakte echter, dat de zaak niet afgedaan werd. Sedert Augustus 1747 was C.
gouverneur van 's Hertogenbosch, doch de vice-gouverneur, generaal de Constant
Rebecque, nam het bevel waar. C. was in het voorjaar van 1695 gehuwd met
Trajectina Anna Elisabeth Tuyll van Serooskerken.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Hist. XX, 109,
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113-115; v a n W i j n , Aanm. en Bijv. op W a g e n a a r XX, 5, 64, 67; B i l d e r d i j k ,
Gesch. des Vaderl. XI, 247; B o s s c h a , Heldend. te Land II, 523, 573, 619-654;
Bijl. 20; B l o k , Gesch. v. het Nederl. Volk VI, 208; C.C. G j o r w e l ,
o

Levensbeschrijving van Cronström (1756); Algem. Nederl. Familieblad 1883-84, n .
6, 7, 37, 84; Militaire Spectator 1840, 13.
Eysten

[Crijger, Willem]
CRIJGER (Willem), geb. te Rotterdam, overl. aldaar 23 Maart 1654, zoon van
L e n e r t J a n s z . C r i j g e r . In 1635 werd hij tot schepen benoemd, in 1637 tot
vroedschapslid en bleef dit tot zijn dood. Ook andere stedelijke ambten bekleedde
hij in die periode, o.a. was hij penningmeester van de groote visscherij van 1639-1645
en van 1648-1651, tusschen 1638 en 1651 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart;
viermaal nam hij het burgemeesterschap waar en in 1641 kreeg hij zitting in het
college der bewindhebbers van de W.I.C. ter kamer Rotterdam.
Hij huwde 7 Febr. 1634 C l a r a V e r h a v e n .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Crijnssen, Abraham]
CRIJNSSEN (Abraham), K r y n s e n , ook Q u e r i j n s e n , vermoedelijk te Vlissingen
geboren. In 1632 voerde hij het bevel over twee oorlogsschepen, door de gebroeders
Adriaan en Cornelis Lampsius uitgezonden, om de duinkerker kapers te bestrijden.
Hij onderscheidde zich niet minder bij de vernieling der spaansche vloot voor Duins
en de zeegevechten tijdens de oorlogen met Engeland. In Dec. 1666 werd hem het
bevel opgedragen over een zeeuwsch eskader van 3 oorlogsschepen en eenige
kleinere vaartuigen, waarmede hij in Febr., onder eng. vlag, Suriname aan de
Engelschen ontweldigde, een buit van ƒ 400.000 naar Nederland zond en een
bezetting op het fort Zeelandia achterliet. Hij vertrok zoo snel mogelijk van daar, om
Berbice en Essequebo van de Engelschen te hernemen. In Berbice gekomen,
vernam hij echter, dat de kolonie niet in handen der Engelschen was geweest, daar
hun aanval afgeslagen was en in Essequebo en Pomeroon zag hij, dat door de
tijdige hulp van den commandeur Bergenaar, de holl. vlag weder wapperde. Hij
bepaalde zich er dus toe, om in die laatste kolonie een goede bezetting met
levensmiddelen en munitie achter te laten, benoemde de vaandrigs Baerland aan
de Essequebo (fort Kijk Overal), en Snel aan de Pomeroon als commandeurs en
stevende verder naar Tabago en St. Eustatius, welke beide eilanden hij heroverde.
Te vergeefs zocht hij op Martinique fransche hulp. Voorts ging hij naar Virginië, van
waar hij na vele roemrijke gevechten en na grooten buit op de Engelschen behaald
te hebben, reeds in October van hetzelfde jaar 1667 in Nederland terugkeerde. C.
en zijne scheepskapiteins werden voor dezen kloeken en gelukkigen tocht met
gouden medailles en bevordering beloond. Ook in 1669 maakte hij zich in een
gevecht tegen de Algerijnen verdienstelijk, doch na dien tijd wordt hij niet meer
genoemd.
Zie: d e J o n g e , Ned. Zeewezen, reg.; H a r t s i n c k , Beschrijving van Guyana
(Amst. 1770) II, 585; v. S i j p e s t e i j n , Beschrijving van Suriname (den Haag 1854)
8; W o l b e r s , Geschiedenis van Suriname (Amst. 1861) 40; N e t s c h e r ,
Geschiedenis van de Koloniën Essequebo, Demerary en Berbice (den Haag 1888)
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Pirmeriba en de Reviere Seraname ... nevens 't weder veroveren van Ysequepe,
Boumerona en Tabago onder het commando van den Commandeur Crijnsen ('s
Gravenhage 1667; koloniale bibl., 's Gravenhage).
Mulert
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[Cultrificis, Engelbert of Messemakers]
CULTRIFICIS (Engelbert) of M e s s e m a k e r s , volgens sommigen te Nijmegen
geboren, waar men den naam Messemakers reeds in 1390 aantreft; overl. 1490.
Ook wordt beweerd, dat hij te Keulen de doctorale waardigheid verkreeg; ten
onrechte, want zijn naam wordt niet gevonden in de matrikels dier universiteit. Het
was te Erfurt, dat hij in 1460 zijn studiën voleindigde. Als baccalaureus werd Cultrificis
in 1465 benoemd tot lector provincialis aan het dominicanenklooster te Zutphen,
en werd hem de zorg opgedragen een klooster te Zwolle te stichten, dat in 1486
officieel erkend werd, met Cultrificis als prior. In 1475 vinden wij hem als terminarius
te Arnhem, terwijl hij in het volgend jaar geaffilieerd werd aan het
dominicanen-klooster te Nijmegen, en aldaar eerlang tot prior verheven.
Te Nijmegen schreef Cultrificis onderstaande werkjes, die hij aldaar liet drukken,
misschien door Jan van Westphalen. Het waren de eerste drukwerken, die te
Nijmegen het licht zagen: Epistola brevis ac perutilis de symonia vitanda in receptione
noviciorum et noviciarum ad religionem (Novim. 1479); Epistola declaratoria jurium
et privilegiorum fratrum ordinum mendicancium contra quosdam articulos erroneos
condempnatos quorundam magistrorum et curatorum ecclesiarum parrochialium
(1479). Dit werkje werd in hetzelfde jaar herdrukt door Jan van Westphalen te
Leuven, en 1492 te Reutlingen door Joh. Otmer. Omtrent deze eerste te Nijmegen
gedrukte werken zie: [B r u n e t ] Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne
(Paris 1870) 946; C a m p b e l l , Annales de la typographie néerlandaise au 15me
o

siècle, 141, n . 513; H o l t r o p , Monuments typogr. des Pays-Bas au 15me siècle
(La Haye 1857) 89.
Men heeft verder van hem: Manuale confessorum metricum, unacum defensorio
privilegii quatuor ordinum mendicantium super audientia confessionum (Colon.
1497) en 2 gedichten: Carmen de moribus mensae en Carmen de pane, in modum,
dialogi beide gedrukt achter het werk van P. d e R i v o , Eligia quomodo omnia in
meliorem partem sint interpretanda (Lugd. Bat.).
Zie: S w e e r t i u s , Athen. Belg. 229; d e J o n g h e , Batavia dominicana 186;
O u d i n , Comment. (1722) III, 2608 sq; Q u é t i f e t E c h a r d , Scriptt. ord. Praed.
I, 875; G.A. M e i j e r , Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen (1892) 43.
van Schevichaven

[Cunaeus, Joannes]
CUNAEUS (Joannes), geb. te Leiden in 1617 en overl. aldaar 12 Mei 1673, oudste
zoon van Petrus Cunaeus, die volgt, en Maria van Zeyst. Te Leiden 2 Febr. 1626
‘honoris causa’ als student ingeschreven, was dit blijkbaar meer ter wille van de
voorrechten aan het studentschap verbonden dan van de studie geschied. Het eerst
vernemen wij daarna van hem 1 Aug. 1640, wanneer hij een voorrede schrijft voor
de door hem bezorgde uitgave der oraties van zijn 2 jaar tevoren overleden vader.
Aangesteld tot advocaat-fiscaal van de vloot op 15 Sept. 1644 ging hij in dienst van
de Oost-Indische Compagnie naar Indië. Daar aangekomen maakte hij een snelle
promotie, was van 1645-1648 secretaris van gouverneur-generaal en raden,
1647-1650 baljuw te Batavia, 1648-1650 buitengewoon en 1650-1658 gewoon raad
van Indië, 1653 - Sept. 1657 kolonel der burgerwacht en 1656 president van den
raad van justitie, welke post door hem reeds in Aug. van dat jaar werd neergelegd.
In 1658 keerde hij als raad van Indië aan het hoofd eener vloot van 6 schepen in
het vaderland terug en vestigde zich te Leiden.
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Hier nam hij de studie weder op, na 10 Mei 1659 als jur. lic. weder te zijn
ingeschreven, maar blijkbaar zonder veel gevolg, want eerst 16 Febr. 1667 verwierf
hij zich eershalve den doctorstitel in de rechten. Te Leiden bekleedde hij de
waardigheid van regent van het St. Elizabeth gasthuis (1662), weesmeester
(1663-1668) en kerkmeester (1669-1671) en van 27 Febr. 1670 tot zijn dood die
van schepen, na slechts eenige weken het daaraanvoorafgaande ambt van veertig
te hebben waargenomen. Het meest bekend is zijn reis als gezant der O.I. compagnie
naar Perzië (15 Sept. 1651 - 12 Nov. 1652), waarvan het journaal is gehouden door
C o r n e l i s S p e e l m a n , als secretaris aan het gezantschap toe gevoegd. Zijne
vrouw S a r a C a l e n d r i n l schonk hem 9 kinderen. Zijn in 1663 door J. Mytens
en een ander door K. de Moor geschilderd portret zijn in het bezit van zijn familie.
In 1669 heeft A. van den Tempel hem geschilderd op een regentenstuk van het
Heilige Geesthuis, in de Lakenhal te Leiden.
Zie: S p e e l m a n , Journaal der reis van den gezant der O.I. Comp. Joan Cunaeus
o

uitg. d. A. H o t z (Werken Hist. Gen., 3 . serie, 26, (1908) met uitvoerige inleiding;
E.W. M o e s , Iconographia Batava 1856.
van Kuyk

[Cunaeus, Petrus]
CUNAEUS (Petrus), of v a n d e r C u n , geb. in 1586 te Vlissingen, zoon van den
koopman A d r i a a n C u n a e u s , overl. te Leiden 2 Dec. 1638. Na het eerste
onderwijs te Middelburg te hebben genoten, werd hij op jeugdigen leeftijd, 23 Mei
1601, te Leiden als student ingeschreven. Hier legde hij zich onder leiding van zijn
geleerden bloedverwant van moederszijde, Ambr. Regemorterus, vooral op de oude
letteren toe. Onderbroken door een reis naar Engeland in 1603, werd de studie te
Leiden weder hervat en hier het onderwijs gevolgd van J. Scaliger, B. Vulcanius en
D. Heinsius. Hierop volgde een studietijd te Franeker, vooral tot het hooren van
Drusius' lessen in de oostersche talen. Tevens volgde hij hier de juridische colleges
van Lyclama à Nyeholt en Tim. Faber. 30 Nov. 1608 werd hij ten tweeden male te
Leiden ingeschreven. De van hem uitgaande roem als uitstekend talenkenner deed
hem in 1612 tot buitengewoon hoogleeraar in de latijnsche taal te Leiden benoemen,
waarin hij reeds een jaar als lector had onderwezen. Weldra werd hem ook het
onderwijs in de staatkunde opgedragen. Naar aanleiding zijner Satyra Menippea
ontstonden in Jan. 1613 onordelijkheden onder de leidsche studenten, als gevolg
waarvan voor eenigen tijd de lessen aan de universiteit werden geschorst; een
streng edict van curatoren en professoren volgde 28 Jan. 1613 en den volgenden
dag een vermanende toespraak van den rector Vorstius. In Nov. d.a.v. volgde zijne
benoeming tot gewoon hoogleeraar. Inmiddels echter was de rechtswetenschap
C.'s lievelingsstudie gebleven en had hij zich daarop met alle kracht toegelegd. In
1615 promoveerde hij onder Corn. Swanenburg tot dr. juris. Met toestemming van
curatoren vestigde hij zich thans voor eenigen tijd in den Haag om zich in de praktijk
van het recht te oefenen. Uit dezen tijd dagteekent de nauwere band, die tusschen
hem en den raadsheer Apollonius Scottus bestond. Te Leiden teruggekeerd, werd
- behalve de staatkunde - de uitlegging der Pandekten aan hem opgedragen, na
Swanenburgs dood in 1630 die van den Codex. Hij zette dit onderwijs voort tot zijn
overlijden in 1638.
Cunaeus heeft onder zijne tijdgenooten èn als literator èn als jurist groot gezag
gehad. In
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beide opzichten zijn blijken van waardeering niet uitgebleven. Werd zijn advies in
rechtszaken herhaaldelijk ingewonnen, groot ook is zijn invloed bij tal van
hoogleeraarsbenoemingen geweest. Door curatoren werd zijn onderwijs op hoogen
prijs gesteld; toen Leiden in 1631 door het vertrek van Vossius een gevoelig verlies
had geleden, werd hem behalve belangrijke traktementsverhooging de titel van raad
der universiteit verleend; toen Utrecht hem in 1634 tot hoogleeraar wenschte te
beroepen en het gerucht ging, dat C. niet ongeneigd zou zijn dit aan te nemen, werd
hiervan afgezien, daar Utrecht vreesde, dat dit door Holland kwalijk zou worden
genomen en zulks voor de nieuwe hoogeschool nadeelig zou zijn. Reeds in Nov.
1620 hadden curatoren hem benoemd tot bestuurder van het nieuw opgerichte
collegium oratorium, bij welke gelegenheid hij een rede hield: Exercitationum
oratoriarum, quae auctoritate publica in academia Leidensi institutae sunt,
inauguratio. De Staten van Holland benoemden hem - op een belangrijk jaargeld tot hun raad voor zaken van handel, die van Zeeland kort voor zijn dood tot
historieschrijver. Als gevierd redenaar hield hij de lijkreden voor zijn ambtgenooten
Vulcanius (1614), Vorstius (1624), Bronchorst (1627), Swanenburg (1630) en
Burgersdijk (1636). Toen in 1632 een poolsch student, vertoornd, dat zijn knecht
wegens doodslag met den dood was bestraft, een beleedigende oratie tegen
curatoren en senaat had gehouden, hield C. zijn vermanende rede super caussa
judiciaria senatus academici.
Na reeds vroeger op de nominatie te hebben gestaan, werd hij in 1623
rector-magnificus; in 1624 herbenoemd, legde hij dit ambt in 1625 neer met een
rede de Necessitate et praestantia litterarum. Later nog bij herhaling benoemd, werd
het rectoraat in 1633 neergelegd met een rede ad Authent. habita C. ne filius pro
patre en in 1638 met een rede de Annis climactericis et eorum vi in rerumpublicarum
et civilatum conversione.
Minder aangenaam daarentegen, hoewel op vreedzame wijze beëindigd, was de
aanmaning door de Synode, in 1619 te Leiden vergaderd, tot hem gericht als van
Arminianisme beschuldigd, om schriftelijk, bij de eerste gelegenheid de beste,
reparatie te doen van de ergernis, die door zijn geschriften, vooral zijne reeds
genoemde Satyra, was veroorzaakt. Dit geschrift, herhaaldelijk herdrukt en als
Gekken te koop in het nederlandsch verschenen, bevatte niet alleen tegen het
toentertijd gebruikelijk vertoon van geleerdheid, maar ook tegen de toenmalige
theologische twisten een scherpe critiek. Wel beloofde Cunaeus zich schriftelijk te
zullen verontschuldigen, maar deze belofte is niet ingelost.
Cunaeus, sinds 28 Mei 1616 gehuwd met M a r i a v a n Z e y s t , de dochter van
Leidens pensionaris Nicolaas v.Z., had 7 kinderen, van wie de oudste zoon, de
bekende Joannes, hiervoor gaat.
Geschriften: Animadv. Lib. in N o n n i Dionysiaca, in quo errores et inscitiam illius
autoris persecutus est (1610) (opgedragen aan Johan van Oldenbarneveldt en Corn.
v.d. Mijle); Sardi Venales, Satyra Menippea in hujus seculi homines plerosque inepte
eruditos. Addita est ex ejusdem interpretatione J u l i a n i I m p e r a t o r i s satyra in
Caesares Romanos (Lugd. Bat. 1612) (het eerste opgedragen aan Rum. Hogerbeets
en Apollonius Scottus, het tweede aan Nic. van Zeist); de Republica Hebraeorum
Libri III (L.B. 1617,
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herdr. L.B. 1632) (in nederl. vertaling uitg. door W. G o e r e e ); Responsum in caussa
postliminii (1631). Zijn verzamelde werken en redevoeringen - behalve de Rep.
Hebraeorum - zijn uitg. door zijn zoon J o a n n e s (Lugd. Bat. 1640), door A u g .
B u c h e r (Wittenberg 1643) en door C h r i s t . C e l l a r i u s (Lipsiae 1720) als
Orationes argumenti varii. P. B u r m a n gaf uit: P e t r i C u n a e i et doctorum virorum
ad eundem Epistolae. Quibus accedit Oratio in obitum Bon. Vulcanii (Leidae 1725,
zie over deze uitgave Tijdschr. v. Boek- en Bibl. wezen I (1903) 243 n.). Zijn
handschriftelijke nalatenschap berust op de leidsche bibliotheek. Zijn portret is
gegraveerd door J. van de Velde en staat ook in de Alma Academia Leidensis.
Zie: A. V o r s t i u s , Oratio fun. recitata in exsequiis viri incomp. D.P. Cunaei (1638)
(herdrukt bij W i t t e n , Memoriae J Ctorum nostri seculi (1676) 199-211, en achter
de Orationes); S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch. I, 121-122, 126-127; II, T. en
B., 98-100; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i , 128, 129, 137, 145, 158, 178, 181, 187;
L o n c q , Hist. Schets der Utr. Hoogesch. 10, 60; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius (1897)
I, 294; G l a s i u s , Godg. Nederland I, 320-322; over hem en zijn geslacht: H.H.
R ö e l l , in de Ned. Leeuw, 1903, 1v.v. en 17 v.v.; Nederl. Patriciaat II (1911) 96.
v. Kuyk

[Cuperinus, Albertus]
CUPERINUS (Albertus), geb. ± 1500 te 's Hertogenbosch, overl. aldaar kort na
1560. Hij was priester en geestelijke ‘brueder,’ zooals hij zichzelf noemt in de ‘prologe’
zijner kroniek.
Hij was een man van zeldzame belezenheid en uitgebreide ontwikkeling: bovendien
een knap en betrouwbaar historicus. Levende omtrent denzelfden tijd als Pelgrom
en Molius en evenals dezen bosschenaar en priester, heeft hij beiden ver overtroffen
in zijne kroniek, getiteld: Die chronicke van der vermaerder ende vromer stad van
't s Hertogenbosch, in 't corte van Henricus die eerste, hertoge van Brabant tot
Philippus van Oestenrijck, coninc van Engelant ende hertogevan Brabant. Cuperinus
vermeldt in de prologe zijner kroniek, dat hij ‘die gerechte waerheyt’ schrijven wil.
Daartoe spoort hij charters en diplomen op en citeert hij de jaarboeken van oudere
schrijvers: de Kroniek van Brabant, van Regino, van P. van Os, van Willem Molius
en de handschriften van Adriaan die Ruyter.
De kroniek (1184-1558) van Cuperinus daalt in veel meer bijzonderheden af dan
die zijner voorgangers, zoodat Cuperinus ‘de’ geschiedschrijver der vierde stad van
het hertogdom Brabant genoemd mag worden.
In 1846-48 heeft C.R. H e r m a n s , Verzameling van Kronyken, Charters en
Oorkonden betrekkelijk de stad en Meyerij van 's Hertogenbosch; ('s Hertogenbosch
1848) I, 1-395, door onderlinge vergelijking van deze kroniek met verschillende
16-eeuwsche copieën, een kritische uitgave van deze kroniek bezorgd, met het later
daaraan bijgevoegd vervolg.
Zie: M.J.H. v a n H e u r n , Historie der stad en Meyerij van 's Hertogenbosch I,
voorrede XXVI; C.R. H e r m a n s , l.l. inleiding I-XIII; C.F.X. S m i t s , de Kathedraal
van 's Hertogenbosch (Amst. 1907) XI-XII.
Smits

[Cuperus, Angelus Jacobus]
CUPERUS (Angelus Jacobus), geboren te Vollenhove 14 Apr. 1765, overl. te
Amsterdam 31 Jan. 1831, zoon van den predikant J o h a n n e s C. en van A d r i a n a
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vervolgens aan het athenaeum. Hij sloot er vriendschap met Pieter Nieuwland, die
tot diens dood duurde. In 1783 begaf hij zich naar Leiden om in de rechten te
studeeren; professor van der Keessel was zijn oom. 17 Juni 1789 promoveerde hij
tot mr. in de rechten na de verdediging van zijn proefschrift Observationes selectae
de natura possessionis en behaalde daarmede ook naderhand in het buitenland
een welverdiend succes. In het laatst van 1789 vestigde Cuperus zich als advocaat
te Amsterdam; hij had daar eenige jaren voor zijne promotie verblijf gehouden en
de functie waargenomen van secretaris van den burgerkrijgsraad, door welke
betrekking hij in moeilijkheden was geraakt, zoodat zelfs eene crimineele actie voor
de rechtbank tegen hem werd ingesteld. Hij genoot te Amsterdam groote achting
wegens zijne bekwaamheden en had eene groote praktijk. Zijne functie bij den
burgerkrijgsraad bleek later een beletsel om in aanmerking te komen voor een
hoogleeraarschap in de rechten aan de academie te Franeker. De meeste hem later
aangeboden openbare betrekkingen van rechterlijken of staatkundigen aard, wees
hij van de hand, zoo ook den post van agent van justitie, hem in 1798 aangeboden.
Hij was een ijverig lid van de amsterdamsche kamer van averijen en assurantie, en
tevens gecommitteerde van het collegie tot de pilotage. In 1801 werkte hij mede tot
het maken van een Ontwerp van den voet en inrigting van het departement van
Holland. Ook hielp hij in 1802 een reglement ontwerpen voor het gemeentebestuur
van Amsterdam. Hij was 1813 gehuwd met W i l h e l m i n a G e e s k e n , doch deze
echt bleef kinderloos.
Zie: M.C. v a n H a l l , Ter nagedachtenis van Mr. Angelus Jacobus Cuperus
(Amst. 1831).
van Biema

[Cusa, Nicolaas van]
CUSA (Nicolaas v a n ), C u s a n u s , geb. te Cues aan de Moezel in de nabijheid
van Trier in het begin van 1401, gest. te Todi 11 Aug. 1464. Zijn eigenlijke
familienaam is K r e b s ; zijn vader was een welgesteld schipper. Zoo goed als
algemeen wordt aangenomen, dat Nicolaas zijn eerste opleiding ontving bij de
Broeders van het Gemeene Leven te Deventer. Na een kort verblijf aan de universiteit
van Heidelberg, zette hij zijn studies voort aan de universiteit van Padua, waar hij
in 1423 tot doctor in het kerkelijk recht promoveerde. In 1425 is hij ingeschreven bij
de universteit van Keulen; of hij daar of elders zijn theologische studies maakte en
priester werd, is niet bekend. In 1430 wordt hij genoemd als deken van St. Florentius
te Coblenz. Achtereenvolgens kwam hij in het bezit van verschillende beneficies,
o.a. werd hij 12 Febr. 1433 domheer van Utrecht. Zijn meer openbare werkzaamheid
begint echter op het 21 Juli 1431 te Basel geopende concilie, waar hij vruchtbaar
werkte voor de bekeering van Boheme en een voorstel indiende tot verbetering van
den kalender, waar men echter niet op inging. Van groote beteekenis op het concilie
waren zijn boeken de Concordantia catholica en de Auctoritate praesidendi in concilio
generali, waarin hij het standpunt, dat het concilie tegenover den Paus had
ingenomen, tracht te rechtvaardigen door de verdediging van de toenmaals bij velen
heerschende meening, dat een algemeen concilie staat boven den paus. Tot deze
meening was hij gekomen, wijl hij hoopte, dat dit concilie eindelijk de lang verwachte
kerkelijke hervorming zou brengen. Toen echter meer en meer bleek, dat de
meerderheid van het concilie op een schisma aanstuurde, schaarde
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Nicolaas zich met vele anderen aan de zijde des pausen en verliet Basel. In opdracht
van de minderheid van het concilie en van paus Eugenius IV begaf hij zich in Aug.
1437 naar ConstantinopeI. Het gelukte hem de Grieken te winnen voor de zaak der
hereeniging, welke later op het concilie van Florence tot stand kwam. Hij zelf nam
aan dat concilie geen deel.
Gedurende de jaren 1438-1448 trad Nicolaas op verschillende rijksdagen te
Neurenberg, Mainz en Frankfort op als de verdediger van paus Eugenius tegenover
het te Basel onwettig bijeengebleven concilie en den tegen-paus Felix V. Krachtig
gesteund door Joannes Carvajal en later ook door Aeneas Sylvius Piccolomini had
hij de voldoening in 1448 het concordaat van Weenen tot stand te zien komen,
waarbij Duitschland zich met den wettigen paus vereenigde en een einde kwam
aan het schisma van Basel. Ook aan het fransche hof was hij intusschen werkzaam
geweest voor de zaak des pausen. Tot belooning voor zijn diensten werd hij datzelfde
jaar door paus Nicolaas V benoemd tot kardinaal met den titel van S. Petri in Vinculis.
In den strijd tusschen den bisschop van Utrecht, Rudolf van Diepholt en diens
mededinger Walraven van Meurs trad Nicolaas namens den Paus als bemiddelaar
op en bewerkte, dat Walraven ten slotte afstand deed van zijn aanspraken op den
utrechtschen zetel. Of hij toen de Nederlanden bezocht is niet zeker. In 1449 en
volgen de jaren trad hij op als mede-executeur, om ten behoeve van Walraven een
schatting vast te stellen en in te vorderen van alle geestelijke personen en instellingen
in het utrechtsche bisdom.
23 Mrt. 1450 werd Nicolaas door den paus benoemd tot bisschop van Brixen in
Tirol; daar echter het domkapittel reeds zelf een anderen bisschop had gekozen,
kon hij pas geruimen tijd later zijn bisdom in het bezit nemen. 29 Dec. 1450 werd
hij benoemd tot pauselijk legaat voor geheel Duitschland om daar te werken voor
het herstel der kerkelijke eenheid en tucht en voor de hervorming van clerus, volk
en kloosters, alsmede om den grooten jubilé-aflaat te prediken. De reis werd
aanvaard 31 Dec. 1450. Na een zegenrijke werkzaamheid van een half jaar in
Oostenrijk en Duitschland kwam hij in Aug. 1451 te Deventer. Van hier begaf hij
zich naar de kloosters van Diepenveen en Windesheim en bezocht verder de steden
Zwolle en het klooster Bethlehem aldaar, Kampen, Utrecht (tweemaal), Amsterdam.
Haarlem, Leiden, de abdijen van Egmond en Rijnsburg, alsmede Arnhem, Nijmegen
en Roermond. Zonder zich de noodige rust te gunnen volbracht hij deze reis in een
paar maanden tijds; op meerdere plaatsen preekte hij voor het volk, bestreed
misbruiken en bijgeloovige praktijken en werkte onverpoosd voor de hervorming
van kloosters en geestelijken, waarvoor hij zeer heilzame voorschriften gaf. De
groote jubilé-aflaat werd verleend aan Arnhem, Zutphen, Nijmegen en eerst later
aan Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft, Dordrecht en Bolsward. De
hervormingsmaatregelen hadden echter geen duurzame gevolgen, deels wegens
den onwil der betrokken personen, deels door de inmenging der wereldlijke macht.
Van de Nederlanden uit zette Nicolaas zijn hervormingswerk in Duitschland voort
en bekroonde het met een provinciaal-concilie te Keulen, 23 Febr. 1452. Van Keulen
uit bracht hij ook een bezoek aan Maastricht. De poging, welke hij tijdens zijn reis
in opdracht van den Paus gedaan had, om vrede te stichten tusschen Frankrijk en
Engeland, mis-
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lukte. 10 Apr. 1452 in zijn bisdom teruggekeerd, begon hij aanstonds met de
hoognoodige hervormingsmaatregelen. Hierdoor geraakte hij echter in een heftigen
strijd met hertog Sigismund van Tirol, welke zoo hoog liep, dat hij door den hertog
werd gevangen genomen en eerst na een afgedwongen verdrag wederom vrijgelaten.
Nicolaas begaf zich daarop naar Rome om bij den paus recht te zoeken. Hij mocht
echter het einde van den strijd niet beleven; op weg naar Livorno, waar hij op last
van paus Pius II het uitvaren van de genueesche vloot tegen de Turken moest
bespoedigen, werd hij te Todi in Umbrië ernstig ziek en overleed aldaar 11 Aug.
1464. Hij werd begraven in zijn titelkerk van St. Pieters Banden te Rome, terwijl zijn
hart werd overgebracht naar Cues, waar het voor het hoogaltaar der Gasthuis-kerk
werd bijgezet.
Reeds tijdens zijn leven had Nicolaas te zamen met zijn zuster C l a r a en zijn
broeder J o a n n e s het groote gasthuis te Cues gesticht, dat thans nog bestaat en
daarvoor de bezittingen door hunne ouders nagelaten geschonken. Bij testament
bestemde hij een som van 4800 rijnl. guldens voor de stichting van een studiehuis
te Deventer, waarin 20 behoeftige studenten van de kapittelschool aldaar kosteloos
konden worden opgenomen, de z.g. Bursa Cusana (waaraan de herinnering nog
voortbestaat in den naam der steeg, waar het gevestigd was, de Bursensteeg); 17
studenten werden hiervoor aangewezen door den rector van het gasthuis te Cues,
die ook den rector der Bursa benoemde; de overige drie werden door den magistraat
van Deventer uit de kinderen der burgerij gekozen.
Nicolaas was ondanks zijn veel bewogen leven een man van groote wetenschap.
Zijn kennis van talen was voor dien tijd bijzonder groot: hij kende behalve latijn en
grieksch ook hebreeuwsch en had zich bovendien toegelegd op het arabisch; een
critiek op den koran: de Cribratione Alchorani was de vrucht hiervan. Verder muntte
hij uit in theologie, philosophie en astronomie en was in de mathesis zijn tijd ver
vooruit. Hij leverde het eerste bewijs voor de onechtheid der Donatio Constantini
en opperde twijfel aan de echtheid der Isidorische Decretalen. Hij nam reeds aan
de beweging van de aarde. In zijn voornaamste philosophische werken: de Docta
ignorantia, Apologia doctae ignorantiae, de Conjecturis en de venatione sapientiae
betoogt hij tegenover de ontaarde scholastiek, dat het innerlijk wezen der dingen
voor het verstand ontoegankelijk is en dat ons kennen steeds met een niet-kennen
gepaard gaat. Zijn geschriften, hoewel soms pantheïstisch klinkend, zijn toch in
werkelijkheid van pantheïsme
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vrij. Groote verdiensten verwierf Nicolaas zich ook door het opsporen en verzamelen
van oude handschriften; velen daarvan worden nog bewaard in de bibliotheek van
het gasthuis te Cues. Eene uitgave zijner werken verscheen (zonder jaartal en plaats
van uitgave) waarschijnlijk vóór 1476; daarna eene te Parijs (1514) en eene te Basel
(1565). Zijn geschilderd portret is in het Gasthuis te Cues.
Zie: S c h a r p f f , der Cardinal und Bischof N.v.C. (Mainz 1843); d e z e l f d e , des
Cardinals und Bischofs N.v.C. wichtigste Schriften in deutsche Uebersetzung
(Freiburg i. Br. 1862); d e z e l f d e , der Card. u. Bissch. N.v.C. als Reformator in
Kirche, Reich und Philosophie des 15 Jahrh. (Tübingen 1871); D ü x , der Card.
N.v.C. und die Kirche seiner Zeit (Regensburg 1847); U e b i n g e r , Philosophie des
Nic. Cusanus (Würzburg 1880); d e z e l f d e , die Gotteslehre des N.C. (Münster
1888) en d e z e l f d e , in Hist. Jahrb. der Görresges. 1887 en 1893 (Münster);
S t u m p f f , die politischen Ideën des N.v.C. (Köln 1865); S c h a n z , Ueber die
mathem. und astron. Anschauungen des N.v.C. (Rotteweil 1872); P a s t o r , Gesch.
der Päpste, I en II. (Freiburg i. Br. 1901 en 1904); M a r x , N.v.C. und seine Stiftungen
zu Cues und Deventer (Trier 1906); S c h m i t t , Card. Nic. Cusanus (Coblenz 1907);
Archief v. Kerkgesch. IX (1838) 1-115 en 235-283; Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht
XVI (1888) 372 v.v.; XVIII (1890) 106 v.v.; XXXI (1906) 72 v.v.; XXXII (1907) 241
v.v.; P o o l , Frederik van Heilo (Amsterdam 1866); P.P. A l b e r t , Nikolaus von Kues
und seine Stellung zu der Lehre vom päpstl. Primat in Festgabe an Hermann Grauert
(Freiburg 1910).
Huurdeman

[Cuylenburg, Cornelis van]
CUYLENBURG (Cornelis v a n ), vermoedelijk zoon van den utrechtschen
beeldhouwer van dien naam, en ald. in 1754 geboren, overl. te 's Gravenhage op
het einde van 1824. Hij komt in 1783 voor onder de leden van het utrechtsche Sint
Lucasgilde, als directeur en kunstschilder. Reeds in 1799 moet hij in den Haag
gevestigd zijn geweest, want hij restaureerde er toen verscheidene doeken voor de
nieuw op te richten Nationale Kunstgalerij, terwijl hij in 1806 decoratieve werken
uitvoerde in het Huis in 't Bosch, dat bestemd was als verblijfplaats voor den
raadpensionaris. Op vele tentoonstellingen waren zijne werken aanwezig. Hij woonde
tijdelijk te Antwerpen en was lid van de koninklijke academie van beeldende kunsten
te Amsterdam. Onder zijn etsen is ook een zelfportret van 1815.
Zijn zoon J a c o b E l i z a v a n C u y l e n b u r g , was een verdienstelijk
dilettantschilder, en overleed te 's Gravenhage in 1841 in den ouderdom van 44
jaren.
van Biema
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D.
[Daalen, Jacob Cornelisz. van]
DAALEN (Jacob Cornelisz. v a n ), gew. enkel J a c o b C o r n e l i s z . genoemd,
geb. te Rotterdam 1608, gest. te Amsterdam in 't begin van Mei 1663, is gedurende
langen tijd een zeer geacht en bekwaam en ook zeer ondernemend chirurg geweest.
Hij was een man van veel toewijding, die nog op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou
worden, drie weken voor zijn dood, niet alleen een ernstig patiënt mede onderzocht
maar ook bij de terstond plaats hebbende operatie assisteerde. Hij was doopsgezind
en geruimen tijd een zeer
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ijverig, godvruchtig en onvermoeid leeraar onder de waterlandsche doopsgezinden,
die toen nog in Amsterdam hunne afzonderlijke vergaderingen hielden. Zijn portret
is door F. van den Hoove gegraveerd naar een teekening van Corn. Visscher.
Zie: S c u l t e t u s , Armamentarium chirurgicum (Amst. 1741) 688;
S c h i j n - M a a t s c h o e n , Uitvoerige verhandeling van de geschiedenisse der
Mennoniten III (Amst. 1744) 289; B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holland
I, 282.
A. Geyl
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[Daalen, Nicolaas van]
DAALEN (Nicolaas v a n ), was evenals zijn bovengenoemde broeder, een uitstekend
amsterdamsch chirurg, die door bijna al zijn schrijvende tijdgenooten geciteerd
wordt, maar van wien geen nadere bijzonderheden te vinden zijn.
A. Geyl

[Daelman, Mr. Anthonis]
DAELMAN (Mr. Anthonis), fungeerde in 1573 als medicus van Brielle. Zijn laatste
voorgangers waren slechts korten tijd op hun post gebleven, vermoedelijk omdat
de regeerders vrij moeilijk optraden ten opzichte van het uit de stad gaan der
stedelijke beambten. Daelman werd aangenomen op een salaris van 12 pond groot
vlaamsch, voor het eerste jaar, voor later echter zou hij slechts 10 pond ontvangen
en moest daarvoor de arme pestlijders voor niets, de rijkere tegen 10 schelling de
visite behandelen. In 1578 nam hij een jaar verlof; ten minste bij zijn terugkomst in
Dec. 1579 werd hij weer op de vroegere jaarwedde aangesteld. Daarbij kreeg hij
vrijstelling van bieraccijns, van inkwartiering e.d.m. In 1581 werd zijn traktement op
20 pond gebracht. In 1583 echter kreeg hij geschil met een apotheker over de
aflevering en den prijs der geneesmiddelen, waarbij hij door den Raad in het ongelijk
gesteld werd, want alhoewel den apotheker gelast werd, zijn medicamenten goed
klaar te maken en niet te duur af te leveren, hem werd het bereiden van
geneesmiddelen onder elken vorm verboden. Ja in Augustus van hetzelfde jaar
kreeg hij zelfs ongevraagd en zonder motiveering zijn ontslag. En men is hier niet
op teruggekomen, alhoewel men later wel ingezien schijnt te hebben, dat men hem
te streng behandeld heeft. Hij bleef vrijdom van ‘byerexcys’ behouden en zijn gage
werd hem tot Mei 1584 uitbetaald, ‘in aensieninge, dat hij de stadt soe lange tijt
getrouwelicken gedyent heeft’.
Zie: H. d e J a g e r in Navorscher XXX (1880) 66.
A. Geyl

[Daendels, Herman Willem]
DAENDELS (Herman Willem), geb. te Hattem 21 October 1762, overl. te St. George
d'Elmina aan de kust van Guinea 2 Mei 1818, achtste kind uit het groote gezin van
Mr. B u r c h a r d J o h a n D a e n d e l s , schepen en secretaris van Hattem en
J o s i n a C h r i s t i n a T u l l e k e n , studeerde aan de harderwijksche hoogeschool
en werd 10 April 1783, na verdediging van een proefschrift: de Compensatione, tot
doctor in de beide rechten bevorderd. Als man van de daad, ‘die altijd deed, vóórdat
hij dacht zijn heele leven lang’ (zooals Hooyer het zoo eigenaardig gezegd heeft),
en niet terugdeinzende voor eenigerlei verantwoordelijkheid, daarbij opgewonden
en driftig van natuur, kon het wel niet anders, of hij moest - van het oogenblik af,
waarin hij het beginsel der volksvrijheid tot het zijne maakte - een voorname rol
spelen in de gebeurtenissen, waaronder het vermolmde staatsgebouw van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden in het laatst van de 18e eeuw gesloopt
werd.
Het eerst trad hij als zoodanig op bij de patriotsche woelingen in zijn geboorteplaats
in 1786; het volgende jaar nam hij als majoor eener geldersche brigade Patriotten
deel aan de verdediging van Amsterdam tegen de troepen van den hertog van
Brunswijk - redenen genoeg om bij het herstel van het stadhouderlijk gezag het land
te ruimen. Vóór zijn vertrek schaakte hij zijne bruid uit het ouderlijk huis en deed hij
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werd hij bij verstek door het hof van Gelderland veroordeeld om, wanneer hij in
handen der justitie mocht vallen, door den scherprechter met het zwaard over het
hoofd te worden gestraft en daaren-
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boven voor zijn geheele leven uit ‘den Vorstendom en Graafschap’ gebannen, ‘op
poene van den dood, zoo hij daarin mocht gevonden worden’.
Met vurigen haat vervuld jegens het huis van Oranje, meer dan ooit overtuigd,
dat voor het volk slechts heil te verwachten was van de vernietiging van de macht
en den invloed der aristocratische geslachten, en bezield met het ernstig voornemen,
om daartoe krachtig mede te werken, vestigde hij zich voorloopig met vele zijner
partijgenooten in het noorden van Frankrijk, waar zij zich, financieel gesteund door
de fransche regeering, met landbouw en handel bezig hielden.
Onderlinge twisten noopten hem zijn aanvankelijk verblijf in het kasteel van Watten,
dicht bij St. Omer, te verwisselen met Bergen St. Winox (1788) en Duinkerken
(1789), waar hij in compagnieschap met zijn provinciegenoot een handelskantoor
‘Daendels en Gelderman’ oprichtte, dat zich in het begin van 1792 vooral toelegde
op den invoer van geweren, waaraan toen in Frankrijk groote behoefte bestond.
Zijn oog bleef intusschen op het vaderland gericht, en nadat hij de Franschen
had zien revolutiemaken, en de overtuiging had gekregen, dat zijne landgenooten
uit zich zelve tot zoo iets nooit in staat zouden zijn, drong zich meer en meer de
gedachte bij hem op, dat fransche hulp alleen de boeien kon slaken, waarin zij
bekneld waren. Maar de uitgewekenen moesten meehelpen. In Mei 1792 begonnen
Dumont-Pigalle, Daendels, Gelderman, Kehr en het bataafsch comité te Parijs met
de fransche ministers te onderhandelen over de vorming van een bataafsch legioen;
25 Juli d.a.v. besloot de Nationale Vergadering tot de oprichting van het légion
franche étrangère (dit besluit 1 Aug. door Lodewijk XVI tot wet verheven), waarbij
12 Oct. de officieren werden aangesteld. Mascheck werd
luitenant-kolonel-commandant. Daendels was een der bataljons-commandanten. 6
Nov. nam hij, onder Dumouriez, deel aan den slag bij Jemappes, die België in de
macht der Franschen bracht. In Februari van het volgend jaar was hem een gewichtig
aandeel toebedeeld in den vermetelen aanslag, dien Dumouriez op de Vereenigde
Nederlanden zou wagen. Met 800 man infanterie en 100 ruiters zou hij, uit Antwerpen
van de voorhoede vooruitgezonden, aan den Moerdijk onverwachts alle vaartuigen
bijeenbrengen en daarmede oversteken naar het eiland van Dordrecht, om zich
daar in het bezit te stellen van de voorhanden schepen, die de hoofdmacht zoo in
eens in het hart van het land zouden voeren. De onderneming mislukte, volgens
Dumouriez door het talmen van den voorhoede-commandant, generaal Berneron
te Antwerpen, waardoor de Stadhouder gelegenheid kreeg, troepen bijeen te trekken
en de noodige gewapende vaartuigen op het Hollandsch Diep te verzamelen. De
slag bij Neerwinden (18 Maart 1793) noodzaakte Dumouriez korten tijd daarna zijne
troepen de Vereenigde, zoowel als de Oostenrijksche Nederlanden te doen
ontruimen.
In 1794 maakte Daendels, intusschen tot generaal bevorderd, den veldtocht mede
van het Noorderleger onder Pichegru, ter verovering van de Oostenrijksche
Nederlanden, als brigadecommandant bij de divisie Delmas. Volgens fransche
berichten kweet hij zich steeds goed van zijne taak, hoewel hij meermalen eene al
te groote voortvarendheid en geringschatting van den vijand aan den dag legde.
Dapper soldaat was hij overal en onder alle omstandigheden. De strijd met de
Franschen bleef evenwel voor hem slechts middel, om zijn landgenooten verlossing
en geluk
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te brengen. Reeds 19 Januari stelde hij zich uit het hoofdkwartier te Comines (aan
de Lijs op de grens van Frankrijk en België) in verbinding met de Patriotten te
Amsterdam, om ze aan te zetten tot den opstand. De weg tot die correspondentie
bleef intusschen slechts tot het begin van Maart open; doch nadat de slag van
Fleurus (26 Juni) de Franschen weder in het bezit van België had gesteld, werd de
band weer aangeknoopt. Van Dam en Gogel kwamen met de fransche
representanten spreken (begin Augustus), bezochten ook Daendels in Antwerpen,
die kort daarop door den representant La Combe St. Michel als expresse naar Parijs
werd gezonden, om van het Comité de Salut Public toestemming te verkrijgen tot
het binnenrukken van Hollands grondgebied. 1 Sept. was Daendels met de verleende
toestemming terug. Het ging intusschen niet zoo snel, als men gewenscht had. In
het laatst van Sept. berichtte Daendels met de tijding van de bezetting van
Crevecoeur, dat weer toestemming moest gevraagd worden, om de Maas te
passeeren; en toen tot voortrukken was besloten, werd met de hoofdmacht de
omweg over de Maas bij Luttereind en over Nijmegen genomen, welke laatste plaats
eerst 8 Nov. in handen van de Franschen was, waarna een stilstand in de operatiën
intrad.
Het ging Daendels te langzaam. 21 Oct. vaardigde hij, geheel op eigen
verantwoordelijkheid - misschien met medeweten van den representant Bellegarde
- te 's Hertogenbosch een manifest uit, waarin hij, ‘die met andere geldersche en
overijsselsche jongens onder de Franschen het kunstje van den oorlog had geleerd’,
zijne landgenooten in Gelderland en Overijsel te wapen riep, om zich vrij te maken
en op die wijze de taak der fransche broeders te verlichten. Ook zond hij agenten
uit naar het platteland van Staats-Brabant, en schreef hij in de Meierij van 's
Hertogenbosch vrijwillige of gedwongen requisitiën van manschappen en geld uit,
om met die mannen zijn landgenooten te hulp te komen. Deze handelingen werden
door de fransche representanten zeer euvel opgenomen. Daendels mocht zich
gelukkig rekenen haar met eene disciplinaire straf te mogen boeten. Niettemin bleef
hij aandringen op sneller oprukken, ten einde de vijandelijke legermacht geen
gelegenheid te geven om zich te herstellen. Hij bracht het zoover, dat Moreau, die
Pichegru tijdelijk in het opperbevel was opgevolgd, hem persoonlijk het plan voor
een aanval op den Bommelerwaard liet uitwerken en dien aanval geheel volgens
zijn ontwerp deed uitvoeren, den hoofdaanval onder zijne persoonlijke leiding. Maar
hierin schoot Daendels tekort. De hoofdaanval bij Crevecoeur mislukte jammerlijk
(11 Dec.), en Daendels moest zelf aan Moreau verzoeken bevel te geven om den
voorgenomen tocht te doen staken.
De natuur kwam spoedig daarna der Patriotten ongeduld te hulp. 27 Dec. trokken
de Franschen den Bommelerwaard binnen, de verdedigers weken over de Waal;
de Engelschen trokken terug, ongenegen tot verder verzet, ‘en de republiek, verlaten
door zijn bondgenooten, lag als een rustige prooi haar veroveraar af te wachten’
(J o r i s s e n ).
Als luitenant-generaal ging Daendels over in dienst van de Bataafsche Republiek.
Als zoodanig heeft hij het grootste aandeel gehad in de oprichting van het nieuw te
vormen republikeinsche leger. Ruime opvattingen werden hierbij door hem
voorgestaan. Zooveel in zijn vermogen was, hielp hij de zelfstandigheid van de
nieuwe republiek tegen de eischen der fransche vertegenwoordigers en
legeraanvoerders handhaven. In 1796 is hij aan het hoofd van eene mobiele ba-
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taafsche divisie korten tijd in Duitschland opgerukt tot bij Düsseldorf, om zoo noodig
Kléber te ondersteunen, die met zijn korps den uitersten linkervleugel van het Maasen Sambre-leger uitmaakte. In 1797 had hij zich voornamelijk bezig te houden met
de voorbereiding van eene expeditie tegen Ierland, die in samenwerking met fransche
troepen zou beproefd worden, en eene, die ten doel zou hebben de westindische
bezittingen tegen een aanval der Engelschen te verdedigen of, indien er reeds
eenige veroverd waren, die te hernemen. Geen van beide expeditiën kwam echter
tot uitvoering.
In 1798 heeft Daendels tot tweemaal toe zijn militair gezag in de schaal der
politieke partijen geworpen. De eerste maal (22 Jan.) hielp hij, met medewerking
van den franschen gezant de la Croix en den franschen generaal Joubert, door
militair geweld doch zonder bloedvergieten, de heftige Unitarissen op het kussen.
Gevolg hiervan was het eindelijk tot stand komen der eerste constitutie, die den
eenheidsstaat grondvestte. De tweede maal (12 Juni) wierp hij, weder met behulp
van Joubert, op dezelfde wijze het in Januari ten zetel verheven Uitvoerend Bewind
omver en zuiverde hij de volksvertegenwoordiging van de ultra's, waardoor de
ontwikkeling van den nieuw gevormden staat aan meer gematigde hoofden werd
toevertrouwd.
In dezen tijd heeft Daendels' invloed zijn toppunt bereikt, en was hij de man, die
ontzien moest en ook wilde worden. Dit standpunt schijnt voor hem zelven te hoog
geweest te zijn. Zijn wil reikte verder dan zijne karaktereigenschappen en zijne
kundigheden hem konden brengen; zijn grootste kracht is te vinden in het aandrijven
van anderen tot handelen; terwijl vele zijner latere handelingen tot de gevolgtrekking
nopen, dat, naar zijne meening, overal zijne tegenwoordigheid, zijne leiding of zijn
raad noodig was om de zaken tot een goed einde te brengen. In het laatst van 1798
en het begin van 1799 waren het weder eene ontworpen expeditie tegen Ierland en
eene naar de oostindische wateren, die Daendels' werkzaamheid in beslag namen.
In beide was voor hem het commando over 5000 man landingstroepen toebedacht.
Ook deze voornemens kwamen niet tot uitvoering. Spoedig zou evenwel verdediging
der Bataafsche Republiek zelve aan zijn militaire kennis en kunde de hoogste
eischen stellen. Aan drang en medewerking tot goede voorbereiding voor den strijd
ontbrak het bij hem natuurlijk niet. Maar in den strijd zelven toonde hij, waar hij tot
zelfstandige besluiten en uitvoering geroepen werd, zich niet tegen zijne taak
opgewassen. De fransche generaal Brune (zie kol. 493) was opperbevelhebber.
Daendels zou met zijne divisie aanvankelijk Noord-Holland tegen de verwachte
landing der Engelschen beschermen.
De landing zelve tusschen Huisduinen en Callantsoog (27 Aug. 1799) liet hij
ongestoord verrichten; het daarop gevolgde hevig gevecht in de duinen eindigde
met de ontruiming van den Helder en zijn terugtocht in de Zijpe, uit welken polder
hij, beducht voor vijandelijke overmacht, 30 Aug. zonder gevecht terugtrok met het
doel om zijn troepen eene stelling te doen innemen bij Purmerend. Brune's bevel
deed hem dien terugtocht in de lijn Alkmaar-Avenhorn staken. Die eerste militaire
handelingen in dezen veldtocht deden hem veel van het tot nu toe in hem gestelde
vertrouwen verliezen; zelfs werd hij - geheel ten onrechte - van verraad verdacht.
De municipaliteit van Amsterdam kreeg last de poorten der stad voor zijne troepen
gesloten te houden,
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en Brune vertrok naar Noord-Holland ten einde het opperbevel over het vereenigd
fransch-bataafsche leger op zich te nemen, met een volmacht van het Uitvoerend
Bewind bij zich om zoo noodig zelfs Daendels gevangen te nemen. Tot dit uiterste
meende de fransche generaal intusschen niet te moeten overgaan. In den verderen
loop van den strijd, bij den aanval op de Zijpe (10 Sept.), den slag bij Bergen (19
Sept.) en dien bij Alkmaar (2 Oct.), stond Daendels zijn chef trouw ter zijde. Na dien
slag trok Brune met zijn hoofdmacht naar Beverwijk, Daendels met zijne divisie naar
Purmerend terug; doch 8 Oct. ging het weder voorwaarts, bij welken opmarsch
Daendels zijne oude voortvarendheid toonde. De Zijpe, waarin de Engelschen zich
hadden teruggetrokken, werd nauw ingesloten en de strijd eindigde met de conventie
van Alkmaar (18 Oct.), volgens welke het engelsch-russische leger het bataafsche
grondgebied vóór 1 December moest ontruimd hebben.
Na den veldtocht had Daendels zijne populariteit verloren. Schot- en
smaadschriften werden hem niet bespaard. In October 1800 verzocht en verkreeg
hij een verlof van twee jaren; doch nog waren die niet ten einde, toen hij - nu in
vereeniging met Dumonceau - tegen het Staatsbewind eene herhaling heeft willen
ten beste geven van 22 Januari of 12 Juni 1798, indien ‘'t groote comptoir’ had willen
medewerken. De eerste consul wilde er evenwel niets van weten. De beide generaals
moesten (begin Oct. 1802) het hoofd in den schoot leggen. In November 1802 vroeg
en verkreeg Daendels eervol ontslag. Hij onttrok zich aan het publieke leven en
werd op de heide bij Heerde landbouwer en veefokker. Geheel rustig kon hij zich
evenwel ook toen nog niet houden. ‘Daendels blijft woelende’, schreef van der Goes
8 Maart 1803 aan Schimmelpenninck.
Lodewijk Napoleon riep hem op 't staatstooneel terug, benoemde hem 16 Juli
1806 tot buitengewoon staatsraad, droeg hem in September de verdediging van
Friesland en Groningen op tegen een inval der Pruisen en deed hem, na den slag
bij Jena, Oost-Friesland bezetten, waarover hij tot gouverneur werd aangesteld.
Ruim 2 maanden later (28 Jan. 1807) benoemde de Koning hem tot
gouverneur-generaal der aziatische koloniën en bezittingen, terwijl hem in Februari
de benoeming tot maarschalk van Holland en ridder-grootkruis der orde van de Unie
te beurt viel.
Daar de kusten zich in staat van blokkade bevonden, reisde Daendels over Parijs,
Lissabon en de Canarische Eilanden naar Java, alwaar hij 14 Jan. 1808 het bestuur
overnam. Daar hij met het oog op de ongunstige omstandigheden, waarin de kolonie
destijds verkeerde, met uitgebreide macht bekleed was, werd de Raad van Indië
door hem, overeenkomstig zijne instructiën, kort na zijne aankomst ontbonden en
daarna weder zoodanig samengesteld, dat dit lichaam een gewillig werktuig in zijne
hand werd. D. voerde een krachtig maar despotisch bestuur; hij schafte verschillende
misbruiken uit den tijd der Compagnie af en bracht tal van verbeteringen aan in het
binnenlandsch bestuur en het rechtswezen; aan de europ. ambtenaren werd ten
strengste verboden zich op eenigerlei onregelmatige wijze te bevoordeelen;
daarentegen werden hunne bezoldigingen verhoogd. De inlandsche regenten, die
tot dusverre meer als contractanten met het gouvernement voor de kontingenten
en verplichte leveringen hadden gefungeerd, werden nu ambtenaren, door wier
tusschenkomst de producten van de inlanders werden ontvangen. De gedwongen
koffieoultuur werd belangrijk uitgebreid en het boschwezen gereorganiseerd.
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Heerendiensten ten behoeve van de europ. ambtenaren werden afgeschaft maar
namen overigens aanzienlijk in omvang toe, ookten gevolge van den aanleg en het
onderhoud van den grooten weg over Java, die onder het bestuur van D. tot stand
kwam en veel arbeid vorderde. Het ongezonde kasteel te Batavia werd gesloopt,
de bureaux overgebracht naar Weltevreden en de overgang van particulieren
daarheen bevorderd.
Met klem trad D. tegen de inlandsche vorsten op. Toen de werken tot aanleg
eener versterkte haven aan de Meeuwenbaai in het Bantamsche, ten gevolge van
de bij de ontgravingen ontstane schadelijke dampen, talrijke slachtoffers vorderden,
maakte de Sultan, op aanraden van den rijksbestierder, bezwaar tegen verdere
levering van arbeiders. D. nam dezen stap hoog op en eischte niet alleen het ontslag,
maar ook uitlevering van den rijksbestierder. Toen deze maatregelen van tegenweer
trof en zelfs de vertegenwoordiger van het gouv., du Puy, met eenige andere
Europeanen 15 Nov. 1808 door zijne lieden werd vermoord, rukte D. naar Bantam
op, deed den kraton omsingelen, zette den Sultan, die naar Amboina verbannen
werd, af en deed den rijksbestierder fusilleeren. Bantam werd tot domein van den
Koning van Holland verklaard, een gedeelte van dat gebied bij de gouv.-landen
gevoegd en over een ander gedeelte de kroonprins tot Sultan verheven. Toen daarop
een staat van onrust intrad, rukte D. in 1810 opnieuw naar Bantam, maar zonder
duurzame verbetering in den toestand te brengen.
Na de ernstige onlusten in Tjeribon, die door het beleid van den gouv. van Java's
N.O. kust, Engelhard, waren gestild, had D. in hoofdzaak slechts het door dezen
met de Sultans gesloten contract - waarbij aan een aantal misbruiken een einde
werd gemaakt en de vorsten sterker aan het ned. gezag werden onderworpen - te
bekrachtigen. In Febr. 1809 werd nog een stap verder gegaan en het zuidelijk
gedeelte van Tjeribon bij het gouv.-gebied gevoegd, terwijl het noordelijk gedeelte
werd verdeeld tusschen drie Sultans, die geheeI als ambtenaren werden beschouwd.
Ook in de vorstenlanden trad D. krachtig op. Het gouvernement van Java's
N.O.-kust werd afgeschaft; als gevolg daarvan werden de betrekkingen met die
landen verder rechtstreeks onderhouden. Eene wijziging van het ceremonieel aan
de hoven dier landen, waardoor den vorsten werd te kennen gegeven, dat zij de
vertegenwoordigers van het ned. gezag niet langer als hunne minderen konden
beschouwen, bracht groote ontstemming te weeg. De verhouding tot den vorst van
Djokja verergerde, toen door diens onderdanen rooftochten werden gedaan op het
gouv.-gebied, en de regent van Madioen, Raden Rongga, schoonzoon van den
Sultan, een inval deed op het solosche gebied. Opgezet door den rijksbestierder,
die de partij van den kroonprins was toegedaan, welke partij stond tegenover die
van de meest begunstigde vrouw van den Sultan en haar schoonzoon, Nati di
Ningrat, eischte D. uitlevering van Raden Rongga. Deze ontvluchtte echter, volgens
D. met medewerking van den Sultan; zelfs met de uitlevering van Nati di Ningrat en
diens vader, als gijzelaars, werd geen genoegen genomen; D. rukte Dec. 1810 naar
Djokja op en noodzaakte den Sultan in de eerste dagen van 1811 afstand te doen
ten gunste van den kroonprins, vergunde hem echter in Djokja te blijven, waardoor
de onrust aldaar bleef bestaan. Met den Soesoehoenan van Soerakarta werd eene
nieuwe overeenkomst
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gesloten, waarbij deze een gedeelte van zijn gebied aan het gouv. afstond.
Van de weinige bezittingen, die de Nederlanders bij de aanvaarding van het
bestuur door D. nog buiten Java bezaten (de Molukken, Timor, Makassar, een paar
posten in Palembang en Bandjermasin) werd Bandjermasin vrijwillig verlaten en
gingen in 1810 de Molukken aan de Engelschen verloren - Amboina door de zwakke
houding van den kolonel Filz, Franschman van geboorte, die daarvoor met den
dood werd gestraft.
Bijzondere aandacht werd door D. aan het krijgswezen gewijd; verschillende
verbeteringen werden ingevoerd; in het gebrek aan Europeanen werd te gemoet
gekomen door aanneming van inl. christenen van Amboina; de traktementen der
officieren werden verhoogd; nieuwe kazernes gebouwd; een constructiewinkel te
Soerabaja opgericht en een versterkt kamp te Meester Cornelis ingericht. De
geneeskundige dienst bij het leger werd op beteren voet geschoeid en een militair
hospitaal gebouwd. In de hoop, dat eene vloot uit Europa zou worden gezonden in Indië waren de laatste oorlogsschepen in Dec. 1807 door de Engelschen vernield
- werd getracht, eene versterkte haven aan de Meeuwenbaai, later aan de Merakbaai,
aan te leggen; aan straat Madoera werd het fort Lodewijk gebouwd.
D. had gedurende zijn bestuur steeds te kampen met gebrek aan geldmiddelen.
Door den oorlog met Engeland was er, nadat D: om bijzondere redenen niet van
de gelegenheid tot vervoer met Amerikaansche schepen had gebruik gemaakt,
spoedig geen middel meer om de producten, eene voorname bron van inkomsten,
te vervoeren. Het geld, behoorende aan buiten Java vertoevende personen, werd
toen onder waarborg van producten opgevorderd, eene gedwongen en eene
vrijwillige leening werd uitgeschreven, papieren geld werd uitgegeven, waarvan de
koers echter, niettegenstaande strenge strafbedreiging, aanzienlijk daalde, en uitvoer
van zilver werd op doodstraf verboden. Ten slotte werden op groote schaal domeinen
in Tangerang, Krawang, Besoeki, Panaroekan en Probolingo verkocht.
Voor zijn eigen financieele belangen werd door D. goed zorggedragen. Tegen
afstand van het landgoed Weltevreden wist hij zich in het bezit te doen stellen van
het Iandgoed Buitenzorg, dat, ook ten gevolge van bijzondere bepalingen voor dit
land gemaakt hem bij verkoop, ten deele ook aan den lande, eene belangrijke winst
opleverde. Eene hem door de hooge regeering geschonken gift van het landgoed
Djasinga, deel uitmakende van het door Bantam afgestane gebied, werd later door
den Koning niet goedgekeurd. Door de opheffing van den post van gouv. van Java's
N.O. kust kwam D. in het genot van de groote inkomsten van dien gouverneur,
vooral uit de opbrengst der vogelnesten aan de zuidkust.
24 (of 16) Nov. 1810 werd D. door keizer Napoleon - Holland maakte sinds Juli
1810 deel uit van het fransche keizerrijk - ontslagen; 16 Mei 1811 gaf hij, na in Febr.
zijne waardigheid als maarschalk te hebben afgelegd, het bestuur aan zijn opvolger
Janssens over. Hoewel D. reeds vroeger een paar maal ontslag had verzocht, was
hij toch eenigszins verrast, toen het hem verleend werd; vermoedelijk lag de oorzaak
van het ontslag in de klachten, die omtrent zijn bestuur ook bij Napoleon waren
ingekomen.
Hoewel op het bestuur van D. eene schaduw wordt geworpen door zijn ruw en
willekeurig optreden, zijne groote gestrengheid, soms overgaande tot wreedheid,
en zijne inhaligheid, moet
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aan hem toch de groote verdienste worden toegekend, dat hij Java in een zeer
moeilijken tijd met krachtige hand heeft bestuurd en dat op menig gebied door hem
groote verbeteringen zijn aangebracht.
In September 1811 was Daendels in Frankrijk terug. Als bewijs van waardeering
voor zijne bewezen diensten benoemde Napoleon hem tot groot-officier van het
legioen van eer. Tijdens de voorbereiding voor den veldtocht naar Rusland werd in
het begin van Febr. 1812 aan Daendels het commando opgedragen over 3 brigades,
die gevormd werden uit contingenten van het groothertogdom Berg, van Baden en
van Hessen-Darmstadt, welke, tot eene divisie vereenigd (in Maart de 26e genoemd),
bestemd was om, onder het opperbevel van Davoust, Mecklenburg,
Zweedsch-Pommeren, Stettin en Küstrin te bezetten. 15 Maart moest de hessische
brigade reeds in Pommeren zijn.
Toen Napoleon in het begin van April besloot, nog een 9e legerkorps op te richten
onder bevel van den maarschalk Victor, zou Daendels' divisie daarbij ingedeeld
worden; doch alvorens dit korps geformeerd was, kreeg Daendels de zelfstandige
opdracht om zich 1 Mei te Stettin te bevinden en met zijne divisie de Oder te
bewaken, ‘afin que rien ne passe sur l'Oder sans être vu et en règle’. In Juni was
de divisie in en om Dantzig. Tusschen 2 en 8 Aug. vereenigde Victor zijne 3 divisiën
Daendels, Partouneaux en Girard in den omtrek van Tilsit. Na dien tijd gaan de
bewegingen en handelingen dier divisiën in die van het legerkorps op, hetwelk, niet
verder voortgerukt dan tot Smolensk, in het eerste gedeelte van den veldtocht den
rug van het groote leger heeft gedekt. Ten gevolge daarvan had het nagenoeg nog
geene verliezen geleden, toen het 26-28 Nov. mede geroepen werd, het nagenoeg
geheeI ontbonden leger van Napoleon den overtocht over de Beresina mogelijk te
maken. In die taak ging de divisie Partouneaux 27 November roemrijk te gronde,
aan de beide overblijvende divisiën (10 à 11000 man) overlatende den volgenden
dag het hoofd te blijven bieden aan de driedubbele overmacht van Wittgenstein.
Waar Napoleon omtrent dien dag getuigd heeft: ‘Cette journée est une des plus
glorieuses de Victor’, komt stellig ook een deel van dien roem toe aan Daendels en
zijne duitsche contingenten.
In Januari 1813 werd Daendels belast met het bevel over de vesting Modlin, die
tot depotplaats was bestemd geweest. De bezetting bestond uit 6500 man,
hoofdzakelijk nieuw op de been gebrachte litthausche troepen; de vestingwerken
waren in zeer onvoldoenden staat. Toen de fransche legers over den Weichsel
waren teruggedrongen, werd de vesting aanvankelijk door eene zwakke macht
onder den generaal Paskewitsch ingesloten. Later werden daartoe omtrent 9000
man militie onder den russischen generaal Kleinmichel bestemd. Een werkelijke
aanval op de vesting had niet plaats; zij werd alleen ingesloten. Door ziekte en
desertie verminderde de bezetting tot 2000 man; doch Daendels gaf haar eerst 1
Dec. 1813 over, toen de mondvoorraad nagenoeg was opgeteerd en de fransche
legers binnen Frankrijk's grenzen waren teruggedrongen.
Drie dagen later, alvorens nog uit franschen dienst ontslagen te zijn, schreef hij
uit Warschau aan den Prins van Oranje, dat hij den Keizer van Rusland eene plaats
verzocht had in het leger, dat bestemd was voor de bevrijding van Holland. Hij bood
verder den Prins zijne diensten aan en gaf zijne meening te kennen over de
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vergrooting, die Holland zou moeten ondergaan, over de staatsregeling, die er zou
moeten worden ingevoerd, over de toewijzing van gedeelten van Europa aan
verschillende vorsten, waarbij o.a. Hannover aan Rusland zou worden gegeven en
Engeland schadeloos zou worden gesteld met het bezit van de Kaap de Goede
Hoop, Ceilon, Pondichery, Goa, Malta en eenige fransche bezittingen in de Antillen.
Czaar Alexander schijnt op zijn voorstel niet te zijn ingegaan. Hogendorp (G.K.)
heeft in 1830 in zijne Gedenkschriften aangeteekend, dat Daendels zich daarna bij
de Prinsesmoeder te Berlijn vervoegde, en haar had te kennen gegeven dezelfde
rol in ons land te willen spelen, die hij (Hogendorp) reeds vervuld had; dat de Prins
in Holland hem vriendelijk ontving en zelfs aan zijne tafel toeliet, doch hem niet in
staatsdienst nam. Daendels is toen onmiddellijk begonnen aan zijne memorie over
de indische bezittingen, waarvan hij het manuscript bij gedeelten aan Gijsbert Karel
zond, ‘om na te zien of er ook iets moet uitgelaten worden’. 18 September 1814
bood hij persoonlijk te Brussel die memorie aan den Souvereinen Vorst aan. Eenige
dagen te voren had van Hogendorp den Vorst aangeraden, den generaals van
Hogendorp (Dirk) en Daendels gezamenlijk op te dragen, een leiddraad voor het
bestuur van een gouverneur der oostindische bezittingen samen te stellen, en dit
stuk te doen onderzoeken door den Raad van koophandel en koloniën. Men zou
uit dit advies kunnen lezen, dat hij beiden voor het gouverneurschap geschikt achtte,
doch het niet waagde, bij voorkeur zijn broeder aan te bevelen, ten aanzien van
wien hij toch ‘zijn best wilde doen om hem wederom in het bestuur van Nederlandsch
Indië te brengen’. Voor geen van beiden was evenwel die betrekking weggelegd.
De Koning had aan Goldberg gezegd, dat hij voor Dirk van Hogendorp ‘niets over
had, dan op zijn best de Kust van Guinea’; en vermoedelijk toen deze bedankte,
werd het gouverneurschap van de Kust in Oct. 1815 aan Daendels opgedragen.
Gedurende de ‘honderd dagen’ schijnt hem geen commando aangeboden te zijn;
althans hij heeft er geen gevoerd.
Zijn nieuwen werkkring aanvaardde hij met grootsche ontwerpen. Nu de
slavenhandel was afgeschaft, was door den Koning besloten de bezittingen aan de
kust van Guinea voor den vrijen handel open te stellen, en te trachten aldaar
volkplantingen zich te doen vestigen, die in den handel van inheemsche producten
- ook in den goudhandel, die vroeger op de guineesche kust had gebloeid - hare
middelen van bestaan zouden vinden. Voortvarend als immer ging Daendels ook
hier te werk. Met den vorst van Aschanti werden onderhandelingen aangeknoopt
tot den aankoop van gronden ter bebouwing, welke aan ieder, die zich daar wilde
vestigen, om niet zouden gegeven worden; doch het moordend klimaat sleepte ook
zijn ijzersterk lichaam binnen den tijd van drie jaren ten grave, zonder dat hij nog
eenigen uitslag van zijn werken en streven had kunnen aanschouwen.
Daendels heeft bij zijne vrouw A l e i d a E l i s a b e t h R e i n i e r a v a n
V l i e r d e n , geb. te Hattem 28 April 1768, overl. aldaar 28 Maart 1848, dochter van
den kapitein ter zee C. v a n V l i e r d e n en P e t r o n e l l a G r e v e , 15 kinderen
gehad, waarvan een zoon C o n s t a n t J a c q u e s 19 Nov. 1847 op Java overleed.
Door hem in druk uitgegeven zijn:
Daendels, Generaal-Majoor bij de Fransche Armee, aan zijne Geldersche en
Overijsselsche landgenooten, ('s Hertogenbosch 1794); Rapport des opérations
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de la division du Lieutenant-Général Daendels, depuis le 22 Août jusqu'à la
capitulation de l'Armée Anglaise et Russe le 18 Octobre 1799 (La Haye 1799);
Memorie over den Staat der Nederlandsche Oost Indische bezittingen in de jaren
1808-1811. Met bijlagen ('s Gravenhage 1814, 4 dln.).
Zijn portret is o.a. in 1798 gegraveerd door C. Josi; zeer fraai is de
zwartekunstprent van Ch.H. Hodges.
Zie: I s . M e n d e l s , Herman Willem Daendels vóór zijn benoeming tot Gouv.-Gen.
van O.-I. Diss. ('s Grav. 1890); verder behalve de bij M A.v. R h e d e v a n d e r
K l o o t , de Gouverneurs-Generaal enz. van Ned.-Indië 1610-1888 ('s Grav. 1891)
128 en 129 genoemde bronnen: Toverlantaarn, ô Zoo mooi! Fraai curieus (1799,
compleet in 15 vertooningen); Geschiedenis der oorlogen in Europa sedert het jaar
1792 (uit het hoogd. Breda 1845) V, 138, 144; Brieven en gedenkschriften van G.K.
v a n H o g e n d o r p ('s Grav. 1866-1903) III, 261; V 404, 412; VI 164, 195, 513;
W.J. K n o o p , Iets over Herman Willem Daendels in Tijdspiegel Oct. 1890 en
Mei-Nov. 1891; F a i n , Manuscrit de 1812 (Brux. 1827) II, 326, 334, 340; Mémoires
du général D i r k v a n H o g e n d o r p (la Haye 1887) 123, 168, 180, 185-187, 257,
292; D.H. D e l p r a t , Journal concernant les événements politiques de notre patrie
depuis 1798-1807 in Bijdragen Hist. Gen. 1892, 181; Navorscher 1892, 249; L.
L e g r a n d , Gesch. der Bat. Republiek, vertaald en met aanteekeningen vermeerderd
door H. P y t t e r s e n (Arnhem 1895); A. d u C a s s e , Le général Vandamme et
sa correspondance (Paris 1870) I, 138, 139, 144, 155; II, 2-33; Correspondance de
N a p o l e o n I, XXIII, 192, 216, 244, 277, 278, 355, 376, 378, 428, 453 en XXIV,
57, 87, 91; G.B. H o o y e r in Woord en Beeld, April 1898; G.J.W. K o o l e m a n s
B e i j n e n , Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche
Republiek in 1799, in verschillende afleveringen van den Militaire Spectator,
1891-1895, en d e z e l f d e , Het terugtrekken van Daéndels in 1799 uit de Zijpe
naar den Schermer in Meded. Lett. 1897-98, 211; W ü p p e r m a n n , Voor honderd
jaren in Eigen Haard 11 Mei 1907 en volgende afl. en jaargangen; H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken II, IV, VI reg.; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis
van de Ned. Oost- Indische bezittingen (1872) II, 23; P.A. v a n d e r L i t h , Nederl.
Oost- Indië (Leiden 1893-95) reg.; J.A. v a n d e n B r o e k , Een en ander over
Daendels, Gouv.-Gen. in Tijdspiegel 1893; I.K.J. d e J o n g e , De opkomst van het
Ned. gezag over Java, XIII, bewerkt door M.L. v a n D e v e n t e r ('s Grav. 1888),
Id. Suppl.; Documenten omtrent Herman Willem Daendels, verzameld enz. door
L.W.G. d e R o o ('s Grav. 1909); M.L. v a n D e v e n t e r , Het ontslag van Daendels
als Gouverneur-Generaal van Oost-Indië in Ned. Spect. 1890, 135; J.E. H e e r e s
in Meded. Lett. 1903/4, 81; Hand. Ind. Gen. I (1854) 332; C o l l e t , L'île de Java
sous la Domination française (Bruxelles 1910), register; P.H. v a n d e r K e m p ,
St. George d'Elmina in 1825 in Tijdspiegel, Maart 1910, 228; C.F. G i j s b e r t i
H o d e n p i j l , De Fransche Overheersching in Elsevier's Maandschrift, Maart 1911.
Koolemans Beijnen en Rooseboom

[Dahmen, Willem Hendrik]
DAHMEN (Willem Hendrik), oudste zoon van den toonkunstenaar H e r m a n n u s
D a h m e n , geb. te Amsterdam 27 Maart 1797, overI. te Nijmegen 15 Dec. 1847.
Na reeds van zijn negende jaar af solo's op concerten gespeeld te hebben, werd
hij in 1815, 17 jaar oud, solo-violist aan het ballet van W. Bingley, in 1818 stadsviolist
en muziekdirec-
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teur te Nijmegen. Daar bleef hij tot zijn dood aan het hoofd der stadsconcerten. Men
achtte hem destijds een der beste violisten van Nederland; waar hij optrad, oogstte
hij steeds den hoogsten bijval. Koning Willem I vereerde hem in 1833 den titel van
solo-violist van Z.M. Ook in het buitenland werd zijn kunst geëerd; meermalen werd
hem op de rijnsche muziekfeesten de eereplaats aan den eersten lessenaar
aangeboden. Hij was tweemalen gehuwd en liet vier kinderen na, waarvan twee bij
zijn eerste vrouw, eene mejuffrouw N o b e l .
Zie: Caecilia, 1848, 13.
van Schevichaven

[Dale, Johan Hendrik van]
DALE (Johan Hendrik v a n ), hoofdonderwijzer en archivaris te Sluis, verdienstelijk
taalen oudheidkundige, 15 Febr. 1828 te Sluis geb. en 19 Mei 1872 ald. overl. Zijn
ouders, A b r a h a m v a n D a l e e n P i e t e r n e l l a J o h a n n a d u B o i s ,
waren lieden van den eenvoudigen burgerstand. Hij ontving zijn opleiding aan de
openbare school zijner geboorteplaats, waarvan hij later ondermeester (1845) en
hoofdonderwijzer (1854) worden zou. Tusschen die jaren in vertoefde hij korten tijd
te Hoofdplaat (1849) en te Oostburg (1850), eveneens als onderwijzer. Een jaar na
zijn benoeming tot hoofd der school in zijn geboorteplaats, werd van Dale tevens
tot archivaris van Sluis aangesteld; hij kende dat archief door en door en vele zijn
de schatten die hij op taal- en oudheidkundig gebied daaruit heeft opgedolven. Op
zijn 16e jaar als onderwijzer van den 4en rang begonnen, legde hij achtereenvolgens
de volgende examens af: in 1845 dat voor den 3en, in 50 dat voor den 2en rang, in
48 examen fransch, in 59 wiskunde, in 60 engelsch, in 61 duitsch, in 62 natuurkunde
(volgens art. 72 der Wet van 1857), in 63 landbouwkunde. Er ontbrak nog maar aan
dat hij gevolg gaf aan de aansporing van den schoolopziener Callenfels te Oostburg
om zich ook voor den 1en rang aan te melden. En al deze kennis was zelf verworven:
van Dale was autodidact in den vollen zin des woords. Ook het latijn, het gotisch,
het middelnederlandsch had hij door eigen studie geleerd. Zijn kennis van de
nederlandsche taal was zoo groot, dat hij meer dan eens door de redactie van het
Woordenboek der Nederlandsche taal werd aangezocht om ook zijn krachten aan
dit werk te willen wijden, welk vereerend aanzoek hij echter van de hand wees, het
laatst in 1870.
De letterkundige verdiensten van van Dale zijn in en buiten ons land erkend
geworden door menig geleerd genootschap, dat hem onder zijne leden opnam, ook
in Vlaanderen.
Hij was 1850 gehuwd met M a r i e J a c o b a M o e n s .
Een zeer beknopte opgave van 's mans geschriften moge dit art. besluiten: Nederl.
Spraakkunst (1868; 4e dr. 1877); Zinsontleding (1868; 2e dr. herzien door P.J.
C o s i j n , 1873); Nieuw Woordenboek der Nederl. Taal (1872-74; 3e dr., herz. door
J. M a n h a v e 1884; 4e dr., herzien door H. K u i p e r J r . , A. O p p r e l en P.J.
v a n M a l s s e n J r . 1898); 24 Mei 1862. Een parel aan de kroon der gedenkdagen
van het westdeel van Zeeuwsch-Vlaanderen (1862); Zeeland, leesboek voor de
Volksschool (1864); Tijdtafel van de geschiedenis der prov. Zeeland (1866); Een
blik op de vorming der stad Sluis en op den aanvang harer vestingwerken van
1382-1587 (1871). Voorts redigeerde hij, alleen of met anderen, het jaarboekje
Cadsandria (1854-59), met zijn boezemvriend H.Q. J a n s s e n de Bijdragen tot de
Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van
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Zeeuwsch- Vlaanderen (1856-63), en schreef hij tal van belangrijke artikelen in de
Navorscher, de Taalgids, de Taal- en Letterbode, de Oude Tijd, de Toekomst en in
de Hand. en Mededeelingen van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden.
Zie: Levensber. Letterk. 1873, 37.
Zuidema

[Dale, Judocus van]
DALE (Judocus v a n ), dominicaan, bisschop van Sebaste en wijbisschop van
Frederik van Baden, bisschop van Utrecht. Vermoedelijk volgde hij in 1497 Joannes
van Riet, bisschop van Usbith en wijbisschop van Utrecht, op.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 22.
G.A. Meijer

[Dalem, Joannes van]
DALEM (Joannes v a n ), dominicaan. Deze maastrichtenaar trad in het klooster
zijner geboortestad in de orde. Veel naam verwierf hij als prediker. Tweemaal was
hij prior van zijn klooster. Uit godsdienstige beweegredenen begaf hij zich naar
Florence, waar hij 22 Febr. 1733 op hoogen leeftijd stierf. Zijne preeken, in drie
kwartijnen vervat, werden in de kloosterbibliotheek te Maastricht bewaard.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. door G.A. M e i j e r in
Publ. Limbourg XLIV (1910) 82.
G.A. Meijer

[Dalem, Leonardus van]
DALEM (Leonardus v a n ), dominicaan, overl. Dec. 1577. Hij was lid van het klooster
te Zwolle, waar hij in 1526 de kloostergeloften aflegde. Omstreeks 1533 studeerde
hij te Leuven, werd lector in de godgeleerdheid en gaf theologisch onderricht in zijn
klooster te Zwolle. In 1553, vermoedelijk na den dood van Bernard Gruwel, werd
hem het prioraat des kloosters opgedragen, dat hij tot 1568 bekleedde, toen hij,
waarschijnlijk wegens hoogen leeftijd, daarvan werd ontheven. Wegens zijne
verdiensten werd hij benoemd tot praedicator generalis, terwijl de provinciaal hem
tot zijn vicaris aanstelde over de kloosters van Friesland en Gelre. In den zomer
van 1576 werd het klooster door de zwolsche regeering den soldaten tot verblijf
aangewezen en P. van Dalem in het Boschklooster onder dak gebracht. Deze
uitzetting was niet van langen duur. Nog in hetzelfde jaar kon de grijsaard naar zijn
stil klooster terugkeeren, waar hij in December 1577 de eeuwige rust inging.
Hij schreef in 1533 te Leuven: Enchiridion locorum communium contra Lutheranos
aliosque sui aevi haereticos. Dit handschrift werd nog in de 18e eeuw te Gent
bewaard.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , het Broerenklooster te Zwolle in Archief Aartsb. Utrecht
XVIII, 367; B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 191.
G.A. Meijer

[Dalen, Martinus van]
DALEN (Martinus v a n ), oefende in de laatste helft der 17e eeuw de praktijk uit.
Hij noemde zich ‘doctor van zijne koninklijke majesteit van Brittanje’. Hij heeft zich
bekend gemaakt doorzijn Nieuwe practijke der medicijnen (Amst. 1691), waarin hij
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de vruchten van een negentienjarige praktijk heeft nedergelegd. Hij bestrijdt daarin
krachtig het veelvuldig misbruik, dat men van het aderlaten maakte en tracht de
wenschelijkheid van chemische studiën voor de medische praktijk aan te toonen.
Hij schijnt ook als dichter eenigen naam gemaakt te hebben. Hij zal wel dezelfde
zijn als de Martinus van Dalen, die zich eerst 5 Maart 1667 op zoogenaamd
21-jarigen, later 8 Mei 1671, op 24-jarigen leeftijd als medicus te Leiden liet
inschrijven.
Zie: C.E. D a n i ë l s , in Lexikon der hervorragenden Aerzte II, 124.
A. Geyl

[Dalen, Willem van]
DALEN (Willem v a n ), omstreeks het midden der 16e eeuw een zeer befaamd
chirurg te Delft, had als breuk- en steensnijder en over 't algemeen
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als operateur een zeer grooten naam, die overal in de omstreken in Schiedam, den
Haag en elders in consult geroepen werd. Hij werd o.a. door Petrus Forestus, die
vooral in alle ernstige gevallen van het urogenitaal-apparaat, zoowel voor zich zelf
als voor anderen, gaarne zijn raad inriep, terecht volkomen vertrouwd. Uit de door
v. Foreest medegedeelde ziektegeschiedenissen blijkt, dat hij niet slechts zeer
handig was, maar volkomen vertrouwd met alle methoden van onderzoek. Hij moet
een zeer ontwikkeld man en een huisvriend van Foreest geweest zijn.
Zie: P. F o r e s t u s , Opera omnia, XXIV liber De morbis renum, XXVI caput.
A. Geyl

[Dam, Hendrik van]
DAM (Hendrik v a n ), woonde te Middelharnis en schreef: Korte Beschrijvinge van
het eylandt Weswoorn Ende de Geschiedenissen van de stadt Goederede (Rott.
1680); Korte Beschrijvinge van alle de plaatsen en polders, die ingebroken zijn door
de schrickelicke watervloedt, geschiedt op Maandagh, den 26 Januarij des Jaars
1682 (Rott. 1682); Het tweede deel. Historisch Verhaal van alle de schrickelijke
hooge Watervloeden, Tempeesten .... Ons lieve Vaderlandt en andere
Koninghrijcken, Republycken en Landschappen toegebraght (Rott. 1682); eindelijk:
Het derde en laatste deel van de Hemelsgesichten, Teekenen en Comeeten tsedert
den algemeenen Sond'vloedt tot en met den jare 1680 (Rott. 1682).
Zie: N i j h o f f , Bibliographievan Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen 21
in voce.
Brugmans

[Dam, Jacob van (1)]
DAM (Jacob v a n ) (1), geb. te Utrecht in 1629, overl. aldaar 22 Mrt. 1709, zoon van
Dr. Peter van Dam (2) en van Catharina Poeyt (kol. 681). Hij werd 23 Nov. 1661
secretaris van de directie van den Levantschen Handel, 1 Apr. 1666 benoemd tot
consul der Nederlandsche natie te Smirna. Hij woonde op weg naar zijn standplaats,
6 Apr. 1667, te Ragusa (Dalmatië) een groote aardbeving bij, waarbij onze
nieuwbenoemde gezant te Constantinopel, Joris Croock, met vrouw, kind en
bedienden omkwam; hij reisde over Venetië naar Holland terug om zich van nieuwe
geloofsbrieven en een nieuwe uitrusting te voorzien, zeilde 23 Oct. 1667 met den
nieuwbenoemden resident Coljer van Texel uit en kwam 12 April 1668 op zijn
standplaats aan, waar hij den volgenden dag zijn ambt aanvaardde. Hij reisde 19
Juli d.a.v. door naar Constantinopel om Coljer te vergezellen naar Adrianopel, verblijf
van het Hof, tot het aanbieden van diens geloofsbrieven en was 19 Oct. 1668 te
Smirna terug. Van dien tijd af leefde hij vrijwel onafgebroken in moeilijkheden of in
onmin met de hollandsche kooplieden aldaar; zulks was ten deele een gevolg van
de in de kolonie bestaande ongeordende toestanden, ten deele van den twistzieken
aard der kooplieden, de eigenaardige betaling van den consul uit inkomende of z.g.
consulaatrechten, die op den handel drukten, van het gemis aan feitelijke macht bij
den consul, ten deele ook van van Dam's zachten, te lankmoedigen aard. De
schraapzucht der turksche autoriteiten, die overal munt uit sloegen en den handel
allerlei plagerijen oplegden (boeten of z.g. avaniën), bezorgde den consul, het
stootkussen tusschen genoemde autoriteiten en onze kooplieden, niet minder
moeilijkheden. Voortdurend klaagden de kooplieden over van Dam bij den resident,
bij de directie van den L.H. en bij de Staten-Genetaal, welke klachten meestal
ongegrond werden bevonden. Hoofdmomenten in den strijd vormden de wijze van
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betaling eener schuld van 7600 rijksdaalders, door resident en consul gemaakt
tijdens
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hun evengenoemde reis, over welke zaak men van 1668 tot 1683 doende bleef;
voorts de valsche aangiften der kooplieden (het z.g. fraudeeren) om de invoerrechten
enz. te ontduiken; de invoering van een eed op de juistheid der aangiften van de
kooplieden, in 1675 door de Staten-Generaal ingevoerd, doch die door de
weerspannigheid der kooplieden eerst in 1680 tot zijn recht kwam; ten slotte een
strijd van 1685 tot 1687, toen 13 kooplieden te Smirna op valsche voorgevens
weigerden den voorgeschreven eed af te leggen.
In verband met al deze moeilijkheden bleef van Dam's voorgenomen reis naar
het vaderland, waartoe hij reeds in 1677 toestemming van de Staten-Generaal
verkregen had, steeds achterwege. Op 7 Nov. 1687 deed hij vrijwillig afstand van
zijn betrekking, terwijl de Staten-Generaal den 14en d.a.v. Daniël de Hochepied tot
zijn opvolger benoemden.
Nadat van Dam in 1670 tijdens een reis over land van Smirna naar Constantinopel
door roovers overvallen, gewond en geheel uitgeschud was, tijdens welke reis een
hem vergezellende neef aan zijn wonden overleed, moest hij 10 Juli 1688, nog te
Smirna op zijn post zijnde in afwachting van de komst van zijn opvolger, een zware
aardbeving met daarop gevolgden brand bijwonen, die de plaats grootendeels in
puin en asch legde. Het vertrek werd nu andermaal opgeschort, eerst om onze
kolonie in hare beproeving ter zijde te staan en weer op de been te helpen, later in
verband met den uitgebroken oorlog met Frankrijk. 22 Febr. 1689 verliet van Dam
per schip de reede van Smirna na een bijna 21-jarig verblijf in de Levant. Tijdens
zijn reis naar Napels werd hij voortdurend door fransche oorlogsschepen bedreigd,
terwijl hij, door turksche zeeroovers vervolgd, ternauwernood de slavernij ontkwam.
Van Napels reisde hij over land naar het vaderland, waar hij in Dec. 1689
terugkeerde. Het hollandsche schip, waarmede hij tot Napels de terugreis had
gemaakt, verging in het begin van 1690, niet ver van onze kusten, met man en muis.
Al zijn papieren, geschriften en aanteekeningen over zijn ruim 20-jarig verblijf in de
Levant en zijne goederen, uit de aardbeving en het vuur te Smirna gered, gingen
bij die gelegenheid verloren. Na terugkeer in het vaderland leidde hij te Utrecht een
ambteloos leven.
Zie: mijne artikelen in Nijhoff's Bijdragen, 4. R. VI, 78, 277, 379; VII, 289 enz.;
Navorscher, 1906 en 1911.
van Dam van Isselt

[Dam, Jakob van (2)]
DAM (Jakob v a n ) (2), heer van Isselt (1775) en Pylsweerd (1778), geb. te Utrecht
25 Apr. 1720, overl. aldaar 4 Sept. 1783, zoon van Mr. Willem van Dam (3), heer
van Pijlsweerd en van Elisabeth Pit (kol. 683). Hij was ontvanger van het Eene deel
(Los-renten) der generale middelen en oudschildgelden 's Lands van Utrecht (1746),
kanunnik van het kapittel van St. Jan te Utrecht (1749), raad in de vroedschap te
Utrecht (1754), hoofdman van een vendel der stads schutterij (1754), schepen
aldaar (1756 enz.), thesaurier en cameraar der stad Utrecht (1760), ontvanger van
en

en

den XX en XL penning (1773), regent van de fundatie van de Vrijvrouwe van
Renswoude te Utrecht (1773), ordinaris gecommitteerde ter Statenvergadering voor
de stad Utrecht 1776 t.e.m. '82). Voorts zat hij te Utrecht in tal van stedelijke
commissiën. Hij huwde 12 Mrt. 1757 te Schiedam met A l e t t a F r a n c i n a B u y k ,
dr. van Emond en van Maria van Heurn (zie kol. 518), die hem o.a. twee kinderen
schonk: Mr. Willem (4), (kol. 683), die heer van Isselt werd en L a u r e n t i a C l a r a
E l i z a b e t h , die vrouwe
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van Pylsweerd werd, Mr. W i l l e m E n g e l e n huwde en haren oudsten zoon den
familienaam Engelen van Pylsweerd schonk. Een portret van Jakob van Dam vindt
men in de Fundatie van Renswoude te Utrecht.
Zie: Navorscher 1906, 410.
van Dam van Isselt

[Dam, Jacob van (3)]
DAM (Jacob v a n ) (3), geb. 10 Mrt. 1785 en gest. 25 Dec. 1865 te Aarlanderveen,
werd in 1820 te Leiden bevorderd tot veearts 2e klasse. Hij vestigde zich te
Aarlanderveen, hielp 28 Juni 1848 het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap
stichten en werd in 1851 correspondent van de Landhuishoudkundige School te
Groningen. Op 30 Aug. 1865 werd hij toegevoegd aan de commissie tot bestrijding
der runderpest, waarvoor hij echter om gezondheidsredenen bedankte. Van Dam
nam een werkzaam aandeel aan de vergaderingen der veeartsen en heeft veel
bijgedragen tot den opbouw der nederlandsche veeartsenijkunde. Hij was voorzitter
van de Zuidhollandsche Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde, en lid
van verdienste van de Veeartsenijkundige Vereeniging in Noord-Holland.
Hij schreef bijdragen in de Verhandelingen der Maatschappij ter bevordering van
den Landbouw XVII; in Het Repertorium, 2e en 3e jaargang; in de Verhandelingen
over verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen 1851, 1853 en 1855; in de
Verzameling van Veeartsenijkundige Bijdragen 1860; in het Tijdschrift voor
Veeartsenijkunde en Veeteelt I; in de Landbouw-Courant, enz. over verschillende
onderwerpen de veeartsenijkunde of de aanverwante wetenschappen betreffende.
Niet zelden gaf hij ook daarbij blijk van zijn dichterlijken aanleg; hij gaf uit: Gedichten
(Haarl. 1821); Nieuwe en verspr. Ged. (Gron. 1840); Dichtbloemen (Leeuw. 1847);
Nieuwe Ged. (Leid. 1854); Gedachtenisbundel voor mijne Kinderen (Leid. 1857).
Schimmel

[Dam, Mr. Johan van]
DAM (Mr. Johan v a n ), geb. te Utrecht in 1617, overl. te Constantinopel 27 Aug.
1677 n.s., zoon van dr. Peter van Dam (2), en van Catharina Poeyt (kol. 681). Hij
was eerst achtereenvolgens advocaat voor de Hoven van Holland en van Utrecht;
zette 17 Juni 1655 te Batavia voet aan wal en werd 17 Juli d.a.v. lid van den Raad
van Justitie aldaar, 28 Dec. d.a.v. bovendien ‘opziender van 's Compagnies hospitaal’,
29 Dec. 1656 tevens ‘sergeant major over de guarnisoenen ofte soldatesque van
Batavias Casteel, Stadt ende circum-jacente forteressen’, zijnde bevelhebber over
het garnizoen van Batavia e.o. 16 Jan. 1657 als zoodanig geinstalleerd, leidde hij
nog in dat jaar een kleine expeditie tegen Bantam, en evenzoo in 1659. In 1660
werd hem, met Johan Truytman als tweede of secunde, de tuchtiging opgedragen
van Makassar. Hij vertrok 22 Febr. 1660 van de reede van Batavia, concentreerde
tusschen half Maart en einde April zijn vloot en zijn strijdmacht bij Amboina (31
schepen, waarop 2600 man) en verliet 12 Mei d.a.v. de reede van Ambon. 7 Juni
voor Makassar gekomen, viel hij 8 Juni zeven portugeesche oorlogs- en
handelsvaartuigen aan, waarvan een deel genomen werd. De landing en de aanval
op de Makassaren vonden 12 Juni plaats; het Zuiderkasteel der Makassaren werd
genomen, het overige der kust, waaronder ook de portugeesche versterkingen,
geducht geteisterd. Na onderhandelingen met den Koning van Makassar verliet een
deel der vloot onder van Dam, nu vergezeld van gevolmachtigden van den Koning,
8 Juli 1660 de reede van Makassar met bestemming voor Batavia, waar v.D. 17 Juli
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aankwam en dadelijk weer als chef van het garnizoen optrad. Daar de
onderhandelingen met de makassaarsche gezanten niet voldoende vorderden, wilde
de Raad van Indië van Dam als commissaris naar het makassaarsche hof zenden.
v.D. weigerde met een t w e e d e n commissaris naast zich daarheen te vertrekken
en werd op verzoek 18 Aug. 1660 uit 's Compagnies dienst ontslagen, daar hij
‘onaangesien wat vermaningen hem de Gouverneur-Generael tot continuatie van
's comp. dienst hadde tegemoet gevoert, onafscheydelyck bleef persisteren, ende
om syn vrydom was aenhoudende’. Desondanks werd hij, die te Batavia bleef wonen,
1 Oct. 1661 benoemd tot Gouverneur van Banda, waarheen hij 19 Nov. 1661 vertrok
en waar hij 16 Dec. d.a.v. aankwam. Vertrok 11 Mrt. 1664 naar Amboina, waar de
Gouverneur plotseling overleden was, en vroeg, op Banda teruggekeerd, om diens
plaats, welke hem 7 Oct. 1664 werd verleend. Na het bewind op Banda aan zijn
opvolger overgegeven te hebben, vertrok v.D. 25 Jan. 1665 naar zijne nieuwe
standplaats, waar hij 2 Febr. d.a.v. aankwam. 7 Aug. 1665 van Amboina vertrokken
om een hem toegestaan verlof te Batavia door te brengen, kwam hij 6 Sept. d.a.v.
ziek aldaar aan, werd 8 Sept. 1665 beëedigd als extra-ordinaris Raad van Indië,
waartoe hij reeds bij res. van H.H. Zeventienen dd. 19 Dec. 1662 benoemd was. 5
Mrt. 1666 werd hij, op eigen aanbieding, benoemd tot commandant van een vloot
van 11 schepen, die in Straat Sunda vooruitgeschoven werd in verband met het
bekend worden van het uitbreken van den tweeden engelschen oorlog. Hij keerde
2 April d.a.v. te Batavia terug, en zat er nog in tal van plaatselijke commissiën. 1
Juni 1666 sloeg hij een ambassade naar China af, 5 Oct. d.a.v. evenzoo een
commissariaat naar de ‘Oostersche Quartieren’ (Makassar) met den titel van
‘superintendent’, beide met het oog op zijn voorgenomen terugkeer naar het
vaderland.
10 Dec. 1666 stond de Raad van Indië v.D.'s verzoek toe om met de retourvloot
naar het vaderland te mogen terugkeeren. Hij werd tot commandant dier vloot
benoemd, hetgeen, met het oog op hare hooge waarde (3 millioen) en den oorlog
met Engeland, opnieuw eene onderscheiding was. 26 Jan. 1667 verlieten 9 schepen
onder zijn vlag en commando de reede van Batavia; 3 schepen waren reeds
vooruitgegaan. Over de Kaap en de Azoren, westelijk om Ierland via de Faroër
(wegens den oorlog) keerde v.D. 9 Oct. 1667 in het vaderland (Texel) terug en werd
26 d.a.v. in de Staten-Generaal ontvangen.
Mr. Johan van Dam overleed te Constantinopel op zijn terugreis naar het
vaderland, komende van Smirna, waar hij zijn jongsten broeder Jacob (1) (kol. 677),
had opgezocht. Hij was niet alleen een dapper man voor den vijand, doch ook een
streng en rechtvaardig bestuurder, die een open oog had voor de belangen der
Compagnie en voor die belangen optrad, waar hij ze door vreemden invloed of door
onrechtmatig optreden van 's Compagnies dienaren bedreigd achtte (Banda en
Amboina).
Zie: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 7e volgr. VI
(1908) 1 vlg.; Indische Gids, Jan. en Febr. 1908; Navorscher 1908, reg.
van Dam van Isselt

[Dam, Peter van (1)]
DAM (Peter v a n ) (1), geb. te Amersfoort omstreeks 1548, overl. aldaar in 1628
(?), zoon van P i e t e r v a n D a m , raad en schepen te Amersfoort, en van M a r i a
V e r b u r g h . Hij werd 17 Maart 1579 raad te Amersfoort bij een geheele vernieuwing
van de regeering aldaar naar aanleiding
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van het toetreden van Amersfoort tot de Unie van Utrecht en moet met zijn zwager,
Harmen van Dompselaer, geacht worden te behooren tot de vóórmannen der
Hervorming te Amersfoort. Hij was aldaar tusschen 1580 en 1624 tal van jaren
schepen; van 1619 tot 1621 burgemeester. Voorts verscheen hij voor de stad zijner
inwoning meermalen in de Staten en in de Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Hij huwde te Utrecht 27 Dec. 1590 met D i g n a v a n L e e m p u t (t e ), dochter
van den bekenden utrechtschen schepen en schutterkapitein J a n J a k o b s z .
v a n L e e m p u t t e en van de niet minder bekende C a t h a r i n a d e B e r g h e s
t e n E s s e n d e l l e , in de wandeling T r y n v a n L e e m p u t genoemd, die te
Utrecht in 1577 de eerste hand aan het kasteel Vredenburg sloeg.
van Dam van Isselt

[Dam, Dr. Peter van (2)]
DAM (Dr. Peter v a n ) (2), geb. te Amersfoort omstreeks 1594, overl. Febr. 1663,
zoon van den voorgaande en van Digna van Leemputte, studeerde te Leiden, werd
raad te Amersfoort in 1616, schepen aldaar in 1617 en '18. Remonstrant zijnde,
kwam hij na laatstgenoemd jaar niet meer in de vroedschap van Amersfoort voor
en verhuisde hij vermoedelijk naar Utrecht, alwaar hij te zijnen huize eenigen tijd
den leidschen remonstrantschen professor Conradus Vorstius herbergde, in 1619
verbannen en in 1622 naar Holstein uitgeweken. Zelf week P.v.D. (waarschijnlijk in
laatstgenoemd jaar) mede naar Holstein uit, waar ‘dr. Pieter van Dam, van Amersfoort
en syn broeder Willem van Dam, rechtsgeleerde’ genoemd worden onder de eerste
bewoners van Friedrichstadt aan den Eider, alwaar Hollanders in 1621 eene
Remonstrantsche gemeente stichtten. In het vaderland teruggekeerd, vestigde hij
zich andermaal te Utrecht (vóór 1629), waar hij 25 Sept. 1637 benoemd werd tot
ordinaris-medicus der stad en waar hij in 1646 nog woonde.
Dr. P.v.D. huwde tweemaal: vooreerst 16 Jan. 1616 te Amersfoort met
C a t h a r i n a P o e y t (overl. te Utrecht Sept. 1636) en in tweede huwelijk 19(?)
Nov. 1637 te Zeist met H e n r i c a P l o o s v a n A m s t e l (leefde nog in 1650).
van Dam van Isselt

[Dam, Mr. Pieter van]
DAM (Mr. Pieter v a n ), geb. te Amersfoort 8 Oct. 1621, overl. te Amsterdam 17 Mei
1706 en aldaar begr. in de Oude Kerk (graf nog aanwezig), zoon van mr. Willem
van Dam (1), en van diens eerste vrouw, Elysabet Poeyt van Overrijne (kol. 682).
Hij promoveerde 1644 te Leiden, werd eerst advocaat voor den Hove van Holland
(1644), in 1651 advocaat voor het Hof van Utrecht, hoewel hij sedert 1648 (of eerder)
te Amsterdam woonachtig was. Hij werd hier advocaat van de O.I. Compagnie; 17
Juli 1652, na vele moeilijkheden over zijn benoeming, aangesteld tot
buiten-bewindhebber der O.I. Compie. ter Kamer Amsterdam voor de provincie
Utrecht, doch reeds 18 Sept. d.a.v. benoemd tot advocaat (d.w. eigenlijk secretaris)
der O.I. Compie., welke functie hij tot zijn dood, d.i. gedurende bijna 54 jaar, ‘met
de grootste reputatie en lof, en met alle eer en trouwe’ heeft bekleed. Hij was als
advocaat tevens secretaris van de vergadering van H.H. Zeventienen, die het
centraal bestuur der Compagnie vormden. Bij resolutie van dit college, d.d. 13 Mei
1676, werd hij bevorderd tot eersten advocaat der Comp., zijn zoon, Mr. Willem van
Dam, die hem reeds sedert 15 Mei 1673 had bijgestaan, tot tweeden advocaat. Mr.
P.v.D. vroeg 27 Nov. 1688 wegens hoogen leeftijd zijn ontslag als ad-
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vocaatderCompie. Op de ‘gereitereerd e instantiën van H.H. Zeventienen en nog
nader gebruykte persuasiën met betuyginge hoe gantsch aengenaem het de
vergadering soude wesen, by aldien hij zig tot de voorsz. continuatie soude konnen
laten disponeren’, bleef v.D. aan. Bij res. van H.H. Zeventienen d.d. 9 Juli 1693
werd hem opgedragen een ‘pertinente en naeukeurige beschryving te maken van
de constitutie, regering en handel der Compagnie, van haer begin en geboorte af’.
v.D., die van den dagelijkschen arbeid der Compie. ontheven werd, werkte bijna 8
jaar aan de hem opgedragen taak. 10 Mrt. 1701 diende hij, bijna 80 jaar oud, zijn
lijvigen arbeid in aan H.H. Zeventienen, wien de beschrijving ‘bysonder aengenaem
en gevallig’ was. Dit werk, 8 deelen tellende van gemiddeld 500 bladen (benevens
2 deelen met inhoud en register) bestaat nog en berust (één verloren geraakt deel
uitgezonderd) op het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage. Hij is tweemaal
o

gehuwd geweest: 1 . 3 Mrt. 1648 met L y d i a v a n S e g w a e r t (overl. 25 Oct.
1663 te Utrecht), dr. van Mr. B a r t h o l o m e u s en van A d r i a n a v a n
o

C r a y e s t e y n ; 2 . 26 Oct. 1666 met A n n a H a s s e l a e r (overl. 19 Jan. 1689
te Amsterdam), dr. van N i c o l a e s en van S a r a W o l p h a e r t s v a n D i e m e n .
Uit zijn eerste huwelijk o.m. zijn (kol. 683) genoemde zoon, Mr. Willem v.D. (2); uit
zijn tweede huwelijk geen kinderen.
Zie: Nijhoff's Bijdragen, 4 R. V, 275 vlg. (met vermelding van alle bronnen).
van Dam van Isselt

[Dam, Mr. Willem van (1)]
DAM (Mr. Willem v a n ) (1), ged. te Amersfoort 12 Mrt. 1596, overl. te Leiden 16
Juni 1673 N.S., zoon van Peter van Dam (1), burgemeester van Amersfoort en van
Digna van Leemput(te) (kol. 680). Hij studeerde te Leiden en week, na de
veroordeeling der Remonstranten in 1618, met zijn broeder, dr. Peter van Dam (2),
naar Holstein uit, waar beiden genoemd worden onder de eerste bewoners van
Friedrichstadt aan den Eider, in 1621 door Hollanders gesticht; Mr. W.v.D. woonde
hier nog in 1623. Naar zijn vaderland teruggekeerd, werd hij in 1626 schepen te
Amersfoort, in 1629 burgemeester aldaar en tevens lid der Gedeputeerde Staten
van Utrecht, in welk college hij 42 jaar lang bijna onafgebroken zitting had (afscheid
10 Febr. 1671). Als burgemeester van Amersfoort zag hij zich 4 Aug. 1629 O.S.
genoodzaakt om met den eersten burgemeester, de vroedschap, den krijgsraad en
16 der gequalificeerdste burgers de stad na een kort beleg over te geven aan
Montecuculi. Tevoren had van Dam al het mogelijke voor het behoud der stad
gedaan, zoowel door een bezoek aan den Prins in diens legerplaats voor den Bosch
en door het doen werken aan de Grebbelinie als door vertoogen in de
Statenvergadering te Utrecht. Desniettegenstaande werd aan v.D. - zoowel, omdat
hij Remonstrant en met de dochter van Hogerbeets gehuwd was, als ook, omdat
de Raad van State de aandacht wilde afleiden van door haar zelf begaan verzuim
- voor een groot deel de schuld geweten van de overgave der stad. Over Amsterdam
naar Utrecht gereisd om zich aldaar voor de Staten nopens zijn gedrag te
verantwoorden, werd hij aldaar op last van den Raad van State gevangen genomen.
25 Sept. 1629 O.S. werd hij, met vele anderen, door dit college gevonnisd, ‘inhabiel
verklaard om eenige staat of officie te mogen bedienen’ en levenslang uit de
Republiek gebannen. De wijze, waarop het onderzoek geleid was, werd scherp
veroordeeld en reeds 9 Mrt. 1630 stonden de Staten van
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Utrecht, o.m. aan van Dam toe, om voorloopig binnen die provincie te mogen
terugkeeren. Een protest van den Raad van State hiertegen bleef zonder gevolg.
11 Mrt. 1631 werd v.D. door de Staten van Utrecht volkomen gerehabiliteerd. Hij
vestigde zich nu eenigen tijd te Utrecht, doch werd in 1634 wederom tot schepen
van Amersfoort benoemd en zat hier van genoemd jaar af tot en met 1641, en voorts
van 1645 tot aan zijn dood onafgebroken in de regeering, waaronder 11 maal als
burgemeester. Voorts zat hij er in tal van stedelijke commissiën. Hij overl. te Leiden,
waarheen hij met zijn tweede vrouw voor de Franschen gevlucht was.
Mr. Willem van Dam huwde tweemaal, vooreerst 31 Dec. 1620 met E l y s a b e t
P o e y t v a n O v e r r y n e , dr. van Dr. J a c o b en van M e c h t e l t v a n
O m m e r e n , die 15 Oct. 1621 te Amersfoort overl. en hem één zoon schonk, Mr.
Pieter van Dam, (kol. 681); daarna 25 Oct. 1628 met J o h a n n a H o g e r b e e t s
(overl. te Leiden 10 Apr. 1673), dochter van den bekenden pensionaris, Mr. Rombout
Hogerbeets (tweede huwelijk vier kinderen).
Zie: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. te Utrecht 1909, 1 vlg. (Berenning van Amersfoort
in 1629) met opgave van alle ter zake dienende bronnen).
van Dam van Isselt

[Dam, Mr. Willem van (2)]
DAM (Mr. Willem v a n ) (2), geb. te Amsterdam 26 Dec. 1652, overl. aldaar 17 April
1713, zoon van Mr. Pieter van Dam, advocaat der O.I. Compie en van Lydia van
Segwaert (kol. 681). Studeerde te Leiden; tweede advocaat der Oost-Indische
Compagnie (1676); ordinaris bewindhebber der O.I. Compie ter Kamer Amsterdam
(1685). Hij maakte meermalen deel uit van de vergadering der Heeren Zeventienen
(O.I. Compie). Trouwde 10 Febr. 1682 B r e g i t t a G r a a f l a n d , dr. van C o r n e l i s
en van C l a r a v a n d e V e n n e .
Zie: Navorscher 1908, 118 vlg.
van Dam van Isselt

[Dam, Mr. Willem van (3)]
DAM (Mr. Willem v a n ) (3), heer van Pijlsweerd (1763), geb. te Amsterdam 1 Mrt.
1690, overl. te Utrecht 11 Mrt. 1778, zoon van den voorgaande en van Bregitta
Graafland. Hij werd raad in de vroedschap te Utrecht (1729), extra-ordinaris
gecommitteerde ter Statenvergadering (1729), hoofdman van een vendel der
stadsschutterij te Utrecht (1729), schepen aldaar (1730 enz.), ontvanger van 't
Ander-deel der generale middelen en oudschildgelden, en van het huisgeld der
provincie Utrecht (1740). Voorts zat hij in tal van stedelijke commissiën. In 1749
werd hij met zes anderen afgezet als raad in de vroedschap, hoewel er geen
bepaalde feiten voorgevallen waren (voorlooper van de patriottenbeweging). Hij
kocht in Dec. 1728 het octrooi voor de stijfsel in de provincie Utrecht. Trouwde 25
Jan. 1714 te Utrecht met E l i s a b e t h P i t , dr. van J o h a n en van M a r g a r e t h a
R u y s c h . De fraaie graftombe van W.v.D. en zijn vrouw vindt men in de Jacobikerk
te Utrecht.
Zie: Navorscher 1908, 460 vlg.
van Dam van Isselt

[Dam, Mr. Willem van (4)]
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DAM (Mr. Willem v a n ) (4), heer van Isselt (1784), geb. te Utrecht 9 Nov. 1757,
overl. aldaar 10 Jan. 1832, zoon van Jakob van Dam (2), heer van Isselt en
Pijlsweerd en van Aletta Francina Buyk (kol. 678). Hij studeerde te Utrecht en werd
in 1777 practiseerend advocaat voor het Hof aldaar; kanunnik in het kapittel van St.
Marie (1779); kapitein van een vendel der stedelijke schutterij (1784); raad in de
vroedschap der stad Utrecht (1784) en als zoodanig in tal
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van stedelijke commissiën; hoogheemraad van den Lekdijk bovendams (1785);
regent van de Fundatie van Renswoude (1786). Hij behoorde tot de 7 raden te
Utrecht, die 22 Aug. 1785 in de vroedschap protesteerden tegen het besluit der
Gedeputeerde Staten, om geregelde troepen uit Nijmegen tot steun van de regeering
van Amersfoort tegen de burgerij die plaats te doen binnenrukken. Hij sloot zich
hierdoor aan bij de partij der Patriotten, behoorde tot de 7 raden van de vroedschap,
die 2 Aug. 1786 door de burgerij gecontinueerd werden in hun vroedschapsplaats
en die 12 Oct. d.a.v. bij de jaarlijksche vernieuwing der regeering door de
gecommitteerden uit de burgerij op het nieuwe stedelijke regeeringsreglement
werden beëedigd. Dien dag werd hij benoemd tot schepen der stad Utrecht en in
tal van stedelijke commissiën, was 1787 ordinaris gecommitteerde voor de stad
Utrecht in de z.g. pretense Statenvergadering, door deze afgevaardigd naar de
Staten-Generaal, doch 18 Juni 1787 aldaar ‘by provisie’ niet toegelaten. Werd 27
Sept. 1787 na den val der Patriotten door den Stadhouder uit de regeering van
Utrecht gezet. Leefde nu als ambteloos burger aldaar, daarna te Breda, IJsselstein
en weer te Utrecht. Lid van den raad van financiën in het departement Utrecht
(1805); lid van het departementaal bestuur 's Lands van Utrecht (1805 tot 1807);
lid van de vroedschap der stad Utrecht en wethouder-plaatsvervanger (1808); lid
van den municipalen raad van Utrecht (1811); raad van de stad Utrecht (1813 tot
1824). Zat als zoodanig in tal van stedelijke commissiën. Directeur voor de stedelijke
belastingen te Utrecht van 1816 tot aan zijn dood.
Hij was 16 Aug. 1784 te Utrecht getrouwd met G e r t r u i d a E l i s a b e t h
N a h u y s , dr. van W i l l e m A d r i a a n en A n n a C o r n e l i a Z o u t m a a t , en
was, door de afschaffing der heerlijke rechten in den franschen tijd, de eerste van
zijn geslacht, die zich v a n D a m v a n I s s e l t noemde.
Zie: Navorscher 1908, 540 vlg.
van Dam van Isselt

[Dam Van Isselt, Edmond Willem van]
DAM VAN ISSELT (Edmond Willem v a n ), geb. te Breda 20 Febr. 1796, overl. op
den huize Ravestein bij Geldermalsen 9 Febr. 1860, zoon van den voorg. en
Gertruida Elisabeth Nahuys. 3 Juni 1806 benoemd tot cadet-adspirant bij het korps
artillerie met admissie op 's Lands militaire school te Amersfoort, kocht zijn vader
hem in Juli 1808 los, daar het einde van het koninkrijk Holland dreigde te komen.
Hij werd nu leerling aan de école secondaire te Maastricht, met bestemming om in
de theologie te gaan studeeren, waartoe hij in 1812 als student te Utrecht
ingeschreven werd. Hij was 17 Nov. 1813, 17 jaar oud, een der eersten, die zijn
diensten aan Oranje en aan het voorloopig bestuur aanbood. 8 Dec. '13 aangesteld
tot 2en luitenant hij het 1e regiment dragonders, maakte hij van 23 Dec. d.a.v. tot
aan de overgave der vesting de blokkade van Naarden mede. 20 Oct. 1814 eervol
ontslagen en 5 Maart 1815 tot wapenheraut benoemd, nam hij 30 Maart 1815, na
de terugkomst van Napoleon van Elba, andermaal dienst, nu als vrijwilliger bij de
5e compagnie jagers te paard (Utrechtsche Vrijwilligers) en werd door de compagnie
gekozen tot opperwachtmeester. Hij maakte als zoodanig den tocht naar Frankrijk
mede en werd 26 Oct. 1815, commandant der compagnie zijnde, eervol ontslagen.
Hij werd 1816 en 1818 andermaal als student ingeschreven (na zijn huwelijk), nu
in de letteren. Lid van de Staten van Gelderland in 1823 en in 1829 lid van de
Tweede Kamer der Staten-
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Generaal voor die provincie. Hij bood 30 Aug. 1830, 4 dagen na het uitbreken van
het oproer te Brussel, zijn diensten als soldaat Koning Willem I aan en werd 12 Oct.
d.a.v. door dezen gerechtigd tot het oprichten van een korps vrijwillige jagers, die
den naam zouden voeren van ‘Vrijwillige Jagers van van Dam’. 28 Oct. 1830
aangesteld tot majoorhonorair, commandeerde hij aan het hoofd van zijn korps, aan
hetwelk eenige troepen van het leger werden toegevoegd, in Jan. en Febr. 1831
de expeditie in het Maas en Waalsche tot beteugeling der onwillige schutters. Hij
maakte van 2 tot 12 Aug. 1831 aan het hoofd zijner jagers den Tiendaagschen
Veldtocht mede en kwam o.a. voor Leuven in het vuur. Hij werd 31 Aug. 1831
benoemd tot ridder M.W.O. 4e klasse. 30 Juni 1839 eervol ontslagen als
majoor-commandant van zijn korps jagers, wegens ontbinding van dat korps. 20
Oct. 1841 benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer. Hijwas in 1844 een der
z.g. ‘negen mannen’, die onder leiding van Thorbecke een voorstel tot
grondwetsherziening indienden, dat wel is waar verworpen werd, doch niettemin
den grondslag vormde voor de herziening van 1848. In genoemd jaar werd hij
opnieuw lid der Tweede Kamer, nu voor het eerst rechtstreeks door het volk gekozen.
Hij trad in 1849 vrijwillig uit die Kamer, doch werd 25 Dec. van dat jaar opnieuw
gekozen (Tiel), en ging 8 Oct. 1852 over naar de Eerste Kamer. Hij hield 27 Aug.
1856 de rede bij de onthulling van het gedenkteeken op den Dam te Amsterdam
(Eigen Haard van 24 Sept. 1910).
E.W.v.D.v.I. huwde te Utrecht 17 Mei 1815 met A n n a C a t h a r i n a
E m e r e n t i a v a n B a r n e v e l d (overl. op den huize Ravestein bij Geldermalsen
2 Dec. 1881), dr. van T h o m a s , heer van Meteren en Geldermalsen, en van
D i e d e r i c a H e n d e r i k a d e R o o c k . Hij was Broeder Groot-redenaar van de
Loge. Zijne gedichten namen geen hooge vlucht, doch in onderscheidene daarvan
wist hij den volkstoon zeer gelukkig te treffen. In ons parlement was hij een
opmerkelijk persoon, ‘wiens opvatting van burgerzin en burgerplicht eerbied afdwingt’
2

(v. W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener parlem. Geschiedenis I (1905) 211).
Hij voerde in de Staten-Generaal tot en met 1859 het woord over 367
wetsontwerpen en quaestiën van verschillenden aard. Voor de uitgebreide reeks
zijner geschriften, brochures, gedichten enz. zie de levensberichten. Na zijn dood
werd te zijner nagedachtenis een gedenkpenning geslagen in zilver en in brons.
Zijn portret is meer dan eens in plaat gebracht, o.a. op steen geteekend door A.J.
Couwenberg en door B.T. van Loo.
Zie: B u r l a g e in Hand. Letterk. 1860, 272; J a n s s e n in Alg. Konst- en
Letterbode 1860, 54; B o s c h S r . in Utrechtsche Volksalmanak 1860, 130; I s i n g
in Nederlandsch Magazijn 1860, 102; D e r c k s e n in Geldersche Volksalmanak
1861, 237.
van Dam van Isselt

[Danaeus, Lambertus]
DANAEUS (Lambertus), D a n n a e u s , d'A n a e u s , of L a m b e r t D a n e a u ,
D a n n e a u , d'A n e a u , d'A n n e a u , geb. ± 1530, te Beaugency-sur-Loire in
Frankrijk, gest. 11 Nov. 1595 te Castres. Hij was afkomstig uit een niet onvermogend,
adellijk geslacht, waarvan verschillende leden min of meer gewichtige
staatsbetrekkingen hebben bekleed. Zijn vader heette L a m b e r t D a n e a u (gest.
1543), zijn moeder A g n e s B r a c h e t . Tweemaal gehuwd, eerst in Frankrijk,
vermoedelijk met J e a n n e C o n d r e c e a u , na haar dood met C l a u d e P e g u y ,
uit Orleans, met wie hij 3 Mei 1573 te Genève
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in 't huwelijk trad, heeft hij vermoedelijk een 7-tal, wellicht nog meer kinderen gehad,
waarvan het jongste J o s i a s (geb. 1587, Theol. dr. en pred., gest. 1644) een zoon
L a m b e r t heeft nagelaten, die Theol. dr. en in verschillende plaatsen in Frankrijk
predikant is geweest, na de herroeping van het edict van Nantes met zijn vrouw,
M a r i e D u p r é d e D u j a n , naar Leeuwarden is gevlucht en daar 1699 stierf.
Van Daneau's eerste dertig levensjaren is slechts bekend, dat hij - na den dood
zijn vaders door zijn oom Antoine Brachet opgevoed - in de rechten gestudeerd
heeft te Parijs (1546 of 1548-1552), te Orleans (1552 tot helft 1558), onder Anne
du Bourg, en te Bourges. Na zijn doctoraat te hebben verkregen keerde hij 8 Jan.
1560 in Orleans terug en vestigde zich daar als advocaat. Kort daarop ging hij echter,
vermoedelijk naar aanleiding van den marteldood van zijn vroegeren leermeester
en vriend Anne du Bourg (gest. 23 Dec. 1559) tot de hervorming over en vertrok,
om deze beter te leeren kennen, ‘met een hart vol enthousiasme’ naar Genève.
Hier brachten de colleges van Calvijn hem ertoe zich geheel te gaan wijden aan de
theologie, waarmee hij zich ook vroeger reeds schijnt te hebben beziggehouden.
Na een korte poos daar ook òf in de philosophie òf in de rechten te hebben
gedoceerd, keerde hij in 't voorjaar van 1561 naar Frankrijk terug, om zijn zwakke
gezondheid en om den aandrang van zijn landgenooten, en werd predikant te Gien,
een vrij groote gemeente bij Orleans. Twaalf jaar heeft hij daar gestaan. Het waren
echter geen rustige jaren. Tot zevenmaal toe werd hij in dien tijd uit zijn woonplaats
verjaagd, o.a. van Sept. 1562-April 1563, toen hij bij de nadering der koninklijke
troepen, die Bourges hadden ingenomen, met een deel zijner gemeente de wijk
nam naar Orleans. Niet waarschijnlijk is het bericht, dat hij zich ook nog een poos
te Saumur heeft opgehouden. De Bartholomeusnacht (24 Aug. 1572) verjoeg hem
voor goed. Met achterlating van zijn boeken en fortuin vluchtte hij naar Genève,
waar hij reeds 10 Oct. van dat jaar tot predikant van het naburige Jussy werd
aangesteld. 25 Oct. 1572 werd hem echter - ten einde mogelijk te maken, dat hij
beurtelings met Beza enkele theologische colleges gaf - het slechts een uur van de
stad gelegen Vendeuvres aangewezen. 25 Juni 1574 noopte men hem niettegenstaande hij zich ongeschikt achtte - naar de stad zelf te komen. Het werk
daar viel zijn zwak gestel moeilijk en 31 Aug. 1576 ontsloeg de overheid hem dan
ook van het pastorale gedeelte ervan. Mei 1579 werd hij tot professor in Leiden
benoemd, maar bedankte. Toen twee jaar later echter de benoeming werd herhaald,
nam hij aan, kwam - nadat Genève hem 16 Jan. kosteloos tot burger had gemaakt
- 13 Mrt. 1581 te Leiden en begon 17 Mrt. zijn werk, terwijl hij tegelijkertijd - vanaf
26 Mrt. - optrad als predikant bij de leidsche waalsche Kerk.
Niettegenstaande de wijze waarop hij zijn taak vervulde veel waardeering vond,
was hij toch te Leiden niet op zijn gemak. Niet alleen had hij zich te beklagen over
de wijze, waarop de magistraat voor zijn huisvesting zorgde (zie mijn artikel in Nederl.
Archief Kerkgesch. VIII (1911) 194 vlg. maar bovenal had hij theologische en
kerkelijke moeilijkheden, waarbij de overheid zijn tegenstanders steunde. Vooreerst
kreeg hij strijd met Coolhaes (zie kol. 632), over de zeggenschap der overheid in
de benoeming van ouderlingen en diakenen, en over den band aan de
geloofsbelijdenis, waarbij zijn waalsche ge-
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meente en Hugo Donellus, zijn iuridische collega, hem bijstonden. Voorts ontstond
er geschil ten opzichte van het feit, dat hij in die gemeente ook niet-waalschen ten
Avondmaal liet gaan. Om deze moeilijkheden besloot hij weldra te vertrekken en
niettegenstaande allerlei pogingen, zelfs van den Prins, om hem te behouden, ging
hij in Mei 1582. Op zijn doorreis naar Frankrijk wist men hem te Gent te bewegen
daar waalsch predikant te worden en professor aan het pas opgerichte athenaeum.
20 of 30 Mei begon daar zijn onderwijs, 7 Mei van het volgend jaar vertrok hij echter
reeds weer. Daarna is hij van einde 1583 af te Orthez geweest, als predikant (tot
Juli 1588) en professor. 1591 volgde hij de universiteit dier stad naar Lescar, waar
hij ook weer predikant werd. 29 Oct. 1593 vertrok hij naar de zeer ontredderde
gemeente van Castres, en werkte daar als predikant, tegelijk colleges gevend aan
een door hem gestichte theologische school, tot aan zijn dood.
Danaeus was van de tweederangs theologen der 16e eeuw een der eersten. Hij
had een verbazende werkkracht, een encyclopaedische geleerdheid, een bescheiden
karakter, een krachtig geloof. Al zijn vermogens stelde hij in dienst eener beslist
calvinistische overtuiging. Zijn logisch, maar soms wel eens wat scholastisch
redeneerende werken doen hem vooral kennen als goed ethicus. Hij was de eerste,
die ethiek en dogmatiek onderscheidde.
Een uitvoerige lijst van zijn werken (die echter nog niet geheel volledig is, er
moeten er nog twee aan toegevoegd worden, vgl. L.D. P e t i t , Bibliographische lijst
der werken van de Leidsche hoogleeraren (Leiden 1894) 14 vv.) en verschillende
ongedrukte en 67 gedrukte omvattend, geeft: d e F e l i c e , Lambert Daneau (Paris
1882) 141 v.v. De voornaamste ervan zijn: De iurisdictione (1559, niet gedrukt, bevat
een' korte beoordeeling van enkele groote juristen der 16e eeuw); Methodus Sacrae
Scripturae (Genevae 1570); Elenchi haereticorum (Genevae 1573, zeer geprezen
door H o o r n b e e k , Summa Controv. Relig. 44); Les Sorciers (z. pl. 1574); Ethices
Christianae libri tres (Genevae 1577); Tractatus de amicitia Christiana (Genevae
1579); Traité des danses (z. pl. 1579); Traité de l'estat honneste des Chrestiens en
leur accoustrement (Genève 1580, bevat o.a. belangrijke mededeelingen over mode
en kleeding in de 16e eeuw); In P e t r i L o m b a r d i ... librum primum Sententiarum
... Commentarius (Genevae 1580, de prolegomena zijn klassiek voor de kennis der
scholastiek. Van Daneau herkomstig is de verdeeling ervan in drie perioden);
Orationis Dominicae explicatio (Genevae 1582, een verhandeling over 't gebed in
't algemeen); Antwoort L a m b e r t i D a n a e i ... nopende het Ampt der Overheydt
in de regeeringhe der Kercken (in 't latijn geschreven tegen 't eind van Dec. 1581,
maar eerst gedrukt in 1613, te Delft, met twee verhandelingen van A r n .
C o r n e l i s z . , na door de amsterdamsche predikanten in 't hollandsch te zijn
o

vertaald; Pamflet Knuttel n . 2881); Ad libellum ab anonymo quodam libertino recens
editum hoc titulo: de externa seu visibili Dei Ecclesia ... (Lugd. Batav. 1582, aan 't
eind van dit jaar, nadat in Mrt. een hollandsche vertaling ervan reeds verschenen
was; een private bestrijding van dit werkje door Aggaeus de Albada werd door
Danaeus niet beantwoord); Calx viva, qua Theod. Coornhartii sapo facile consumitur
o

et in fumos evanescit (zie Pamflet Knuttel n . 671) (naar aanleiding van Coornherts
beantwoording van enkele door Danaeus gemaakte opmerkingen bij een door genen
geschreven brief achter het
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geschrift: Vande wterlyke kercke Godes); Apologia ... ac interpretatio de Adoratione
Carnis Domini nostri Jesu Christi (Antw. 1582, bestreden door Aggaeus de Albada);
Christianae Isagoges in Christianorum theologorum locos communes (Genevae
1583); Politicorum Aphorismorum Silva (Antw. 1583); Compendium Sacrae
Theologiae (Monspelii 1595, a.h.w. een résumé van het theologisch onderwijs der
16e eeuw); D. Pauli vita ex Scriptura sacra excerpta (Genevae 1595); Politices
Christianae libri septem (Genevae 1596). Voorts vertalingen of uitgaven van werken
vanT e r t u l l i a n u s ,C y p r i a n u s ,H e s i o d u s enA u g u s t i n u s ;Commentaren
op verschillende bijbelboeken en tal van polemische werken, o.a. tegen Selneccer,
Osiander, Chemnitz, Jac. Andreae en Bellarminus. Ook werkte hij met Beza, de
Chandieu en Salvard aan de Harmonia Confessionum fidei (Genève 1581). Een
advies aan de Synode van Middelburg 1581 zie Werken der Marnix-vereeniging S.
II, D. III, 455 vlg. Verschillende zijner werken zijn in 't duitsch of engelsch vertaald;
behalve de reeds genoemde ook nog een enkel ander in 't hollandsch. Met tal van
geleerden is Danaeus in briefwisseling geweest. Zijn portret is te vinden in de Icones
Acad. Lugd. van 1613.
Zie behalve het genoemde werk van d e F é l i c e , dat de vroegere literatuur
geeft: B o r g e a u d , Histoire de l' Université de Genève I (Genève 1900) vooral
221-232; W.N. d u R i e u in Bulletin de la Commission de l'histoire des églises
Wallonnes I, 69 v.v.; IV, 292 v.v.; C. v a n P r o o s d i j , Theodorus Beza.
Medearbeider en opvolger van Calvijn (Leiden 1895) 132, 133 en bijlagen II A, B
en C; P a u l F r e d e r i c q , L'enseignement public des Calvinistes à Gand
(1578-1584) in Travaux du cours pratique d'histoire nationale lier fascicule (Gand-la
Haye 1883), 51-121 passim; H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum
o

(Cantabr. 1889) II n . 189, § 5; C. S e p p , Hei godgeleerd Onderwijs in Nederland
I (Leiden 1873) en C. S e p p , Drie evangelie-dienaren uit den tijd der Hervorming
(Leiden 1879) registers in voce.
van Schelven

[Dane, Jacob]
DANE (Jacob), geb. waarschijnlijk ± 1638 te Delfshaven, overl. te Rotterdam 11
Aug. 1699, was een zoon van D a n i e l D i r c x s z . D a n e n en vermoedelijk van
A n n e t g e J a n s d r . Daniel behoorde tot de uitgeweken delfshavensche
haringreeders, die zich in 1638 wegens kerkelijke oneenigheden te Rotterdam
vestigden en in het westen der stad een kleine kolonie vormden. De Danes waren
daar eigenaar van een zoutkeet en een taanhuis en D a e n D i r c x s z . treffen wij
van 1655-1658 in de rotterdamsche regeering aan. In 1671 werd Jacob benoemd
tot schepen, in 1682 tot vroedschapslid, en bleef dit tot zijn dood. Verschillende
andere stedelijke ambten heeft hij in die periode nog bekleed, o.a. was hij
burgemeester van 1689-1692, gedeputeerde ter dagvaart van 1683-1685, van
1687-1692 en van 1694-1696 en penningmeester van de groote visscherij van
1688-1698. In 1689 werd hij gekozen als bewindhebber van de O.I.C. der kamer
Rotterdam en van 1697 tot zijn dood had hij zitting in het college der admiraliteit op
de Maas.
Ook D i r c k D a n e , de oudste broer van Jacob, waarschijnlijk ± 1632 te
Delfshaven geb., 5 Febr. 1683, evenals zijn broeder ongehuwd, te Rotterdam overl.,
bekleedde verschillende stedelijke ambten. Van 1672 tot zijn dood was hij
vroedschapslid, o.a. meermalen burgemeester tusschen 1674 en 1679 en
gedeputeerde ter dag-
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vaart tusschen 1673 en 1683. De jongste broer, A d r i a e n , ged. 21 Febr. 1644 te
Rotterdam, was schepen aldaar in 1676 en 1677.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Danser, Simon de]
DANSER (Simon d e ), geb. te Dordrecht, was in het begin der 17e eeuw een berucht
zeeroover. In 1609 begaf hij zich met vier door hem buitgemaakte schepen naar
Marseille, en verwierf zich de bescherming van den franschen Koning. In het
volgende jaar werd hij door barbarijsche zeeroovers gevangen genomen en naar
Tunis gevoerd, waar hij waarschijnlijk in slavernij is gestorven.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. X, 51; d e J o n g e , Gesch. van het Ned. Zeewezen
I, 334.
van Dalen

[Davidson, Sir William]
DAVIDSON (Sir William), baronet of Curriehill, geb. 1615 of 1616 te Dundee, gest.
vóór 1692 te Edinburg. Deze Schot vestigde zich, waarschijnlijk niet lang na 1640,
als koopman te Amsterdam; hij handelde meest op de Oostzee. In den engelschen
burgeroorlog hield hij de zijde der Stuarts. Te Amsterdam fungeerde hij als agent
van Karel II, die hem in 1661 tot ridder-baronet verhief en hem benoemde tot
conservator van de schotsche privilegiën in de Nederlanden. Hier te lande hield hij
de zijde der Oranje-partij. In 1660 ontving hij de Prinses-Royale bij haar bezoek aan
Amsterdam te zijnen huize. Later bemiddelde hij de correspondentie van van Ruyven
met de engelsche regeering. Tijdens den tweeden engelschen oorlog deed hij in
1666 een vergeefsche poging om den vrede te bemiddelen. In dien tijd raakte hij in
moeilijkheden met de amsterdamsche regeering over het betalen van den
tweehonderdsten penning, terwijl tegelijkertijd zijne goederen in Denemarken in
beslag werden genomen. Hij was een rijk man: zijn geheele vermogen werd op £
60.000 geschat. In 1668 werkte hij er ijverig toe mede, om den schotschen stapel
van Veere naar Dordrecht te doen verplaatsen. In 1669 vestigde hij zich zelf te
Dordrecht, maar in Mei 1671 legde hij om ongenoegen met de schotsche kooplieden
zijne waardigheid van conservator enz. neer en schijnt toen naar Schotland te zijn
o

teruggekeerd. Hij is tweemaal gehuwd geweest, 1 met G e e r t r u i d S c h u r i n g ;
o

2 . met E l i s a b e t h v a n K l e n c k (gest. 1667). Of hij dezelfde is als de geleerde
van dien naam uit het midden der 17e eeuw (over wien zie de Dict. of Nat. Biogr.),
zooals door den uitgever van C h r i s t i a a n H u y g e n s ' Oeuvres Complètes (V,
213, noot) wordt vermeld, schijnt zeer te betwijfelen. In 1664 heeft Ch. Hagens zijn
portret gegraveerd.
Zie: W. d e l C o u r t , Sir William Davidson in Nederland, in Nyhoffs Bijdr. 4e R.,
V, 375 vlg.; E l i a s , Vroedschap van Amsterdam II, 566; B a l e n , Beschryvinge van
Dordrecht 1008; Archief van het Zeeuwsch Genootschap 1906, 2 vlg.; v a n
S y p e s t e i n , Geschiedkundige Bijdragen I, 243; Brieven van en aan J o h a n d e
W i t t , IV, 834; Brieven van d e W i t t (uitgave F r u i n - J a p i k s e ) III, 230 vlg.;
H u y g e n s , Oeuvres Complètes V, reg. i.v.; M.P. R o o s e b o o m , The Scottish
Staple in the Netherlands (den Haag 1910) 196 vlg., 218 vgl.
Japikse
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[Davidts, Joannes]
DAVIDTS (Joannes), dominicaan, geb. 1597, gest. 4 Oct. 1652. Te 's Hertogenbosch
trad hij in 1615 in het klooster, was sacristijn tijdens de verovering der stad en droeg
zorg de kerkornamenten in veiligheid te brengen. In 1649 werd hij te Gemert door
Staatsche soldaten opgelicht en in den Bosch gekerkerd. Tegen borgtocht vrijgelaten,
werd hij later zendeling der dominicanen-statie in de Bakkersteeg te Leiden.
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Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 307.
G.A. Meijer

[Decker, Abraham de]
DECKER (Abraham d e ) werd in 1582 te Antwerpen geboren, en overl. te Amsterdam
16 Mei 1658. Hij behoorde tot een aanzienlijk brabantsch geslacht, en begaf zich
nog jong in den krijgsdienst. Als een der bevelhebbers nam hij deel aan de
verdediging van Oostende. In 1607 huwde hij met M a r i a v a n d e n B r e m d e n
en vestigde zich te Dordrecht, van waar hij in 1616 naar Amsterdam vertrok. Hij
oefende er het bedrijf uit van kruidenier, dat hem een sober bestaan verschafte. In
1622 werd hij door burgemeesteren van Amsterdam met een makelaarsplaats
begunstigd. Hij had een talrijk gezin, maar getroostte zich voor de opvoeding zijner
kinderen vele opofferingen. Als voorstander en beoefenaar der letteren, grondig
ervaren in de nederlandsche en fransche talen en de geschiedenis des lands, stond
hij bij zijn tijdgenooten hoog aangeschreven. Van zijn arbeid heeft hij evenwel niets
in het licht gegeven, maar zijn zoon Jeremias gaf in 1664 zijn vertaling van Florus
en Eutropius uit: Roomsche Historie van L. J u l i u s F l o r u s ... mitsgaders de
Thien boeckxkens van E u t r o p i u s ... Alle uyt de Fransche in de Ned. tale gebracht
d. A. d e D. En na de Lat. exemplaren oversien door J. d e D. (Amst. 1664).
Zie: J e r o n . d e V r i e s , Jeremias de Decker 2-7, 51, 76-77.
van Dalen

[Decker, Ezechiel de]
DECKER (Ezechiel d e ), of d e D e c k e r e , van Leiden, werd 12 Oct. 1621 te
Gouda poorter gemaakt, komt daar in 1624 voor als schoolmeester en noemt zich
in 1626 landmeter aldaar, onderwijs gevende in de ‘meetkonst ende rekenkonst’.
De ‘groote en verdrietighe rekeninghen’ ondervindende van het werken met groote
getallen, zelve ‘in de latijnsche sprake onervaren’, maar in kennis met den toen
26-jarigen Adr. Vlacq te Gouda, die overging tot de vertaling der tafels van N e p e r ,
B r i g g s en G u n t e r , werd hij met dezen de eerste, die door den druk aan het
vasteland de logarithmen leerde kennen door de bezorging der uitgave van de als
o

Eerste deel van de Nieuwe Telkonst (Gouda 1626, 4 ) verschenen overzetting der
tafels van beide laatstgenoemden, waarachter hij voegde eene verhandeling Van
Coopmansrekeninghen en Jaer en maenttafels op winst en op verlies. Gedurende
de voorbereiding van het nimmer verschenen tweede deel gaf hij als Nieuwe Telkonst
o
(Gouda 1626, 8 ) een handleiding tot de voorgaande uit ‘alsoo eenige liefhebbers
verlanghen het gebruyck daervan te moghen sien’ met vertaalde tafels in logs sin,
cos, tg en cot voor iedere minuut in zeven mantissen, in welker bewerking de drukker
Vlacq mede aandeel schijnt te hebben gehad. Ook bevriend met Ezechiel de Decker
was de utrechtsche landmeter Corn. van Nienrode. In 1629 gaf eerstgenoemde
zijne vertaling uit van de fransche bewerking door Girard van S a m . M a r o l o i s '
Meetconst en in 1638 zijne verbetering der Perspective van dezen. Blijkens het
titelblad van d.D ' s Nieuwe Rabattafels (Gouda 1630) was hij in 1630 rekenmeester
en landmeter te Rotterdam. Hier deed hij in het publiek eenige vraagstukken
aanslaan, waarvan zijn stadgenoot J a n J z . S t a m p i o e n de jonge in zijne
Solutie (Rott. 1634) de oplossing gaf met zeer onzachte critiek. In verband daarmede
staat wellicht de D.'s vriendschap met diens fellen tegenstander, Jacob Wassenaer,
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te Utrecht, met wien hij in 1642 een kaart vervaardigde van de aanwassen aan de
zuidzijde van Dubbeldam. Nog in 1659 zal d.D. in ge-
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noemde functie te Rotterdam zijn werkzaam geweest, omdat op het titelblad van
den dat jaar aldaar verschenen tweeden druk zijner Practijk van de Groote Zeevaert
(1e druk Gouda 1631) van hem als zoodanig in den tegenwoordigen tijd wordt
gesproken. Die tweede druk bevat mede aanhangsels door Ger. Mick en Adr. Kops.
Eerst in 1667, en wel in den inventaris zijner goederen, opgemaakt 12 Mrt., thans
in den Haag, wordt genoemd ‘Esegiel de Decker, in zijn leven wijnroeier en
landmeter’. Een volledige lijst zijner geschriften vindt men in B i e r e n s d e H a a n ,
Bibl. holl. (Rome 1883) 70-71, 181, 182.
Zie voorts: Album der Natuur 1873, 115-19, 158-60, 251-56; H i n g m a n , Inv.
verz. kaarten op het Rijksarchief II ('s Grav. 1876) 242; B i e r e n s d e H a a n ,
Bouwstoffen I (Amst. 1878) 1-25, 191 en 358; Oud-Holland V (1887) 234 en
Navorscher XXVIII (1888) 103.
de Waard

[Decker, Jeremias de]
DECKER (Jeremias d e ), geb. te Dordrecht in 1609 (zie Rijm-oeffeningen, uitg. van
o

1726, II, 109, puntdicht n . 520), overl. te Amsterdam Dec. 1666, zoon van Abraham
de D. en Maria van den Bremden (kol. 690). Het gezin verhuisde weldra naar
Amsterdam en leefde in vrij zorgelijke omstandigheden. Jeremias, die niet huwde
en naar het schijnt zijn vader in diens werk behulpzaam was, bleef bij zijn ouders
inwonen (de vader stierf in 1658, de moeder schijnt den zoon te hebben overleefd)
en was zeer aan hem gehecht. Aan zijn vader dankte hij veel voor zijn vorming. Hij
verhaalt in een zijner lijkdichten op zijn vader, hoe deze zijn kinderen placht voor te
lezen en te vertellen van vaderlandsche en oude geschiedenis (Rijm-oeffeningen
II, 311 vlg.). Inderdaad blijkt in al zijn eigen werk geschiedkundige ontwikkeling.
Maar Jeremias zal van hem vooral den lust in studie en letteren hebben geërfd. Met
groote toewijding en werkkracht leerde hij ‘alleen door de boecken uyt sich selven
grondig’ verschillende moderne talen (fransch, italiaansch, engelsch) en latijn. Nog
jong legde hij zich toe op de dichtkunst. Zijn eerste verzen waren een dichterlijke
bewerking van de Klaagliederen van Jeremias, vrucht ‘van myne toen noch zeer
jonge en bijna kinderlijke jaren’. Uit dien eersten tijd dagteekenen nog verschillende
navolgingen: psalmen, lierzangen van H o r a t i u s , een lofzang van P r u d e n t i u s
en B u c h a n a n 's Baptistes of Dooper. Aan oorspronkelijk werk waagde hij zich
eerst later. Toen ontstonden een uitvoerig gedicht: Goede Vrijdagh ofte het Lyden
onzes Heeren, waarin de lijdensweek wordt beschreven, en tallooze puntdichten
en gelegenheidsverzen van velerlei aard. Zijn laatste arbeid (na zijn dood
verschenen) was een satyriek gedicht, de Lof der Geldzucht, in den trant van
Westerbaen's vertaling van E r a s m u s ' Laus Stultitiae.
De Decker blijkt in zijn dichtwerk een ernstig en vroom man. In de voorrede tot
zijn puntdichten zegt hij zelf ‘niet heel goed joks’ te zijn en meer te bedoelen den
lezer te leeren dan hem te doen lachen; inderdaad heeft zijn poëzie bijna overal
moralistische strekking. Zijn vroomheid was straf genoeg om hem afkeerig te doen
zijn van het tooneel en hij was heftig anti-paapsch. Toch was hij over het geheel
gematigd en vrijzinnig. Dit blijkt o.a. uit de briefwisseling, die hij heeft gevoerd met
J. Westerbaen in de jaren 1658 en vlgg. Westerbaen meende op grond van een
puntdichtje van de D. (Op Pansa) dezen als een medestander in den strijd voor de
arminiaansche beginselen te kunnen begroeten, maar ervoer,
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dat de ander rechtzinnig gereformeerd was, doch de geschillen tusschen
Remonstranten en Contra-Remonstranten als ‘schoolquestiën’ van te weinig waarde
beschouwde om de scheuring te rechtvaardigen. De correspondentie is uitgegeven
in een boekje Kost-verlooren of Brief aen N.N. mitsgaders eenige rymen en brieven
van J. d e D e c k e r en J. W e s t e r b a e n ; de brieven van de D. zijn zoo goed als
geheel overgedrukt in de monografie van Jer. de Vries.
De Decker's werk treft vooral door oprechtheid en innigheid van gevoel. Het hoogst
staan in dit opzicht misschien gelegenheidsdichten als bij de gouden bruiloft zijner
ouders of bij den dood zijns vaders, maar ook in het bekende Goede Vrijdag komen
treffende passages voor. De puntdichten en de Lof der Geldzucht, zoo dan al niet
geestig, bekoren toch vaak door kernachtigheid en raakheid. De Decker's taal is
krachtig en eenvoudig. Hij behoort reeds tot de navolgers van Hooft en Vondel,
maar weet er nog eigen karakter en natuurlijkheid bij te bewaren. De tijdgenooten
roemden vooral de netheid van zijn stijl; een uitspraak van Vondel (zie B r a n d t ,
Leven v. Vondel (Amst. 1905) 128) luidde: ‘cierlyke netheid’. Inderdaad liet hij zich
aan regelmaat en zuiverheid van taal veel gelegen liggen. Hij schijnt er zelfs aan
gedacht te hebben een spraakkunst uit te geven, maar heeft niet meer gedaan dan
een schema ten eigen gebruike opstellen. In zijn voorrede tot de vertaling van P.
M a t t h i e u 's Rampzalige Gelukzaligheden geeft hij niet onbelangrijke staaltjes
(b.v. over spelling).
Hij heeft het plan gehad, maar evenmin uitgevoerd, om de schilderijen van
Rembrandt in een reeks bijschriften te bezingen. Hij was nl. bevriend met den
meester, die een portret van hem geschilderd heeft dat in de Ermitage te St.
Petersburg hangt.
Er bestaan verschillende uitgaven van de D.'s werken. Blijkens de voorrede van
J. d e D e c k e r 's Gedichten, versamelt en uitgegeven door J.K. (J a c o b C o l o m ,
de uitgever) (Amst. 1656) was toen reeds het een en ander van hem gedrukt. Een
vermeerderde herdruk is: J. d e D e c k e r 's Rijm-oeffeningen .. (Amst. 1659). Na
des dichters dood verscheen Lof der Geldzucht, ofte vervolg der Rym-oeffeningen
van J. d e D e c k e r ... behelzende gedichten van verscheydene stoffe (Amst. 1667).
Al zijn werk werd verzameld in: J. d e D e c k e r 's Rijm-oeffeningen, verdeelt in dry
Boecken. (Amst. 1702). Nogmaals in: Alle de Rijm-oeffeningen van J e r e m i a s
d e D e c k e r , in beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des schrijvers
vermeerdert en uitgegeven door M. B r o u ë r i u s v a n N i d e k , R.G. (Amst. 1726).
(Deze uitgave was voorbereid door David van Hoogstraten, die echter vóór de
voltooiing overleed). In de 19e eeuw nog bezorgde P.G. W i t s e n G e y s b e e k
een uitgave: Oorspronkelijke Dichtstukken van J. d e D e k k e r (Amst. 1827). De
D's gedicht: Bedenkingen op het vijfde Lidt van het Gebedt des Heeren komt het
eerst voor in 't Gebedt onzes Heeren, in rijmen uitgebreidt; door verscheide
Liefhebbers der Dichtkunste (o.w.H. Dullaert en P. Asselijn) (Amst. 1658). Behalve
dat hij in 1664 een vertaling van zijn vader uitgaf (zie kol. 690), verscheen van
hemzelf: Rampsalige Geluksaligheden of geschiedenisse van sekere Cathaensche
Vrouwe, groote Land-Rechtersche van Napels. Mitsgaders: Aenmerckingen van
Staet en van Historie over 't leven van den Heere van Villeroy. In de Fransche tale
gestelt door P. M a t t h i e u , overgestelt in de Nederduytsche door J. d e D e c k e r
(Amst. 1660).
Zie: Het leven van Jeremias de Decker, in Rym-
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oeffeningen 1726; J e r o n i m o d e V r i e s , Jeremias de Dekker (Amst. 1807); G.
K a l f f , Gesch. der Ned. Lett. IV (1909) 444 vlg.; J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der Ned. Lett., II (1908) 314 vlg.
P. Geyl

[Dedel, Beucquel]
DEDEL (Beucquel), was het vierde kind van B r u y n D e d e l en van B a a f j e
v a n O u d t h e u s d e n . Zijn grootmoeder van vaderszijde was I d a B r u y n s d r .
v a n d e r D u s s e n en die van moederszijde M a r i a B e u k e l s d r . v a n
S a n t e n , en beide behoorden tot welgestelde delftsche families. Hij was een lid
der familie D e d e l , die later eene eervolle plaats zou innemen onder het patriciaat
van Amsterdam.
Hij was omstreeks 1645 als koopman te Nantes gevestigd, en hield zich aldaar
hoofdzakelijk bezig met den verkoop van een toenmaals zeer belangrijk
handelsartikel, walvischtraan, dat hij verkocht voor de rekening zijner delftsche
verwanten, B r u y n D i r c x s v a n d e r D u s s e n en P i e t e r v a n S a n t e n ,
die weer in gemeenschap werkten met Gerard Welhouck. Hij had evenals zijne
landgenooten veel te leiden van de jaloezie der Franschen, die te Nantes tot bloedige
tooneelen voerde en trad op als afgevaardigde zijner collega's bij den gouverneur
van Nantes, den maarschalk de La Milleraye.
Zie: E. v a n B i e m a , in Oud- Holland 1899, 204 vlg.
E. van Biema

[Dedel, Mr. Willem Gerrit]
DEDEL (Mr. Willem Gerrit), eenig kind van den burgemeester J a n D e d e l en van
A n n a M a r i a H u d d e , geb. te 's Gravenhage 30 Mrt. 1675 en overl. te Leiden
22 Jan. 1715. Hij huwde 5 Jan. 1702 te Amsterdam S u s a n n a S o p h i a v a n
d e B l o c q u e r i e (geb. te Amsterdam 6 Mrt 1675, aldaar overl. 30 Juli 1733).
Reeds op 7-jarigen leeftijd kwam hij in officie, als door de vroedschap van den Haag
benoemd tot postmeester dier stad. Van 1705 tot 1715 was hij raad in de vroedschap
van Amsterdam, secretaris in 1691, en schepen in 1705. Het volgende jaar werd
hij benoemd tot bewindhebber der West-Indische Compagnie. Behalve deze ambten
was hij postmeester en wel van het duitsche en italiaansche postkantoor te 's
Gravenhage en voor de helft postmeester van het postkantoor op Brabant, Frankrijk,
Spanje en Portugal aldaar.
Na zijn overlijden hertrouwde zijne gemalin met Mr. F e l t r u m d e V r i e s .
Zie: v a n B i e m a , Het Haagsche Postwezen in die Haghe. Bijdr. en Meded.
1907, 192; E l i a s , Vroedsch. v. Amst. reg.
van Biema

[Dedem, Willem Jan baron van]
DEDEM (Willem Jan baron v a n ), heer van Rollecate, geb. te Zwolle 18 Maart 1776
uit het huwelijk van Jhr. C o e n r a a d W i l l e m v a n D e d e m en S u s a n n a
L e o n o r a d e V o s v a n S t e e n w i j k , en overl. 21 Nov. 1851 op den huize
‘Rollecate’ (onder Staphorst). Hij is bekend als de aanlegger van de naar hem
genoemde Dedemsvaart in Overijsel, waarvan het plan reeds in 1791 door zijn
schoonvader Mr. G e r r i t W i l l e m v a n M a r l e ontworpen was. Na in 1809 met
veel moeite van koning Lodewijk vergunning tot 't graven van dit kanaal te hebben
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gekregen, werd nog in den zomer van dit jaar met het werk begonnen. In 1811 was
't over een afstand van 19 K.M. voltooid, maar eerst in 1852 werd het op kosten van
de prov. Overijsel (die het kanaal in 1845 had aangekocht) verder voortgezet. Van
Dedem was sedert 1802 gehuwd met J u d i t h v a n M a r l e (geb. in 1782 en overl.
op de Rollecate in 1840). Hij bekleed de geruimen tijd de betrekking van directeur
der belastingen in Overijsel en was lid der Prov. Staten in dat gewest.
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Zie: Overijs. Almanak 1846, 137, en L.F. T e i x e i r a d e M a t t o s , De Dedemsvaart
(1903).
Zuidema

[Dedem, Willem Karel baron van]
DEDEM (Willem Karel baron v a n ), 6 Juli 1839 op den huize Vosbergen, onder
Heerde geb. en overl. te Calcutta 2 Apr. 1895. Zijn vader W i l l e m K a r e l J a n
was luit.-generaal der cavalerie en gehuwd met A.P.C. b a r o n e s S l o e t t o t
H a g e n s d o r p . Op 17 jar. leeftijd ging hij te Leiden in de rechten studeeren, met
het nevendoel zich te bekwamen voor een betrekking in Indië, waarvoor hij in de
beide laatste jaren van zijn studietijd (1859-61) tevens de inrichting voor Ind. Landen Volkenkunde te Delft bezocht. In 1861 gepromoveerd, op een diss. Over de
intrekking der recepissen uitgeg. krachtens de public. v.d.G.G.v. Ned.-Indië van 4
o

Feb. 1846. Staatsbl. n . 3, werd hij nog in Aug. van dat jaar tot ambtenaar eerste
klasse bij den burgerlijken dienst in Ned.-Indië benoemd. Hij verliet echter weldra
's lands dienst en vestigde zich als advocaat en procureur te Semarang, als hoedanig
hij tot 1873 werkzaam bleef. Naar 't vaderland teruggekeerd, vestigde v.D. zich eerst
in den Haag en werd in 1875 tot burgemeester van Hoorn benoemd. Werkzaam
van aard, deed hij ook hier veel voor den bloei dier stad (standbeeld voor Jan
Pietersz. Koen; nieuw stedelijk museum, waar al wat op den roem van Hoorn
betrekking had bijeenverzameld werd). In 1880 werd v.D. gekozen tot lid van de
Prov. Staten v. Noord-Holland en in hetzelfde jaar ook tot lid der 2e Kamer der
Stat.-Gen., waar de bekwame man vooral ijverig deelnam aan de werkzaamheden
op koloniaal gebied. Van 1881 tot 1886 was hij voorzitter van het Indisch
Genootschap. In 1891 zag hij zich benoemd tot minister v. koloniën in 't kabinet van
Tienhoven-Tak van Poortvliet. Onder zijn bewind (1891-94) werd er veel voor Indië
gedaan (aanleg van de spoorwegen Probolingo-Panaroekan en Malang-Blitar;
staatsexploitatie van de Ombiliënkolenvelden; invoering van de opiumregie op
Madoera; eerste stappen tot de decentralisatie van gewestelijke en plaatselijke
besturen. Na zijn aftreden als minister ondernam v.D. een reis naar Britsch-Indië,
waarop hij overleed. Zijn brieven uit Indië werden in de Gids van Sept.-Oct. 1895
gepubliceerd.
Zie: J.T. C r e m e r in Eigen Haard 1895, 229, met portret; N.G. P i e r s o n in de
Gids, 1895, III, 461 en IV, 90; C.E. v a n K e s t e r e n in Ind. Gids 1895, I, 614.
Zuidema

[Deens, Petrus]
DEENS (Petrus), dominicaan, geb. 1582, gest. Jan. 1625. Antwerpenaar van
geboorte, trad hij te 's Hertogenbosch in 1600 in de orde en verwierf zich naam door
vasten preeken. Achtereenvolgens werd hij in verschillen de kloosters tot prior
gekozen.
Zie: G.A. M e i j e r , Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 89.
G.A. Meijer

[Degenhardt, Willem]
DEGENHARDT (Willem), verdienstelijk onderwijzer, 15 Dec. 1817 te Amsterdam
geb. en 8 Jan. 1902 ald. gest. Al vroeg voor 't onderwijs bestemd, werd hij op zijn
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13e jaar kweekeling aan een der amsterdamsche scholen, behaalde op zijn 16e
jaar den 4en, op zijn 18e den 3en en op zijn 23e jaar den 2en onderwijzersrang, en
o

werd in 1842 na vergelijkend examen tot hoofd der stads-armenschool n . 9 in de
o

Gravenstraat ald. benoemd. 15 jaar later werd hij overgeplaatst naar school n . 12
aan de Trapjesschans, op de hoogte van de Leidschegracht bij de Marnixstraat, en
o

in 1865 zag hij zich benoemd tot hoofd van school n . 17, aan de Weteringschans
bij het Leidsche Plein. Aan al die scholen heeft hij met de grootste toewijding zijne
vele bekwaamheden ten beste gegeven. Degenhardt behoorde tot de mannen, die
in 1842 het Ned. Onderw.
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Genootschap hebben opgericht, en was jaren lang een krachtige steun daarvan,
vooral toen de zetel van dat lichaam in 1859 van den Haag naar Amsterdam
verplaatst was. Zijn naam stond bij de leden van 't Genootschap in hooge eer; tot
zesmaal toe werd hij tot voorzitter van 't hoofdbestuur gekozen. Ook in 't bestuur
van de neveninstellingen van het Genootschap: de Spaarbank, de
Levensverzekeringmaatschappij, de Paedagogische Bibliotheek, het Schoolmuseum
en het Ondersteuningsfonds, nam Degenhardt een lange reeks van jaren een
eervolle plaats in. Vooral voor de Levensverzekeringmaatsch. en voor het
Ondersteuningsfonds heeft hij verbazend veel gedaan. Na zijn aftreden, in 1885,
als hoofd der school, bleef D. voor 't onderwijs in Amst. werkzaam als lid van de
plaatselijke schoolcommissie en als lid van tal van andere vereenigingen:
Vacantie-koloniën, Volksonderwijs enz. Bijna heel Amsterdam en velen daar buiten
kenden den beminden grijsaard. In 1883 ontviel hem zijn gade S o p h i a J u l i a
H e l g e , na een hoogst gelukkige echtvereeniging van 40 jaren. Zij had hem 12
kinderen geschonken, van wie er 6 (een zoon en vijf dochters) eveneens bij 't
onderwijs werden opgeleid. Van de talrijke geschriften van Degenhardt noemen wij:
De drie rijken der Natuur (1860); Natuurlijke historie, in medewerking met D.W.
B o s c h (1861, 2 deeltjes met pl.); Vaderlandsche Geschiedenis. Een leesboek
(1866); de Vriendenkring van Vlasdorp. Gesprekken over de Nederl. volksschool,
uitgeg. door de Mij. tot Nut v. 't Alg. (1869); Wandelingen door de Bezielde Schepping
(1870-72, 5 dln. m. pl.); Het Kweekelingenstelsel (1871); Jacobus Acquoy in zijn
leven en werken geschetst (1874); Proeve van Herziening der Concept-wet Kappeyne
(1878); Zelfstandigheid, een levensvoorwaarde voor de school (1879); Toewijding
hoofdvereischte in den onderwijzer (1880); Excelsior! Wachtwoord bij het Onderwijs
(1881); De zorg van den Staat voor het Openbaar Onderwijs (1883); Een halve
eeuw (1887). Verder bewerkte D. eenige verhalen van C a p t a i n M a r r y a t voor
jongelieden en schreef hij verschillende bijdragen over school en onderwijs i n het
orgaan van 't Ned. Onderw. Genootsch. en in het Algem. Handelsblad.
Zie Levensber. Letterk. 1903, 209.
Zuidema

[Degner, Johan Hartmann]
DEGNER (Johan Hartmann), geb. te Schweinfurth in 1687, overl. te Nijmegen 6
Nov. 1756, studeerde te Halle, aanvankelijk in de rechtsgeleerdheid, daarna in de
geneeskunde en werd te Utrecht tot doctor bevorderd. In 1707 vestigde hij zich te
Nijmegen, werd daar stadsgeneesheer, lid van den raad, schepen, burgemeester
enz. Behalve eenige verhandelingen in wetenschappelijke werken schreef hij:
Dissertatio physica de turfis (Ultr. 1729), in het duitsch vert. (Frankfort 1731), in het
fransch (1760) o.d.t. Examen physique et chimique de la tourbe etc.; Historia medica
de dysenteria bilioso-contagiosa quae 1736 Neomagi et in vicinis ei pagis epidemice
grassata fuit. Accedit relatio historica cum responso facultatis medicae Halensis de
morte per mercurium sublim. in emplastro adplicatum inducta (Traject. 1738, 2e dr.
aldaar 1754); Acidulae Ubbergenses. Beknopte beschrijving der minerale wateren
van Ubbergen (Nijm. 1745). Zijn in 1738 door Th. Caenen geschilderd portret is
door J. Körnlein gegraveerd.
Zie: L e f r a n c v a n B e r k h e y , Nat. Hist. van Holl. II, 547; Biograph. univ. VI,
77.
van Schevichaven

[Dehne, Friedrich Heinrich Samuel]
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DEHNE (Friedrich Heinrich Samuel), geb. 1794 te Berlijn, gest. 4 Oct. 1867 te 's
Gravenhage. Na in Maart 1815 te Berlijn examen te hebben afgelegd, werd hij door
generaal de Perponcher,
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nederlandsch gezant te Berlijn, uitgenoodigd om als paardenarts bij het
nederlandsche leger over te gaan. Hij onderwierp zich bij de daarvoor aangestelde
commissie te Leiden op 2 April 1815 opnieuw aan een examen en werd daarna
aangesteld als paardenarts 1e klasse, met den rang van adjudant-onderofficier. In
het begin van 1817 moest hij weder examen afleggen, naar een programma dat 12
Aug. 1816 door een commissie te Leiden, waarvan prof. Brugmans voorzitter en
prof. Sandifort secretaris was, werd vastgesteld. Dit examen diende om de
paardenartsen in hun rang te bevestigen of daarin te verhoogen. Bij Kon. besluit
van 6 Juni 1816 was namelijk bepaald, dat de meest bekwamen aan den rang van
2en luitenant zouden worden geassimileerd; dit was het geval met Dehne. In Maart
1846 kreeg hij, na opnieuw afgelegd examen, den titulairen rang van kapitein.
Dehne werd in Sept. 1848 van Amersfoort naar 's Gravenhage overgeplaatst,
alwaar hij in April 1849 als paardenarts 1e klasse werd gepensionneerd. In Maart
1849 werd hij benoemd tot veearts aan de stallen van den Koning, en bij Kon. besluit
o

van 28 Dec. 1856, n . 84, werd hij, met ingang van 1 Jan. 1857, als paardenarts 1e
klasse in activiteit hersteld en belast met de functie van directeur van den Militair
Veterinairen Dienst. Op 5 Nov. 1857 werd hij definitief als zoodanig benoemd en
kreeg hij den rang van majoor. Hij mengde zich echter te veel in de
dienstaangelegenheden bij verschillende regimenten, waardoor de Militair Veterinaire
o

Dienst bij Kon. besluit van 13 Dec. 1862, n . 59, weder onder den inspecteur van
den Geneeskundigen Dienst der Landmacht geplaatst en Dehne voor goed
gepensionneerd werd.
In Juni 1840 werd hij belast met de leiding van de 1e militaire hoefsmidschool. In
1854 maakte hij deel uit van een commissie tot opsporing der oorzaken van het
groote verlies aan paarden bij de cavalerie. Dit had bovenbedoelde benoeming tot
directeur van den Militair Veterinairen Dienst ten gevolge. Op 15 April 1855 werd
hij lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap. Dehne heeft wel
verschillende rapporten uitgebracht en een manuscript nagelaten over de
geschiedenis van den Militair Veterinairen Dienst in Nederland vóór 1830, doch aan
de pers niets toevertrouwd.
Schimmel

[Deken, Agatha]
DEKEN (Agatha), geb. 10 Dec. 1741 te Amstelveen, gest. 13 Nov. 1804 te 's
Gravenhage. Als weeze opgevoed in het gesticht d'Oranjeappel, het bekende
weeshuis der Collegianten aan de Keizersgracht te Amsterdam, in 1675 door hen
aangekocht en waar bij de opneming op kerkgenootschap niet werd gelet, genoot
Aagje eene opleiding, niet tot dienstbode, maar tot gezelschapsjuffrouw (1746-1767),
wat nog Busken Huet zóózeer uit het oog verloor, dat hij haar alle mede-auteurschap
aan de beroemde romans, op grond harer onkunde, ontzegt. Wij weten nu beter en
getuigen op dit punt, als op andere, met Betjes eigen woorden: ‘Denk nooit aan
Betje Wolff of denk aan Aagje Deken’ (van 1776, Brieven 181). Het was nog tijdens
hare opvoeding in d'Oranjeappel, 23 Aug. 1760, dat Aagje te Rijnsburg den
dompeldoop der Collegianten onderging. Sinds was zij bij onderscheiden families
huishoudster, greep af en toe naar de lier (Lijkzang op Jan Wagenaar, 1773) en
kwam in 1776 met Betje in aanraking. De eerste brief van Aagje is van (29 Juli)
1776, een goed bedoelde, maar zuurzoete, eigengerechtige brief, waarin zij zich
geroepen acht Betje op haar eeuwig heil te wijzen en voor verdere zonden te
waarschuwen. Betjes antwoord van 4 Aug. is waardig, ernstig en zachtmoedig
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en heeft Aagje, wat wel mocht, geheel gewonnen (Brieven 157-165). Sinds gaan
de wegen der beide vrouwen samen tot haren dood, en wij verwijzen daarom voor
Aagje's verder leven naar ons artikel over Betje Wolff in dit deel, waar ook de
literatuur gegeven wordt. A. Cardon heeft haar portret naar een teekening van W.
Neering, L. Portman naar een door P. Groenia geschilderd miniatuur gegraveerd.
Knappert

[Dekker, Jacobus Adrianus]
DEKKER (Jacobus Adrianus), geb. te Middelburg 29 Juni 1812, gest. te Amsterdam
begin 1859. Zijn vader, C o r n e l i s D e k k e r , geb. te Zierikzee 28 Oct. 1776, was
veearts te Utrecht, trad 6 Oct. 1821 als adjunct-paardenarts in militairen dienst en
overleed 7 Febr. 1828 in den Bosch, vermoedelijk aan acuten kwade-droes.
Belangstellende vrienden steunden den jongen Dekker, om hem aan 's Rijks
Veeartsenijschool geplaatst te krijgen, daar hij zich bij zijn leeren van een bijzonder
gunstige zijde had doen kennen.
In Sept. 1829 ving hij voor rekening van het departement van oorlog zijn studie
te Utrecht aan, met het gevolg dat hem op 27 Juli 1833 het diploma als veearts 1e
klasse werd uitgereikt. Reeds bij besluit van 26 Aug. 1833 werd hij tot
adjunct-paardenarts bij het leger benoemd en onder leiding van den chef van den
o

Militair-Veterinairen Dienst F.H.S. Dehne bij het regiment huzaren n . 6 geplaatst.
In Juli 1846, te Deventer in garnizoen zijnde, huwde hij met de wed. t e n H a a v e ,
o

geb. H u a r t . Kort te voren (bij Kon. besluit van 6 Juni 1846, n . 10) was hij op zijn
verzoek eervol uit den dienst ontslagen. Niet alleen zijn huwelijk gaf daartoe
aanleiding, maar ook het door den inspecteur van den geneeskundigen dienst, Dr.
Beckers, ingestelde concours-examen voor hoogeren rang. Hij vestigde zich nu te
Amsterdam, waar hij weldra een uitgebreide praktijk kreeg en hem ook de taak van
veearts van ‘Natura Artis Magistra’ werd opgedragen. De rijke ervaring, welke hij
hier opdeed, beschreef hij in Het Repertorium, en in de Verhandelingen over
verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen. In laatstgenoemd tijdschrift: dl. XI
en XII vindt men p. 103-108 de titels der door hem geschreven artikelen, welke
meerendeels in het Repertorium der Thierheilkunde werden gerefereerd. Bovendien
vindt men van zijn hand een verhandeling over de inenting tegen longziekte in
Mededeelingen en berichten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen der Holl.
Maatsch. van Landbouw 1858. In hetzelfde jaar gaf hij te Leiden uit: Nieuw Geneesen Verloskundig Handboek van het vee, met twee uitslaande platen. Hierin wordt,
voor het eerst in onze taal, over de homoeopathische behandeling der ziekten van
onze huisdieren gesproken.
Dekker richtte een Veeartsenijkundige Vereeniging op, waarvan hij
penningmeester-secretaris werd. Op 10 Juni 1850 werd hij lid en 26 Aug. 1850
secretaris van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap, welke functie hij zeer
nauwgezet waarnam. In 1858 werd hij door den gemeenteraad van Amsterdam tot
lid, en weldra tot ondervoorzitter benoemd van het college van wetenschappelijke
keurmeesters der levensmiddelen, waarvan prof. Baumhauer voorzitter was.
Schimmel

[Dekker, Eduard Douwes]
DEKKER (Eduard D o u w e s ), geb. 2 Mrt. 1820 te Amsterdam, overl. 19 Febr. 1887,
te Nieder-Ingelheim. Zijn vader E n g e l D o u w e s D e k k e r , uit de Zaanstreek
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afkomstig, was scheepskapitein in de groote vaart; zijn moeder S i e t s k e E e l t j e s
K l e i n , kwam van Ameland. Beide ouders behoorden tot de doopsgezinden en
schijnen physieke eigenschappen gehad te hebben, die van
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grooten invloed zijn geweest op den lichamelijken toestand en daardoor op den
geest van Eduard. Hij groeide op in een klein-burgerlijke omgeving en genoot slechts
meer uitgebreid lager onderwijs. Aanvankelijk bestemd voor den handel, bracht hij
korten tijd op een koopmanskantoor te Amsterdam door. Reeds in Juni 1838 nam
zijn vader hem echter mee naar Indië, waar hij eenige dagen na zijn aankomst, 15
Jan. 1839, geplaatst werd als onbezoldigd klerk aan de Algem. Rekenkamer. 6
Febr. 1840 werd hij benoemd tot 2en commies aan die inrichting met een
maandelijksch traktement van ƒ 220; 9 Juli 1842 tot controleur 2e klasse ter westkust
van Sumatra, met ƒ 275 's maands. Het bekleeden van dit betrekkelijk gewichtig en
zelfstandig, tevens goed bezoldigd ambt op zoo jeugdigen leeftijd, moet van grooten
invloed zijn geweest op dezen genialen en eerzuchtigen jongen man. Een
‘ongelukkige liefde’ bracht hem er toe 28 Aug. 1841 over te gaan tot de r.-kath. Kerk.
Reeds voor zijn vertrek naar Indië schreef hij verzen; ook in het eerste gedeelte
van zijn ambtenaarsloopbaan bleef hij zich met letterkundigen arbeid bezighouden;
daarbij is echter weinig, dat op zich zelf bijzonder de aandacht trekt. Te Natal schreef
hij Losse bladen uit het dagboek van een oud man. De Bruid daarboven is van 1843.
Ten onrechte van ontrouw verdacht in zijn geldelijk beheer, werd hij 25 Oct. 1843
o

geschorst en op wachtgeld gesteld tot ult December 1845, welke periode hij
grootendeels te Batavia doorbracht. Van 13 Sept. 1845 tot 18 Mei 1846 stond hij
tijdelijk ter beschikking van den resident van Krawang. Daarna werd hij commies
op het residentie-kantoor te Bagelen op een salaris van ƒ 200 's maands. 27 Oct.
1848 secretaris van Menado, tevens vendumeester, met ƒ 400 's maands met den
titel ‘ambtenaar 2e klasse’. 8 Oct. 1851 werd hij benoemd tot assistent-resident,
tevens magistraat en commandant der Schutterij te Amboina. 1 Aug. 1852 werd
hem een verlof van twee jaar toegestaan naar Nederland, tot herstel van gezondheid,
traktement ƒ 2700 's jaars. Intusschen had hij zich in Sept. 1845 verloofd met
E v e r d i n e H u b e r t e baronnesse v a n W i j n b e r g e n (T i n e ), met wie hij 10
April 1846 trouwde.
Gedurende zijn verloftijd in Holland gaf hij uitvoering aan allerlei fantastische
plannen, gaf hij toe aan zijn zucht tot weldoen en de menschen te verbluffen. Hiervoor
was zijn traktement en zijn overgespaard geld niet berekend, zoodat hij zich in groote
geldelijke verlegenheid bracht. Duitsche speelbanken brachten hem slechts nieuwe
teleurstellingen.
Tijdens zijn verlof werd 1 Jan. 1854 zijn zoon J.P.C.E. D o u w e s D e k k e r
geboren en won hij bij den uitgever Kruseman advies in aangaande de mogelijkheid
om als letterkundige in Holland succes te hebben. Hij vroeg en verkreeg herhaaldelijk
voorschot op zijn traktement en verlenging van verlof.
4 Jan. 1856 werd hij benoemd tot assistentresident van Lebak. Reeds twee en
een halve maand later werd hij van dit ambt ontheven en 4 April 1856 kreeg hij op
verzoek eervol ontslag. Aanspraak op pensioen had hij toen niet. Zijn begeerte om
rechtvaardigheid en menschelijkheid tegenover den inlander te betrachten, hem te
beschermen tegen de onderdrukking van zijn eigen hoofden en van het nederlandsch
gezag, brachten hem in botsing met de voorschriften en wenschen van zijn
superieuren; dit deed hem genoemd besluit nemen, dat voor Indië zelf, voor de
letterkunde
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en de algemeene beschaving in het moederland van het grootste gewicht en van
zeer vèr-strekkende gevolgen is geweest en dat hem zelf en de zijnen vaak tot de
meest hopelooze ellende heeft gebracht. Toen D.D. van zijn betrekking in Lebak
werd ontheven, verklaarde de toenmalige gouverneurgeneraal Duymaer van Twist,
dat D.D. ‘had gehandeld met goede bedoelingen, dat hij bekend stond als een
bekwaam en ijverig ambtenaar, dat hij ook vroeger, dienende bij het binnenlandsch
bestuur op Sumatra en als assistent-resident te Amboina gunstig stond
aangeteekend’. Na mislukte pogingen om in Indië een werkkring te vinden, vertrok
hij alleen over Ceylon naar Europa. Zijn vrouw volgde hem eerst, nadat op 1 Juni
1857 ten huize van zijn broer J a n D o u w e s D e k k e r te Rembang zijn dochtertje
geboren was.
In Jan. 1858 schreef hij zijn Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste (Duymaer
van Twist), waarin hij, na zijn houding verdedigd te hebben, verzocht hem te
ondersteunen in zijn pogingen om op de meest eervolle wijze weer in ned. indischen
dienst te treden; hij voegde er echter uitdrukkelijk aan toe ‘anders dienen dan ik
diende te Lebak kan ik niet’. Deze brief is in '60, na den Havelaar uitgegeven. In het
najaar van 1859 begon hij, eveneens te Brussel, aan zijn Max Havelaar, waarin hij
zijn eigen lotgevallen en de toestanden in Lebak naar zijne voorstelling uitvoerig
schilderde in de hoop daardoor zich zelf in zijn positie te herstellen, maar ook om
de oogen van Nederland te openen voor de wantoestanden in Indië en het lot van
den Javaan te verbeteren. Max Havelaar werd een boek, dat tot het beste behoort,
wat we in onze letterkunde hebben. De katastrofe van Lebak had D.D. gemaakt tot
een oorspronkelijk kunstenaar van groote beteekenis. Het boek verscheen te
Amsterdam in Mei 1860 onder het pseudoniem M u l t a t u l i . Onder dezen naam is
de schrijver het meest bekend. Het gelukte Mr. Jacob van Lennep, aan wien hij het
ms. ter uitgave had afgestaan, om, geheel in strijd met de bedoeling van den
schrijver, te voorkomen, dat Max Havelaar tegen een geringen prijs terstond
algemeen verspreid werd in Holland en Indië. Tusschen 1868 en 1900 verschenen
engelsche, fransche en duitsche vertalingen.
Sedert is Multatuli vooral op letterkundig gebied werkzaam geweest.
Achtereenvolgens verschenen Indrukken van den Dag (Arnhem 1860, die vooral
ten doel hadden M.'s candidatuur voor de Kamer (district Tiel) te steunen). Tot een
verkiezing kwam het niet. Gebed van den onwetende (in De Dageraad 1861); Wijs
mij de plaats waar ik gezaaid heb (Rotterdam 1861, ten behoeve van de
noodlijdenden bij een overstrooming in Indië); Minnebrieven (Amsterdam 1861);
Ideën, 1e bundel, (Amsterdam 1862); 2e bundel (Amst. 1864); 3e bundel (Amst.
1870-71); 4e bundel (Amst. 1872); 5e bundel (Amst. 1873); 6e bundel (Amst. 1873);
7e bundel (Amst. 1874-77); Over Vrijenarbeid in Ned.- Indië (Amst. 1862); Japanse
Gesprekken in Handels- en Effectenblad 1862; De Bruid daarboven (Amst. 1864);
Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruissen en Nederland (Amst. 1867);
De maatschappij tot Nut van den Javaan (Amst. 1869); Divagatiën over zeker soort
van liberalisme in Nederland (1871); Milioenenstudiën in Het Noorden 1870; Nog
eens vrije-arbeid in Ned.- Indië (Delft 1871); Duizend- en- eenige hoofdstukken over
specialiteiten (Delft 1871). Na zijn dood verschenen Brieven, Bijdragen tot de kennis
van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door M e v r . D o u w e s D e k k e r
H a m m i n c k S c h e p e l (Amst. 1890-96,
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10 dln.); Aleid, Twee fragmenten van een onafgewerkt blijspel (Amst. 1891);
Briefwisseling tusschen Multatuli en Roorda van Eysinga (Amst. 1907).
De Ideën zijn de vrije uitstorting van alles wat maar omging in Multatuli's verstand
en hart. In de Ideën is alles; daar is hoog en laag, het meest onbekookte doorslaan
en het meest gegronde, scherp logische betoog, daar is luchtige spot en diepe ernst,
daar is bijtend sarcasme en weeke sentimentaliteit; ze spreken over godsdienst en
inkomende rechten, politiek en banketbakkers, literatuur en insteekpakjes,
wijsbegeerte en afkappingsteekens. Door de Ideën verspreid staat de Geschiedenis
van Woutertje Pietersen, die onvoltooid gebleven is. Het is de geschiedenis van de
ontwikkeling eener kinderziel met al haar zoeken en tasten, droomen, peinzen,
fantastische daden, teleurstellingen, vernedering en klimming. M. zelf zegt: ‘Mijn
voornemen was in den “Wouter” 'n schets te geven van den strijd tusschen laag en
hoog, tusschen zielenadel en ploerterij. Wouter is een nieuwe - en betere! - F a u s t ,
een D o n Q u i c h o t naar den geest’. In den vierden bundel der Ideën verscheen
het drama Vorstenschool.
Terwijl M. ook na het verschijnen van den Havelaar in hoogst moeilijke en onzekere
omstandigheden te Amsterdam en den Haag verkeerde (in '62 gaf hij te Amsterdam
en in de provincie ook lezingen), leidde Tine te Brussel meestal een kommervol
bestaan. Van April 1862 dagteekent M.'s kennismaking met mejuffrouw H a m m i n c k
S c h e p e l (M i m i ), die zich later bij hem aansloot en na den dood van T i n e (13
Sept. 1874) zijn tweede vrouw werd. Wegens het toedienen van een oorvijg aan
een jongmensch, dat in den Schouwburg een tooneelspeelster beleedigde, werd
M. in den winter van 1865 veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf met 50
gld. boete. Hierdoor werd hij genoodzaakt Holland te verlaten. Eerst trok hij naar
Frankfort; sedert begin Juli 1866 woonde hij met Mimi te Coblenz. Hij meende toen
een systeem gevonden te hebben om fortuin te maken aan de speelbank, wat hem
in Homburg opnieuw teleurstelling bezorgde. Kort daarna kreeg hij door
tusschenkomst van Busken Huet een gering vast inkomen door het schrijven van
politieke overzichten onder de rubriek ‘van den Rijn,’ in de Opregte Haarlemsche
Courant. Hij schreef deze tot Juli 1869.
Einde Jan. 1867 vestigde hij zich te Keulen. In den loop van dit jaar wekte minister
Rochussen bij hem de hoop, dat hij in de koloniale en binnenen buitenlandsche
politiek van zijn land een gewichtige rol zou kunnen spelen en een eervolle plaats
zou innemen. Zijn terugkomst in Holland werd mogelijk gemaakt. In Maart '68 kwam
hij in den Haag, maar de buitensporige plannen en eischen van M. maakten, dat
de zaak op niets uitliep. 4 Juni viel het ministerie Heemskerk - van Zuylen.
In den loop van '68 hield hij in verschillende steden van ons land voordrachten
(de eerste drie bedrijven van Vorstenschool en over Vrije studie). In Febr. '69 woonde
hij, weer met Tine en zijne kinderen vereenigd, in den Haag, en gedurende een jaar
was hij verbonden aan de semarangsche Locomotief tegen 1000 gld. per jaar. Tine
had den laatsten tijd in Milaan gewoond, waar ze min of meer de bescherming
genoot van een vriendin, mevr. Omboni, geb. Erzerodt; ook ontving ze eenigen
steun uit Holland onder leiding van van Vloten en Potgieter. Tijdens een tijdelijk
verblijf te Mainz in Mei 1870 vertrok Tine buiten zijn voorkennis met de kinderen
weer naar Italië,
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waar ze te Padua aan een inrichting van onderwijs gedeeltelijk in haar eigen
onderhoud trachtte voorzien. Half Juni 1870 ging ook Mimi naar Mainz, zij bleef
sedert met M. tot zijn dood vereenigd. In Oct. 1870 ontstond onder invloed van
Herman des Amorie van der Hoeven door toedoen van Mr. J. van Gennep de
Multatuli-commissie, die zich ten doel stelde M. van stoffelijke zorgen te ontheffen.
Ook omdat M. zelf zich niet met hare wijze van werken kon vereenigen, had deze
geen blijvend resultaat. Van 1 Nov. 1870 tot in het najaar van '79 woonde M. met
Mimi te Wiesbaden. In 1871 werd G.L. Funke door aankoop eigenaar van zijn
voornaamste werken. M. is vol lof voor de royale een edelmoedige manier, waarop
hem het leven en het werken door dezen uitgever gemakkelijk gemaakt is. In het
voorjaar van 1875 had de eerste opvoering plaats van Vorstenschool met Mina
Kruseman in de hoofdrol. M. leidde de instudeering en was bij de opvoering
aanwezig. In dit jaar en ook daarna, tot in 1880 hield hij hier een voordracht-tournée.
Na 1876 heeft hij niets nieuws meer geschreven. Mimi schrijft dit toe aan
vermoeidheid en ergernis. Gekrenkt voelde hij zich ook door de geringe opbrengst
van een ‘huldeblijk’ in 1882, die hem slechts een lijfrente van 70 gld. 's maands
bezorgde.
In 1880 kreeg hij van een zijner vrienden en vereerders een huis te
Nieder-Ingelheim. Dit betrok hij met zijn vrouw en aangenomen kind in den zomer
van dat jaar. Hier is hij overleden.
Multatuli heeft frischheid en leven gebracht in een tijd, dat ons volk in
zelfvoldaanheid langs platgetreden wegen voortsukkelde. Door plotseling schel licht
te laten vallen op een ongekende zijde der dingen, heeft hij de menschen geprikkeld
tot vrij en zelfstandig onderzoek. Eeuwenoude waarheden heeft hij hier weer luid
doen weerklinken. Daarom behoeft nog niet elk zijner woorden als een
onomstootelijke waarheid te worden aangenomen. Er is ook oppervlakkigheid en
overdrijving in zijn werk. Dit is te verklaren, ook uit de omstandigheden, waaronder
het is ontstaan. In de bitterste ellende, als fijn beschaafd man, die betrekkelijke
weelde gekend had, gekweld door gebrek aan het allernoodigste, moest hij kopij
leveren. Dat was het eenige middel om niet van den honger om te komen. Geprikkeld
door tegenstand, onwil, niet-begrijpen, doodzwijgen of wat hij daarvoor hield, stapelde
hij paradox op paradox, spande hij zijn afgemartelde verbeelding tot de hoogste
krachtsuiting. Het europeesch geestelijk leven van 1750 tot 1850 had Nederland
slechts zeer betrekkelijk meegeleefd. Multatuli is de man, die er geheel in was
opgegaan, die bij voorkeur juist al het luidruchtig revolutionnaire en
hemelbestormende, waardoor zich dat leven kenmerkte, door lectuur kende en door
intuitie had aangevuld. Hij wortelt geheel in de denkbeelden dier eeuw. Die
denkbeelden heeft hij hier het eerst in onbevangen vrijheid verkondigd. Vandaar
dat hij op de Hollanders in het algemeen den indruk maakte van een man met geheel
nieuwe ideeën, een woest revolutionnair. Vandaar ook, dat zijn oorspronkelijkheid
voor alles zit in den schitterenden vorm van zijn werk, in de pakkende overbluffende
wijze, waarop hij gezegd heeft wat hij te zeggen had. Van navolging was hij zich
niet bewust. Bij al zijn wereldburgerschap is M. toch ook geweest de zuiver
hollandsche artist in zijn liefde voor het reëele, de minutieuse en geestige schildering
van het alledaagsch menschelijke, de soms grove humor in de teekening der details.
Juist hier vertoont zich zijn aangeboren talent in volle kracht. Zijn wereldwijsheid
heeft hem
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bovendien gegeven een lossen zwier, een uitbundige speelschheid; zijn kunst wordt
gedragen door een frisch, levend internationalisme. Wat zijn verhouding tot Indië
betreft, al heeft hij zelf er geen deel aan mogen nemen, te loochenen valt het niet,
dat ook onder invloed zijner geschriften geleidelijk tal van verbeteringen tot stand
zijn gekomen.
Een volledige bibliographie van M.'s werk vindt men bij L o u i s D. P e t i t ,
Multatuliana (met A.S. K o k , Baarn 1903). Deze is aangevuld door E n g e l b e r t s
in Ned. Spectator 1904, 165 en J. P r i n s e n J.L. z n . , in Uit de Ideeën van Multatuli
o

(Zwolsche herdrukken n . 25, Zwolle 1910). Een bibliographie van wat over M.
geschreven is, vindt men in Ter gedachtenis aan Multatuli, uitgegeven door de
vereeniging ‘De Dageraad,’ (Amsterdam 1892); de tijdschriftartikelen tot 1900 in
P e t i t s Repertorium; een en ander aangevuld tot 1910 bij J. P r i n s e n , t.a.p.
Aug. Allebé heeft zijn portret op steen geteekend.
7 Mei 1910 had te Amsterdam de feestelijke herdenking plaats van het verschijnen
van den Max Havelaar vóór vijftig jaar. De Vorstenschool en de fragmenten van
Aleid werden toen opgevoerd, een Multatuli-tentoonstelling gehouden. Uit deze
laatste ontstond een Multatuli-museum, dat 8 Dec. 1910 in het Stedelijk Museum
te Amsterdam werd geopend. Ook werd een fonds gesticht om de ontwikkeling der
inlanders in Indië te bevorderen. Gedeeltelijk onder den invloed van deze herdenking
verschenen nog verschillende werken en tijdschriftartikelen. Het Mei-nummer van
de Gids 1910 is grootendeels aan Multatuli gewijd. Verder. J. de M e e s t e r , Multatuli,
letterk. kroniek in de N. Rott. Ct. van 30 Apr. 1910 Av.; S. K a l f f , M's herleving in
Elsevier 1910, II. 320 vlg.; G.J.P. V a l e t t e , Dek, van en over hem in Gids, Juni
1910; v a n H a l l , Multatuli-herdenking in Gids, Juni 1910; verschillende bijdragen
in de Amsterdammer van 1, 8, 15, 22 en 29 Mei, 5 Juni en 10 Juli 1910; W.H.W.
d e K o c k , Multatuli's afschuw van logen en onrecht in N. Gids 1910, 21; J.B.
M e e r k e r k , Historie en Kunst, de Max Havelaar in Vragen des tijds, 37e jrg. I, 62
vlg.; G e r h a r d , E.D. Dekker en Multatuli in de Ploeg III, 138; XXX, Tafelkout in
Gids 1910, IV, 428 vlg. Van zeer veel belang voor de kennis van M.'s leven zijn:
P.M.L. d e B r u y n P r i n c e , Officiëele Bescheiden, tweede vermeerderde druk,
Max Havelaar op de Westkust van Sumatra (Amersfoort 1910) en J o o s t v a n
V o l l e n h o v e n , Multatuli en congé, Documents officiels inédits (Amsterdam 1910).
Prinsen

[Delden, Mr. Albert van]
DELDEN (Mr. Albert v a n ), verdienstelijk rechtsgeleerde en staatsman, 20 Febr.
1828 te Deventer geb. en 8 Nov. 1898 ald. overl. Na van 1845-50 te Utrecht in de
rechten gestudeerd te hebben, vestigde hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats,
waar hij in 1856 tot lid van de Prov. Staten van Overijsel, in 1859 tot lid van den
gemeenteraad, in 1861 tot wethouder en in 1864 tot afgevaardigde naar de 2e
Kamer der Stat.-Generaal gekozen werd. Onverminderd heeft van Delden zich zijn
leven lang in de achting zijner stadgenooten mogen verheugen, getuige de medaille
enrhet album hem op zijn 70en verjaardag als een unanieme hulde der deventer
burgerij geschonken. Bijna onafgebroken is v.D. sedert zijn verkiezing in 1864, tot
September 1897 toe, lid van de 2e Kamer voor het hoofdkiesdistrict Deventer
gebleven, zich al dien tijd verheugende ook in de sympathie zijner medeleden van
het parlement. Staatkundig behoorde
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hij hier tot de vooruitstrevende fractie der liberale partij. Van D. had zitting in het
kabinet de Vries-van de Putte (Juli 1872-Aug. 1874) als minister van Financiën.
Voor het eerst sedert 1848 kon voor 1874 een begrooting ingediend worden, waarop
de gewone middelen de gewone uitgaven dekten. Een wetsontwerp, regelende de
herschatting van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen werd
aangenomen; v.D.'s voorstel om den zilveren muntstandaard door den gouden te
vervangen werd verworpen.
Zie: Eigen Haard 1898, 421 en 458.
Zuidema

[Delenus, Gualtherus]
DELENUS (Gualtherus), d e L a e n u s , of W o u t e r , W a l t e r D e l e e n , v a n
D e l e n , werd volgens een enkel bericht in Brabant, volgens de meeste te Alkmaar
geboren. Daar er in 1496 ook te Egmond aan den Hoef een Wolterus Delenus
vermeld wordt (zie B u s k e n H u e t e n v a n V e e n , Verslag van onderzoekingen
naar Archivalia te Parijs ('s Grav. 1899) I, 124) is 't laatste het meest waarschijnlijk.
Vermoedelijk ontstond het bericht, dat van Brabant spreekt, door 't feit, dat hij na
verloop van tijd - wanneer is onbekend; misschien in verband met zijn overgang tot
de hervorming in 1525? - zijn woonplaats naar 't zuiden des lands heeft verlegd, als
valt op te maken uit de vermelding van zijn vriendschappelijken omgang met Henricus
Agylaeus, den leider der reformatie te 's Hertogenbosch. Daarna is volgens
S c h o o c k Delenus voorganger geworden, eerst in 1540 van de geheime gemeente
te Middelburg, in 1545 van die te Brugge. Maar, ofschoon deze schrijver meestal
goed ingelicht is, bestaat hier toch reden tot twijfel over zijn mededeeling. Want als
in 1540 te Londen bij Joh. Mayler onder den titel van: Testamentum novum Latinum,
ad antiquissima Graecorum exemplaria castigatum (ex. in de Univ. Bibl. te Leiden),
bij wijze van ‘Epithalamium’ ter gelegenheid van het huwelijk van koning Hendrik
VIII van Engeland, van Delenus' hand een grondige herziening van de
Erasmiaansche vulgaatvertaling verschijnt, is, blijkens titelblad en voorrede d.d.
Dec. 1539, deze reeds te Londen woonachtig, en wel als ‘biblioscopus regis’.
Een gewichtige rol speelde hij in de geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling der nederlandsche vluchtelingenkerk te Londen, die bij patent van 24
Juli 1550 van Eduard VI recht tot institueering en tot bijeenkomen in de
Austin-Friarskerk ontving. Met Micron was hij in 't nederduitsche gedeelte ervan de rest waren Walen - predikant, en tevens gaf hij in haar midden, in de meer
wetenschappelijke ‘profetie’, lessen in de exegese van het Oude Testament. In
1553, toen de gemeente de wijk moest nemen om de troonsbestijging van Bloody
Mary (1553-1558), begeleidde hij met zijn zoon Petrus de tweede groep van
wegtrekkenden, die 26 Mrt. 1554 te Emden aanlandde. Daar heeft Delenus zich
toen verdienstelijk gemaakt door 't geven van colleges in 't grieksch, met 't oog op
de opleiding van dienaren des Woords voor de kruiskerken, en door zijn hulp aan
de Bijbelvertaling van Wingius, zoodat Schoock wel niet ten onrechte naast zijn
groote vroomheid ook zijn bijzondere geleerdheid prijst. Omstreeks midden 1559
keerde hij naar Engeland terug, waar de vluchtelingenkerk, in verband met het
optreden van koningin Elizabeth, toen werd hersteld. Predikant schijnt hij er echter
niet meer geweest te zijn; wellicht in verband met zijn zwakke gezondheid
o

(H e s s e l s , Ecclesiae Lond.-Batav. Archivum (Cantabr. 1889) II, n . 21, 24), wel
ouderling. In 1563 schijnt hij, te gelijk met zijn zoon, aan de pest te zijn gestorven;
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zeker leefde hij eind 1569 niet meer. Zijn weduwe stierf kort na dat jaar. Behalve
de genoemde bijbeluitgave deed hij, in 1558, nog een vertaling der commentaren
van J o h . S l e i d a n u s verschijnen, onder den titel: Waerachtighe Beschrijvinge
hoe dattet met de Religie gestaen heeft; ende oock met de gemeyne welvaert onder
.... Carolo de vijfste.
Zie: S c h o o c k , de Bonis ecclesiasticis (Gron. 1651) 451, 465, 466, 494; Werken
Marnix Vereen. S. I, Dl. I, 59; S. III, Dl. I, 17; 's G r a v e z a n d e 200 j. Gedachtenis
van het 1e. Syn .... te Wesel (Middelburg 1796) 171; M e i n e r s , Oostvrieschl.
Kerkel. Geschiedenisse (Gron. 1738-39) II, 30; F. P i j p e r , Jan Utenhove (Leid.
1883) register; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederd. Vluchtelingenkerken ('s Grav.
1908) register, vgl. bijlage 4; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Ref. van Zeeland
(Middelb. 1766) 15 v.v.; W. t e W a t e r , Tweede Eeuwgetijde van de Geloofsbelijd.
(Middelb. 1762) 29; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. Bibliographie van Kerkgeschiedenis
(1889) 300 b.
van Schelven

[Delenus, Petrus]
DELENUS(Petrus),D e l a e n u s ,D e l o e n u s ofP i e t e r v a n D e l e n ,D e l e e n ,
geb. te Alkmaar, onbekend wanneer, - alleen blijkt uit een brief aan Hardenberg
(geb. 1510), waarin hij dezen ‘mi pater’ noemt, dat het vermoedelijk wel niet voor ±
1525 à 1530 zal zijn geweest - gest. te Londen in Sept. 1563 aan een toen daar
epidemisch heerschende pest. De in een lijst van dien tijd genoemde ‘T a n n e k e n
d e B o e s o e n alias D e l e n a ,’ is misschien zijn vrouw geweest, ofschoon er ook
een getrouwde zuster door kan zijn aangeduid. Daar hij op een register van 22 Juni
1561 ‘sine liberis’ wordt genoemd, bleef zijn huwelijk waarschijnlijk geheel kinderloos.
Zeker met zijn vader Walther Delenus (zie hiervoor) naar Engeland gegaan, werd
hij spoedig na de oprichting der nederduitsche vluchtelingkerk te Londen, evenals
deze aan haar verbonden - reeds bij een opgaaf uit 1550 staat zijn naam onder die
der voorgangers - om dat tot aan zijn dood te blijven. Zijn opleiding heeft hij
ontvangen in de wetenschappelijke ‘profetie’, daar ter stede, waarbij a Lasco exegese
van het Nieuwe, en Walther Delenus van het O. Testament doceerde. In 1553, toen
om de vervolging onder Bloody Mary de vluchtelingen de wijk moesten nemen, bleef
hij, nadat velen reeds vertrokkken waren, onder gevaarvolle omstandigheden met
een deel der gemeente nog een poosje achter, maar eindelijk moest toch ook hij
vertrekken. Via Hamburg kwam hij 25 Mrt. 1554 te Emden aan. Zoo tijdelijk buiten
staat zijn ambtswerk voort te zetten, heeft hij toen tot beter tijden zich in dienst
gesteld - in welke positie blijkt niet duidelijk - van een der oostfriesche Jonkers Tydo
van Knyphausen. In die periode heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door mee te
helpen aan de correctie der vertaling van het N. Testament door Utenhove te Norden.
Ook woonde hij daar het twistgesprek met de Anabaptisten bij, van 17-19 Februari
1556. Zijn trouwe plichtsbetrachting, waardoor hij bij enkele preeken te Emden de
zonde der hooggeplaatsten bestrafte, en die uit heel zijn brief aan Hardenberg d.d.
20 Apr. 1556 blijkt, bezorgde hem een verbanning uit 't grondgebied der gravin van
Oost-Friesland; maar zeker des te meer de achting van zijn geestverwanten. Weinig
predikanten uit dien tijd nemen in zóó grooten kring een zóó geziene positie in. Niet
alleen werd hij door den emdenschen kerkeraad 30 Jan. 1559 geschikt geacht voor
den dienst in Vlaanderen, en - want van die reis schijnt niet gekomen - 31 Juli van
dat jaar aan
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gewezen om met Cornelis Cooltuyn de broeders in Westvriesland te bezoeken,
maar ook werd hij in allerlei gemeenten als predikant begeerd; zoo door de Kerken
te Antwerpen (1557), te Frankfort (1557) en te Aken (1558), door Loppersum (1558),
Groningen (1559; een tijdlang was hij daar in 1558 reeds geweest) en driemaal te
Sengwerden (voor de 3e maal op 1 Jan. 1559). Geen dier beroepen heeft hij echter
opgevolgd. Hij achtte zich niet vrij van Londen. En anderzijds liet men hem ook daar
niet los. Zoodra de toestand, bij het aan de regeering komen van koningin Elizabeth,
in Engeland wat verbeterde en de verstrooide vluchtelingen terugkeerden, wenschte
men dat hij ook weer over zou komen. 1 Nov. 155 drong men op zijn komst nog
eens aan en nu wachtte hij niet langer. Dec. van dat jaar reeds vinden we hem weer
te Londen, waar hij toen met zijn collega Adriaen van Haemstede tot aan zijn dood
is werkzaam gebleven.
Met tal van bekende tijdgenooten heeft Delenus in vriendschappelijke briefwisseling
gestaan, o.a. ook met Marnix van St. Aldegonde (cf. A. E l k a n , Philipp Marnix von
St. Aldegonde I, (Leipz. 1910) 111).
Zie: E. M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkel. Geschiedenisse (Gron. 1738) I, 361
v.v., 375, 379, 384 v.v., 397 v.v.; F. P i j p e r , Jan Utenhove (Leiden 1883) zie register;
J.H. G e r r e t s e n , Micronius (Nijm. 1895) 65, 66; F. d e S c h i c k l e r , Les églises
du refuge en Angleterre (Paris 1892) I, 71, n. 1; H e s s e l s , Ecclesiae Lond.-Batav.
Archivum (Cantabr. 1889) II, zie register; Publications Huguenot Society X, Part I,
201 v.v., 278 v.v.; H.H. K u y p e r , De opleiding tot den dienst des Woords ('s Grav.
1891) 298; A.A. v a n S c h e l v e n , de Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav.
o

o

1908) zie register, Bijlagen n . 4, n . 28; Kirchenrathsprotocollen sub. 13 en 20 Juni
1558, 30 Jan. 31 Juli en 6 Nov. 1559 (Archiv Evang. Ref. Kirche Emden); Ned.
Archief voor Kerkgesch. VIII (1911) 74 v.v.
van Schelven

[Delft, Dirk van]
DELFT (Dirk v a n ), dominicaan. Hij was lid van het utrechtsche klooster en studeerde
op kosten van graaf Albrecht van Beieren te Keulen, waar hij den titel van ‘meester
in der Godheyt’ behaalde. Later was hij professor en regent aan de universiteit te
Erfurt. Daar hij den Graaf goede diensten had bewezen en onder de onderdanen
van het graaflijk bestuur de eenige doctor in de godgeleerdheid was - zoo leest men
in den aanstellingsbrief - werd hij 17 Dec. 1399 tot 's graven familiaris en hofprediker
benoemd. Vermoedelijk was aan zijn invloed bij het graaflijk hof de stichting toe te
schrijven van het dominicanenklooster te 's Gravenhage ten jare 1403. Op verlangen
en ten behoeve van Albrecht schreef hij in 1404 de Tafel vanden Kersten ghelove,
een catechetisch werk, dat in de middeleeuwen zeer geliefd was.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming II: II, 304,
382; A.J.J. H o o g l a n d , de Dominicanen te Utrecht in Archief v.h. Aartsb. v. Utrecht
VIII (1880) 199; C.G.N. d e V o o y s , Iets over Dirc van Delft en zijn Tafel vanden
kersten ghelove in Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. XXII, 1.
G.A. Meijer

[Demmeni, Henry]
DEMMENI (Henry), geb. te Mühlhausen 5 Sept. 1830, overl. te Fort de Kock 2 Nov.
1886, trad in 1848 als vrijwilliger bij het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk in dienst,
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en werd in 1856 ben. tot 2en luit. der inf. in Indië. Verdere bevorderingen: 1859 1e
luit., 1866 kapt., 1874 maj., 1877 luit.-kol., 1883 kol., 1886 gen.-maj.
Hij woonde de krijgsverrichtingen in Palembang van 1851-52 bij en had een
belangrijk deel in
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den loop der zaken in Atjeh, waar hij van 77-79 en van 83-86 diende. In 83 trad hij
aldaar op als militair commandant, naast den gouverneur P.F. Laging Tobias. Beider
meeningen omtrent de daar verder te volgen gedragslijn liepen zeer uiteen; toen
de regeering zich aan de zijde van Demmeni schaarde, vroeg Tobias eervol ontslag,
en werd Demmeni (Aug. 1884) met het civiel en militair bestuur belast. Onder zijne
leiding werd toen de sedert berucht geworden ‘concentratie’ van onze macht in
Groot Atjeh uitgevoerd; eene erkenning van onmacht, die den vijand nieuwen moed
gaf. Dat onze troepen, gedemoraliseerd door de hun opgelegde lijdelijke rol, ten
prooi werden aan hevige ziekten (beri beri) en het niets doen ons dus nog meer
soldaten kostte dan de oorlog, is bekend.
Vermelding verdient dat - bij terugkeer van verlof uit Nederland in 1873 - het S.S.
Tromp, waarop een detachement soldaten onder bevel van kapt. Demmeni, in de
Roode Zee strandde. Bij die gelegenheid sloegen de militairen aan het muiten, doch
door het flink optreden van Demmeni werd het verzet spoedig bedwongen.
Zie: Tijdschr. v. Ned.- Indië 1886, II, 480; 1887, I, 68; Eigen Haard 1887, 82.
Kielstra

[Demoulin, Jan]
DEMOULIN (Jan), geb. 18 Juli 1767 te Leeuwarden, overl. 7 Dec. 1827 te Utrecht.
Hij was een zoon van J o s e p h D. en H e l e n a J o s e p h u s N e r a t i u s . Hij trad
1 Juli 1778 in dienst als cadet bij het regiment van Hardenbroek. In 1782 tot vaandrig
en in 1785 tot adjudant benoemd, ging hij in 1788 als sous-lieutenant in franschen
dienst over en werd in 1795 benoemd tot kapitein bij het IIe bataljon Bataafsche
Jagers. Als majoor nam hij deel aan de expeditie in Noord-Holland in 1799. Tot
kolonel opgeklommen was hij in 1810 commandant van het 5e regiment en werd
als zoodanig overgeplaatst bij het nieuw opgerichte 126e regiment infanterie, na in
verschillende rangen onderscheidene veldtochten te hebben bijgewoond, zooals
onder den generaal Dumonceau in 1805 in Oostenrijk en in 1809 in Zeeland. Aan
de Beresina krijgsgevangen gemaakt, keerde hij in 1815 in het vaderland terug en
trad weder in nederlandschen dienst. In 1815 werd hij bevorderd tot generaal-majoor,
commandant van Brugge; in hetzelfde jaar was hij tijdens den veldtocht commandant
eener reserve-brigade te velde. Later tot provincialen commandant van
West-Vlaanderen benoemd werd hij 15 Juni 1826 bevorderd tot luitenant-generaal.
Hij overleed te Utrecht als bevelhebber in het 1e Groot militair Commando. Hij was
ridder 3e klasse van de Militaire Willemsorde.
Zie: C.D.H. S c h n e i d e r , Het 126e regiment Hollandsche Infanterie in Rusland
in 1812, 6.
Eysten

[Denemarken, Jacob van]
DENEMARKEN (Jacob v a n ), geb. in de 2e helft der 13e eeuw. Hij was commandeur
van het St. Janshospitaal te Jeruzalem. 10 Mei 1312 werd hij benoemd tot bisschop
van Zuden i.p.i. en wijbisschop van Utrecht. Deze waardigheid oefende hij uit onder
vier opvolgende bisschoppen. Nog in 1329 werd hij door bisschop Jan van Diest
voor vier of vijf jaar als zoodanig aangesteld. In 1314 wijdde hij een altaar te Zutfen.
Hij stond op zeer goeden voet met graaf Willem III van Holland, die hem in 1313
leengoed op Walcheren schonk. In 1321 benoemde hij hem tot rentmeester van het
land van Amstel en Woerden, terwijl hij hem in 1326 nog de inkomsten van de kerk
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van West-Munster te Middelburg schonk. Toen in 1322 de zetel van Utrecht openviel,
deed de graaf zijn best Jacob tot bis-
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schop van Utrecht te verheffen, doch door de tegenwerking, vooral van den
domproost Floris van Jutfaas, mislukte dit. Na 1329 vindt men zijn naam niet meer
vermeld.
Zie: Archief Aartsbisd. Utrecht XXX, 254 e.v.; v a n M i e r i s , Charterboek II, 136,
180, 265, 281, 389; v. H e u s s e n , Batavia Sacra II, 320.
Gasman

[Denick, Gerard Daniël]
DENICK (Gerard Daniël), ged. te Rotterdam 2 Maart 1724, overl. aldaar 9 Sept.
1780, was een zoon van F r a n ç o i s D e n i c k e n E l i s a b e t h d e l a M o t t e .
In 1744 werd hij student te Utrecht en promoveerde aldaar in de rechten. In 1752
kwam hij in de stedelijke regeering te Rotterdam, was van 1752-1780 lid van de
vroedschap en tusschen 1766 en 1780 meermalen burgemeester. Verder is hij
commissaris van het college der posterijen voor Holland en Westfriesland en raad
en advocaat-fiscaal van het college der admiraliteit op de Maas geweest en behoorde
hij van 1769-1780 tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. Hij huwde
aldaar 31 Aug. 1751 met A n n a E l i s a b e t h B i s d o m , welk feit bezongen werd
door D i r k S m i t s , Nagel. Ged. II, 272. Bij zijn dood verschenen: Lijkklagt op het
ontijdig afsterven van den Wel Edelen Gestrengen en Grootachtbaren Heere Mr.
Gerard Daniël Denick enz. door J a c o b v a n W a n n i n g Jr., en Gedenkschetse
van den Wel Edel Gebooren en Grootachtbaaren Heer Mr. Gerard Daniël Denick
enz. door P i e t e r v a n B r a a m .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Denijs, Jacobus Sigismundus]
DENIJS (Jacobus Sigismundus), geb. ± 1681, (vermoedelijk 9 Jan. 1681 in de
Hooglandsche kerk te Leiden gedoopt als zoon van L u c a s D e n i j s en G o o s g e n
J a c o b s ), begraven aldaar tusschen 26 Aug. en 2 Sept. 1741, liet zich 28 April
1721 op veertigjarigen leeftijd als medicus aan de leidsche universiteit inschrijven.
Van zijn eerste jeugd weten wij niets. In het voorbericht zijner Observationes
chirurgicae deelt hij mede, dat hij zich als jongmensch eerst onder de leiding van
ervaren chirurgen gesteld en daarna zeven jaar lang op zee gevaren heeft; later (p.
76) geeft hij te kennen, dat hij dien tijd grootendeels in Indië heeft doorgebracht,
waar hij in 1705 voor de tweede maal heenging in de kwaliteit van eersten chirurg
ter zee ‘archichirurgus navalis’ (p. 5).
2 Dec. 1707 legde hij met goed succes zijn examen als chirurg af, vestigde zich
toen in zijn geboortestad en werd daar spoedig een gezien en gewild chirurg, die
zich welhaast in de gunst en bescherming van Boerhaave en Oosterdijk Schacht
mocht verheugen en reeds 1 Jan. 1711 tot proefmeester van zijn gilde benoemd
werd. In die dagen maakte hij ook kennis met één der, zoo niet den beroemsten en
gelukkigsten operateur van zijn tijd, J.J. Rau, dien hij herhaaldelijk bij diens
veelbesproken steenoperaties ter zijde stond. Deze schijnt zoo geheimzinnig
geopereerd te hebben, dat D. hem toch de kunst niet geheel heeft kunnen afkijken
en er eerst al de geheimen van te weten zou gekomen zijn, toen Rau zelf hem er
kort vóór diens dood in 1719 mee bekend maakte. Ondanks deze wetenschap werd
hij toch niet tot diens opvolger als stadssteensnijder benoemd, maar viel die
betrekking aan den ervaren amsterdamschen lithotoom, Gomarus van Bortel, ten
deel. Eerst na diens overlijden, 7 Dec. 1724, werd hij niet slechts in Leiden maar
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ook in Amsterdam in diens plaats gesteld. Bovendien was hij nog in 8 of 10 andere
steden voor deze operatie de uitverkoren man, hetzij als stedelijk aangesteld
operateur van den steen o.a. in den Haag, hetzij daartoe
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geroepën door collega's, die zijn bijzondere bekwaamheden op prijs stelden. In zijn
latere leven zou hij minder gelukkig geopereerd hebben dan in den beginne
(T i t s i n g h , Diana 191). Vóór zijn benoeming tot stadslithotoom, reeds in 1721,
was hij stads- en universiteitschirurgijn geworden en nog vroeger, 18 Sept. 1719
bij de oprichting van het collegium ad negotia artis obstetriciae had men hem tot
stadsvroedmeester en praelector voor het onderwijs der vroedvrouwen aangesteld.
Tegelijkertijd was hij ook examinator voor de vroedmeesters. Een poging, in den
zomer van 1741 beproefd, om ook de aanstaande mannelijke verloskundigen te
laten profiteeren van de theoretische lessen en de lijkopeningen, die ten behoeve
zijner vrouwelijke leerlingen waren voorgeschreven, mislukte, omdat zijn medeleden
van meening waren, dat zoo'n coëducatie op een mislukking uitloopen moest en
slechts ‘confuzie en jalousie’ stichten kon. Toch nam hij een overwegende plaats
in het collegie in, zoowel om zijn groote kennis van de verloskunde als om den ijver
en de nauwgezetheid, waarmee hij zijn taak vervulde. Ongetwijfeld behoort hij tot
de beste verloskundigen van zijn tijd. Daarvan legt een onwederlegbaar bewijs af
zijn in 1733 verschenen boek: Verhandelingen van het ampt der vroedmeesters en
vroedvrouwen, met aanmerkingen derzelver kunst raakende .... Met Platen. Elders
heb ik aangetoond, dat het in zijn soort een der beste boeken uit die dagen is, een
boek, dat nieuwe handgrepen en behandelingsmethoden meedeelt, een goede
casuistiek bevat en nog heden onze aandacht verdient. Het zijn dan ook zwakke
en slecht gelukte pogingen geweest, waarmee men Denijs in zijn beteekenis van
verloskundige heeft zoeken te treffen. Daarentegen waren de aanvallen op hem als
operateur van den steen des te feller. Of zij doel getroffen hebben of konden treffen,
ik moet het betwijfelen. Zijn Heelkundige aanmerkingen over den steen der nieren,
blaaze en waterpijp; het zelven mitsgaders over de blaassteek. Daar benevens
aantooning, dat de wijze van steensnijding weleer geoeffent door J.J. Rau is de
gezondste, vijligste en gelukkigste van allen .... Met platen (Leyden 1730), die ik
slechts in 't latijn heb kunnen raadplegen: Observat. chirurgicae de Calculo renum,
vesicae (L.B. 1731) mogen dan ook al bedoeld zijn als een tendentieuse bestrijding
van de door J. Sermes nog altijd met kracht verdedigde maar eens met weinig
succes verrichte operatie met den hoogen toestel, ze mogen desnoods geweest
zijn een onridderlijke aanval op een reeds vroeger verslagen tegenstander, zij zijn
dikwijls zoo juist van critiek en bevatten zoovele scherpzinnige opmerkingen en
goede waarnemingen, dat zij ongetwijfeld van de kennis en het gezond verstand
van den schrijver slechts een gunstig getuigenis afleggen. Of zij voor zijn karakter
pleiten? Het blijft te betreuren, dat hij de door hem voorgestane operatie van Rau
niet rondweg en zonder omwegen beschrijft, maar er overal naar laat raden, en zich
toch niet schaamt, de groote voordeelen er van met vele en groote woorden uit te
trompetten. Zijn portret is in koper gesneden door F. van Bleyswyck, naar een
teekening van A. Toornvliet.
Zie: J. B a n g a , Geschiedenis van de Geneeskunde in Nederland, 757, 799; A.
G e y l , Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der obstetrie en gynaekologie
in ons vaderland in Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaek. VII (1896) 81 vlg.;
d e z e l f d e , Over vooroordeelen en onwetendheid op het gebied der generatie-leer,
ibid. III (1891) 173 vlg., 211.
A. Geyl
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[Deurwerders, Franciscus]
DEURWERDERS (Franciscus), dominicaan, overl. te Antwerpen 4 Aug. 1665. Nadat
hij zijne studiën in het klooster van Antwerpen had voleindigd, reisde hij uit godsvrucht
naar Rome en vervolgens naar Soriano in Calabrië, waar een wonderdadig beeld
van den H. Dominicus wordt vereerd. Van den generaal der orde ontving hij
machtiging om eene broederschap op te richten ter eere van den H. Thomas van
Aquino, genaamd: van den engelachtigen strijd. In 1649 tot professor te Leuven
benoemd, bewerkte hij dat de theologische faculteit de Sint-Thomas-broederschap
onder hare bijzondere bescherming nam. In 1650 werd hij pastoor te Rotterdam.
Met grooten ijver werkte hij hier voor de geestelijke belangen der katholieken. Tot
hunne onderrichting en opwekking gaf hij verschillendeascetischewerkjes uit, terwijl
hij zijn kerkhuis aan den Steiger trachtte te verfraaien en met kostbare ornamenten
op te luisteren. Na een arbeid van 15jaar overleed hij.
Hij schreef: de Dynsdaegsche devotie tot den H. Dominicus om van Godt te
verkryghen altghene wy begheeren (Antw. 1657); Militia Angelica D. Thomae
Aquinatis (Lovan. 1659); De saelighe Biechte vande Daeghelycksche sonden (Antw.
1661); De Heylighs Maeltydt inde welcke Christus ghenut wort (Antw. 1661); De
gheestelycke Communie (Antw. 1661).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 237; P a q u o t , Mémoires IV, 231;
A.J.J. H o o g l a n d , Dominicaner statie te Rotterdam in Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem
V, 285.
G.A. Meijer

[Deventer, Hendrik van]
DEVENTER (Hendrik v a n ), geb. 16 Mrt. 1651 in den Haag, gest. 12 Dec. 1724 te
Voorburg, mag niet verward worden met den eveneens in den Haag te huis
hoorenden geneeskundige, eveneens een ervaren vroedmeester, die denzelfden
naam droeg en de zoon was van Herman Prouning van Deventer en Hillegonda
van der Does. Deze laatste toch was reeds 6 jaar dood, toen onze Hendrik geboren
werd. Het blijft onzeker, of hij wel in eenige familie-betrekking tot den genoemden
Prouning gestaan heeft. Met het oog op de bezittingen van den vader schijnt men
echter te mogen aannemen, dat hij tot den min of meer welgestelden burgerstand
behoord heeft. Toch weten wij van zijn jeugd niet veel anders, dan dat zijn opvoeding
niet van de schitterendste was. Tot op ruim 17-jarigen leeftijd is hij goudsmidsleerling
geweest en legde zich toen bijzonder op de graveerkunst toe. Reeds in zijn jeugd
schijnen nadenken en overpeinzen hem een tweede natuur geweest te zijn. Daardoor
gaf hem het door hem gekozen vak geen bevrediging en zocht hij naar een ander,
dat hem meer geschikt leek, om in de behoefte van zijn gemoed te voorzien.
Tegelijkertijd, en dat was dus op ruim zeventienjarigen leeftijd, verliet hij ouders en
vaderland, om vermoedelijk terstond naar Duitschland en wel naar Altona te trekken,
waar wij hem in 1672 weer voor het eerst aantreffen. Alle andere voorstellingen,
alsof het kiezen van een anderen werkkring op eenige wijze verband zou gehouden
hebben met zijn overgang tot het Labadisme, houden geen rekening met het
veelzeggende feit, dat van Deventer al lang in Duitschland was, voordat de Labadie
en zijn aanhangers in Maart 1669 zich als bijzondere secte van de N.-H. Kerk
afscheidden en naar Herford in Westfalen vertrokken, waar de toen 19-jarige,
blijkbaar nog geheel onbelangrijke goudsmidsleerling, nooit geweest schijnt te zijn.
In 1672 of mogelijk nog later en in Altona stonden de zaken geheel anders; de
gemeenschap had zich sterk uitgebreid en gevoelde behoefte aan de hulp en het
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bezit van een eigen medicus en chirurg. Wat ligt er meer voor de hand, dan om aan
te nemen, dat zij van Deventer, een leerling van hun gewonen arts Dr. Walter, die
zich waarschijnlijk reeds eenige jaren onder diens leiding met ijver en succes op de
genees- en heelkunde, en, zooals de jongeren dier dagen dat deden, op de
scheikunde had toegelegd, op diens aanbeveling met ingenomenheid in hun midden
opnamen, te meer daar zijn godsdienstige gevoelens met de hunne bleken te
strooken? Zoo slechts kunnen wij begrijpen, dat van Deventer, die reeds toen naast
de medische wetenschap den godsdienst niet verwaarloosde, zoo spoedig een
eerlijk verkregen aanzien en een welverdienden roem erlangde. Volgens
R i e m e r s m a zou hij reeds in 1678 tot ‘sprekenden broeder’, tot een der leeraren
en voorgangers der gemeenschap gekozen zijn, terwijl zijn naam als medicus zich
weldra buiten de grenzen van Wieuwerd, waarheen de broeders zich in Mei 1675,
na den dood van de Labadie, begeven hadden, verspreidden. Hier leefde men thans
onder de geestelijke leiding van de Lignon en P. Yvon, op Thetinga-State, het oude
Waltaslot.
Naar dit slot stroomden weldra allerhande zieken, niet slechts uit alle oorden van
Nederland, maar ook uit een groot deel van beschaafd Europa. Onze ‘broeder, die
de zieken verzorgt’ en zeer veel in Paracelsus en v. Helmont, maar vooral in hun
commentator Sterckey studeerde, wist vele inwendige kwalen te genezen door zijn
chemische, in het laboratorium bereide middelen, waarvan de zweetpillen en later
de corrector tegen alle organische vergiften, 't meeste succes hadden. De
onvergelijkelijke kracht dier medicamenten werd op de wijze van den tijd door de
altijd en overal heen reizende ‘broeders’ luide uitgebazuind, evenals zij hemelhoog
verhieven de onfeilbare middelen en handgrepen, die van Deventer kende en bezat,
om de meest verschillende ziekten, verkrommingen, verkortingen, veretteringen,
enz. te genezen. Te recht zegt K i e s t r a , dat men bij het lezen van het na zijn dood,
door G. D i c t e n uitgegeven boek Beschrijving van den ziektens der beenderen
enz. dikwijls meent met een modern boek te doen hebben, zoo gelijken de
beschrijvingen van sommige operaties (tenotomiën bijv.) op die van dezen tijd.
Bovendien was hij niet slechts een stoutmoedig maar ook een gelukkig operateur,
die de moeilijkste operaties tot een goed einde wist te brengen. Voeg daarbij, dat
hij, na zijn huwelijk met een vroedvrouw, in 1679 de verloskunde, die hem zijn
wereldnaam zou schenken, begon uit te oefenen; en wij zijn in staat, ons een beeld
te vormen, omtrent de ongeloofelijke werkzaamheid, die van Deventer op Walta-slot
ten toon spreidde.
De operatie, die hij in 1679 verrichtte aan du Lignon, die overal elders, ook bij
den toen zeer beroemden Helvetius in Amsterdam, tevergeefs hulp gezocht had
wegens kanker aan de kin, was een groot operatief succes en rekte het leven van
den patient tot 19 Februari 1681. Zij vestigde tevens bij de broeders voor goed zijn
naam als groot heelkundige. Maar bovendien zagen zij in, dat de werkzaamheid
van van Deventer niet slechts tot eer, maar ook tot voordeel van de gemeenschap
strekte, daar al het door hem verdiende geld - en dat was veel meer dan eenig ander
en velen bij elkaar inbrachten - in de kas der gemeenschap gestort werd.
Van daar dat men er toe overging voor den broeder-geneeskundige een
laboratorium ter beschikking te stellen, waar hij op onbekrompen
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wijze zijn wetenschappelijke onderzoekingen kon voortzetten. Voorts kocht men
een huis om de patiënten uit den vreemde te kunnen herbergen en onderdak aan
hen te verleenen, die zich aan een operatie wenschten te onderwerpen of om de
een of andere reden dagelijksche geneeskundige behandeling verlangden (zie
Proclamatie-boek van Baardaradeel 1670-1701). De toeloop van patiënten,
Nederlanders, Duitschers, Engelschen, Franschen, bleef aangroeien en de kas der
broeders voer er wel bij. Maar tegelijkertijd werd het van Deventer, wiens gezin
jaarlijks en soms met tweelingen toenam, hoe langer hoe helderder, niet alleen, dat
de gemeenschap op zijn verdiensten teerde, maar ook, dat hij door de bestaande
financieele regeling werkelijk onbillijk behandeld werd. Alleen de inkomsten der
leden waren tot algemeen bezit verklaard: de goederen, die tijdens of vóór de
oprichting in het bezit der leden waren, bleven privaat-bezit (alleen de inkomsten
daarvan kwamen in de algemeene kas), zoodat de oorspronkelijk-rijken altijd rijk
bleven. Van Deventer echter met zijn familie, die oorspronkelijk niet rijk was, was
gedoemd om dit altijd te blijven. In zoo'n toestand te berusten, achtte van Deventer
tegenover zijn vrouw en kinderen ongeoorloofd. Hij drong daarom op opheffing van
de gemeenschap der goederen aan, die ondanks vele tegenkanting en vele
beschimpingen van de zijde der leegloopers maar met medewerking van Pierre
Yvon reeds in 1688 tot stand kwam. Toch loste zich de gemeenschap nog niet op
en ook van Deventer bleef nog te Wieuwerd in de Kerkbuurt wonen.
Ongeveer terzelfder tijd of wat later kwam de gezant en lijfarts van den koning
van Denemarken hem bezoeken en uitnoodigen naar Kopenhagen te komen ter
behandeling van de kinderen van Christiaan V, die aan rachitis leden. Vermoedelijk
zal hij er hem tegelijkertijd op gewezen hebben, dat er in die stad vele kinderen aan
die zelfde aandoening leden en er dus ook nog van andere zijde hulp van hem
verlangd zou worden. Hoe dat zijn moge, reeds uit de opdracht van van Möinichen
in de eerste uitgave van zijn Novum Lumen en ook uit zijn promotie-brief van
Groningen bleek in min of meer vage termen - door de zeer nauwgezette en
tijdroovende onderzoekingen van I n g e r s l e v is het nu onlangs overtuigend
vastgesteld - dat hij meermalen in Kopenhagen geweest is, om daar de kinderen
van den Koning en misschien ook nog van anderen voor rachitis te behandelen.
Van 1689-91 vertoefde hij er in het geheel viermaal, vergezeld van bedienden of
vrienden en met zich voerende machinerieën, die wel voor niets anders zullen
gediend hebben dan voor zijn behandeling van verkrommingen, verkortingen e.d.
Dat hij, in Denemarken officieel weinig op den voorgrond gekomen is, vindt zijn
natuurlijke verklaring in het feit, dat hij geen officieelen titel bezat, die recht gaf op
de uitoefening der geneeskunde. Overigens is hij door den Koning rijkelijk beloond
en door hem, evenals door diens lijfarts, eervol ontvangen en behandeld.
Door Ingerslev is voldoende aangetoond, dat er geen enkele reden bestaat voor
de meening, dat hij in Denemarken de stof zou opgedaan hebben voor zijn latere
en eigenlijke ontwikkeling als verloskundige. Eerder hadden de kopenhaagsche
obstetrici van hem dan hij van hen kunnen profiteeren. Toch valt in dezen tijd (1689
of 1691) de waarneming, waaraan van Deventer zelf zijn nieuw en juist inzicht in
de verloskunde toeschrijft. Hij vond van de pas van 't kind verloste baarmoeder den
bodem naar de zijde gekeerd,
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dus scheef leggen. De scheefligging dus, die hij herhaaldelijk bij moeielijke
bevallingen aantrof, werd niet door 't kind veroorzaakt, maar was primair en de
oorzaak zoo niet van al, dan toch van bijna al het leed, dat moeielijke baringen
veroorzaken kunnen. Daarom moest vóór alles deze verkeerde ligging opgeheven
worden en vervolgens de lengtelijn van den hollen cilinder, die door baarmoeder
en cilinder gevormd wordt, congruent gemaakt worden aan de lengtelijn van den
vasten, de vrucht representeerenden cilinder. Dat de verschillende kunstbewerkingen
dikwijls in elkaar liepen, tegelijk met elkaar, verricht werden, behoeft niet betoogd
te worden. Het is merkwaardig, dat het nageslacht, te beginnen van 't laatste gedeelte
der 18e eeuw, nimmer de kern van v. Deventer's leer begrepen of naar voren
gebracht heeft. Gelukte dit - en de schitterende verdienste van van Deventer is het,
dat hij op alle mogelijke wijzen, met behulp van feiten en redeneeringen, getoond
heeft, hoe dit te bereiken was - dan waren de gunstigste voorwaarden geschapen
of voor een normale bevalling of voor een extractie of zoo noodig voor in of
uitwendige versie met opvolgende extractie, welke laatste kunstbewerkingen volgens
van Deventer elke andere (en vooral de verkleining enz. van 't kind) behoorden te
vervangen. De geniale wijze, waarop hij deze zijne in hun grondslag foutieve
hypothese tot een vruchtdragende werkhypothese gemaakt heeft, bewijst, dat hij
een der nauwgezetste en beste waarnemers, tegelijk een der eerste
wetenschappelijkste mannen van zijn tijd was, die beter hulde van het nageslacht
verdiende, dan den in zijn vroeger woonhuis, aan de Amsterdamsche Veerkade
aangebrachten, eenvoudigen steen, waarmee men de herinnering aan zijn naam
tracht levendig te houden. Wij kunnen zonder al te veel ergernis constateeren, dat
hij, op de wijze van vele grooten des geestes, aan zijn onmiddellijke en niet 't minst
aan zijn hollandsche voorgangers feiten en voorstellingen ontleend heeft, die het
nageslacht ten onrechte op zijn naam heeft geboekt.
Maar keeren wij terug tot den tijd, toen hij, aangemoedigd door zijn deensche
reizen, het plan opvatte Wieuwerd te verlaten en plaatsvervanger te worden van
den beroemden, vóor eenige jaren in den Haag gestorven heel- en verloskundige,
Dr. C. Solingen. Hij begreep zeer goed, dat hij, om dit laatste met succes te kunnen
doen, een doctorstitel zou moeten meebrengen. En vertrouwende op zijn groote
ervaring in Wieuwerd opgedaan en zijn eervol verblijf aan het deensche hof, knoopte
hij onderhandelingen aan met de groningsche faculteit, die, van meening dat hij
geen examen in de talen maar in de medicijnen doen moest, hem toestond zijn
examens en promotie in 't hollandsch te doen.
27 October 1692 werd hij met groot succes op zijn kennis der theorie en der
practijk van de medicijnen onderzocht; daarop heeft hij binnen 24 uren, 29 Oct. een
ziektegeval ‘doctoraliter’ uiteengezet en op de objecties geantwoord. Eindelijk
verdedigde hij 1 Nov. ‘cum laude’ maar ‘sine praeside’ medische theses, en wel
zoo, dat hij niet alleen de zaken, maar ook de medische latijnsche termen volkomen
machtig bleek te zijn. Hij werd dan ook met algemeene stemmen ‘dignissimus’
geoordeeld. Toen hij echter in den Haag aan het doctorencollege zijn bul ter
goedkeuring toonde, zooals te doen gewoon was, werden bezwaren geopperd en
wenschte men vóór het nemen van een besluit 't advies van andere doctorencolleges
in te winnen. Amsterdam

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

713
ried op grond van de hollandsche promotie tot niet-toelating van den candidaat aan
en aan deze stem werd maar al te gaarne gehoor gegeven. Het was geheel in
overeenstemming met den geest van den tijd, dat men zich beriep op de schade,
die door de toelating aan de ‘dignitas medica’ zou toegebracht worden. Nog in 1732
noemen zelfs Boerhaave, Oosterdijk Schacht en Albinus hem in plaats van vir
doctissimus, ‘vir expertissimus’. Maar in geen geval hebben de haagsche doctoren,
zooals K r u l met documenten tracht aan te toonen, onwettig gehandeld, daar in de
notulen wegens aankomende doctoren en geëxamineerde vroedvrouwen van
1683-1800 op pag. 11 een copie voorkomt van een 26 Juli 1674 uitgegeven
ordonnantie, welke behelst, dat slechts die personen als doctor konden toegelaten
worden, die aantoonen konden, dat hun brieven van promotie ‘bij een fameuse
universiteyt in behoorlijcke en gewone forme zijn verleent’. En tot ‘die behoorlijcke
en gewone forme’ behoorde in die dagen, dat de doctor in het latijn geëxamineerd
en gepromoveerd was. Van Deventer handelde derhalve verstandig, om voorloopig
in Voorburg zijn domicilie te kiezen en betere tijden af te wachten, die heel spoedig
aanbraken. De burgemeesters in den Haag bleken liberale opvattingen te huldigen
en gaven, ondanks het Coll. med., reeds 't volgende jaar aan v. Deventer verlof in
hun stad verblijf te houden en praktijk uit te oefenen. De doctoren zijn blijkbaar tegen
dezen maatregel nimmer in verzet gekomen, omdat zij of zich niet wilden óf niet
durfden verzetten. Ik geloof, dat het eerste waar is, want v. Deventer heeft van zijn
collega's nooit last gehad, zeker toch wel niet alleen hierom, omdat hij den
voorzichtigen en wijzen maatregel in acht nam, om nimmer zonder de aanwezigheid
of assistentie van een te goeder naam en faam bekend staand haagsch chirurg of
medicus eenige operatie van belang te ondernemen. Zoodoende toch kon hem
nimmer zelfs de schijn van blaam treffen.
Ook in Voorburg en den Haag deed zich weldra de behoefte aan een inrichting
voor de verpleging van patiënten gevoelen. Hij vond daarom gelegenheid in het
o

door hem in 1702 gekochte, op de Amsterd. Veerkade n . 20 gelegene huis en later
nog bovendien, in het bekende, door hem in 1705 gekochte Sionslust te Voorburg,
waarin hij een orthopaedisch instituut bouwde en om zijn eigen boeken te kunnen
drukken, ook een drukkerij plaatste. Deze schijnt ook aan de Amst. Veerk. niet
ontbroken te hebben. Zelf ging hij er wonen in 1708. Van heinde en ver kwamen
de patiënten opzetten; vooral op het gebied der orthopaedie bleef zijn roem
toenemen, terwijl hij niet slechts als practisch maar ook als wetenschappelijk
verloskundige onbetwistbaar de eerste van zijn tijd was. Naast zijn medischen arbeid,
bleven ook zijn godsdienstige werkzaamheden o.a. zijn geschriften veel tijd en
inspanning van hem vorderen. Hierbij werd hij wakker terzijde gestaan door zijn
oudste dochter, die hem in 1719 ontviel. Na dit verlies was zijn werkkracht verzwakt
en van den stoeren werker van vroeger merkte men slechts weinig meer. Hij stierf
vijf jaren later in den ouderdom van 73 jaren, op Sionslust.
Werken: Dageraet der Vroetvrouwen ofte voorlooper van het Tractaet genaemt:
Nieuw Ligt der Vroetvrouwen enz. (Leyden 1696) (bevat reeds de scherp omlijnde
theorie der scheefligging); Manuale operatiën 1e deel, zijnde een nieuw Ligt voor
vroedmeesters en vroedvrouwen enz. ('s Gravenhage 1701); Nader vertoog van de
baringen en van de toetssteen en 't schild der vroedvrouwen
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enz. (Delft 1719); Manuale operatiën enz. Tweede Druk vermeerdert met het Nader
Vertoog ... en nieuwe aanmerkingen door den Autheur nagelaten (Leiden 1734, met
een mededeeling van den schrijver dat de opmerkingen van de erfgenamen afkomstig
en de brief aan den heer Vink thans voor 't eerst volledig worden meegedeeld);
Manuale operatiën enz. vermeerdert met de uyt 't Fransch vertaalde aanmerkingen,
die de heer Jacques Jean Bruier d' Ablainecurt M.D. (de vertaler van 't Novum
Lumen in 't fransch) over de gewigtigste stukken, in dit boek vervat, heeft uitgegeven
(Leiden 1746); De in 1756 en 1790 uitgegeven drukken zijn beide vierde drukken;
Operationes chirurgicae novum Lumen exhibentes obstetricantibus enz. (Lugd. Bat.
1710) [ten onrechte heeft men deze aan van Möinichen opgedragen uitgave aan v.
Deventer zelf toegeschreven]; Beschrijving van de ziektens der beenderen. En
inzonderheid van de Rhachitis of Engelsche ziekte, Alsmeede verhandeling over
het voedzel der beenderen enz. door den Heer L o u i s L e m e r y , enz. uitgegeven
door G e r a r d D i c t e n (Leiden 1739).
Der vroedvrouwen verrekijker (1690), werd mijns inziens door B r o e r s ten
onrechte aan v. Deventer toegeschreven. Lehmann plaatst het, waarschijnlijk terecht,
op naam van C. Kelderman.
Zijn godsdienstige mij bekende boeken zijn: De laatste monarchie ofte het
aanstaande heerlijken langdurig koningrijke van Vorst Messias (1708); De
openbaringe van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft (Voorburg 1710-11,
2 dln.). Volgens R i e m e r s m a zijn de geschriften van labadistischen zuurdeesem
doortrokken. Er spreekt een groote gemoedelijkheid uit, gepaard aan vurige liefde
tot den naaste. Van het Chiliasme, reeds, door de Labadie in Le Héraut du grand
Jésus verdedigd, was hij een warm aanhanger. Over zijn vroegere medestrijders
(dus evenals in zijn medische werken) maakt hij met geen woord gewag.
Zijn door Th. van der Wild geschilderd portret is door Ph. Boulbabs gegraveerd.
Ook heeft hij zelf zijn portret in koper gesneden.
Zie: M. L e v r e t , Suite des Observations sur les causes et les accidens de
plusieurs accouchemens laborieux avec des remarques (Paris 1750), Article VII;
Histoire de différens forceps de Messieurs Rathlauw et Roger Roonhuysen 202 vlg.;
T.B. O s i a n d e r , Litterarische und pragm. Gesch. der Entbindungsk. (Göttingen
1799) 216, 226; E.J.C.v. S i e b o l d , Versuch einer Geschichte der Geburtshülfe
(Berlin 1839 en 1845) 201, 203; G.A. M i c h a e l i s , Das enge Becken. herausgeg.
von L i t z m a n n (1865); T.C. N a e g e l e , Das Weibliche Becken (1825) 35-50 en
passim; C.E. D a n i ë l s in Lexikon d. hervorragenden Aerzte i.v.; B. H e i l b r u n n ,
Heinrich von Deventer und seine Anschauungen über die verkehrten Lagen der
Gebärmutter. Historisch-kritische Studie (Würzburg 1887); v. H a e s e n d o n c k ,
Les titres obstétricaux de Henri van Deventer etc.... Traduit du Néerlandais par N.H.
d e C e u l e n e e r v a n B o u w e l etc. (Anvers 1863); J o n c k b l o e t , Gedenkboek
der Hoogeschool te Groningen (1864) 324; L. K l e i n w ä c h t e r , Die geschichtliche
Entwicklung der Geburtshülfe; B. W a r t e n a , Het leven van Hendrik van Deventer
en zijn verdienste als verloskundige (Acad. proefschr. 1882 Amst., zie N. Tijdschr.
v. Gen. 1884, 818); J.J. K i e s t r a , Historische Bijdragen aangaande Hendrik van
Deventer, in Nieuw Praktisch Tijdschr. van Geneeskunde door L. A l i C o h e n
1849, 119, 315, 579; d e z . , De verloskundige verdiensten van
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v. Deventer in Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., 1851, 296 vlgg. Volledige opgave der
verschillende nederl. uitgaven van v. Deventer's Nieuw Ligt in Geneesk. Cour. van
o
o
1851, n . 26; opgave der latijnsche edities in Geneesk. Courant 1851, n . 42;
Nouvelle Biographie gén. XIII (1855) fransche uitgaven; Bijdragen tot de
levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer in Tijdschrift der Ned.
Maatsch. t. bevord. der Geneesk. IV (1853) 2 Afd. 25 en V (1855) 2 Afd. 164; W.H.M.
S ä n g e r , Een kleine bijdrage tot de verloskundige bibliographie in Ned. Tijdschr.
voor Geneesk. 1870, 373 vlg.; H.J. B r o e r s , Der Vroedvrouwen Verrekijker, waarin
getoond werd, verscheyde ongehoord seltzame Dragten der kinderen enz. in Ned.
Tijdschr. v. Geneesk. 1875, 504 vlg.; L. L e h m a n n , de trapsgewijze Ontwikkeling
der verloskunde, als zelfstandige wetenschap enz. (1865); R. K r u l , de Woning van
v. Deventer in den Haag in Ned. Tijdschr. v. Gen. 1888, I, 524; R. K r u l , H.v.
Deventer in Ned. Tijdschr. v. Gen. 1888, II, 594 vlg.; R. K r u l , Hendrik van Deventer.
De vader der wetenschappelijke verloskunde in Haagsche doctoren enz. (1891)
148-170; A. G e y l , Over vooroordeelen en onwetendheid op het gebied der
generatie-leer in Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gyn. III (1891) 173; A. G e y l , Bijdr.
tot de kennis van de geschiedenis der obstetrie en gynaekologie in ons Vaderland
enz. in Ned. Tijdschr. v. Verl. en Gyn. VII (1896) 81; A. G e y l , Bezoek van Hendrik
van Deventer in Denemarken met eenige opmerkingen over beunhazerij in die
dagen in Geneeskundige Courant, 9, 16 en 23 Mei 1908; I n g e r s l e v , Ueber den
Besuch Heinr. v. Deventers in Kopenhagen in Zeitschrift f. Geburtshülfe und
Gynaekologie LXIII (1909); v. B e r k u m , de Labadie en de Labadisten (1851, 2
dln.); L.H. R i e m e r s m a , Een Labadist van groote vermaardheid in Tijdschr. voor
Geschiedenis, Landen Volkenkunde XIX (1904) 187, 273) L. K n a p p e r t , Gesch.
d. Nederl. Herv. Kerk ged. de 16e en 17e eeuw (Amst. 1911) 283, 290.
A. Geyl

[Deventer, Julius Christiaan van]
DEVENTER (Julius Christiaan v a n ), geb. te Amersfoort 10 Sept. 1824, overl. te
Dordrecht 14 Mei 1892, zoon van J u l i u s C h r i s t i a a n v a n D e v e n t e r en
S u s a n n a J u l i e L a u r i l l a r d , studeerde eerst te Leiden, daarna te Utrecht,
promoveerde aldaar in de letteren en werd achtereenvolgens gouverneur bij den
graaf van Limburg Stirum te Hollum, waarnemend praeceptor aan het gymnasium
te Utrecht, collaborateur aan dat te Arnhem, conrector aan de latijnsche school te
Amersfoort en kwam daarna in 1853 in gelijke betrekking te Dordrecht. Bij de
oprichting der Hoogere Burgerschool aldaar, 9 Sept. 1865, aanvaardde van Deventer
de betrekking van directeur, tevens belast met het onderwijs in nederl. taal en
letterkunde. Gedurende 27 jaren wijdde hij zich met groote toewijding aan zijn taak,
tevens den tijd vindende tot beoefening der letteren. Hij was jaren lang redacteur
der Wetenschappelijke Bladen, medewerker aan verschillende tijdschriften als de
Tijdspiegel en de Ned Spectator en vertaalde een reeks buitenlandsche klassieke
werken als: C l a u d i u s ' Wansbecker bode, W i e l a n d s Abderieten, T e r e n t i u s ,
K i n g s l e y 's Jason, Perseus en Theseus, W a g n e r 's Hellas, G. F r e i t a g s Debet
en Credit, G. E l i o t s Romola, T h a c k e r a y , A. T r o l l o p e 's Claverings en Wie
heeft gelijk, M a c a u l a y 's Geschiedenis van Engeland en H. T a i n e 's Vijf
portretten.
Van Deventer was gehuwd met A n n a M a r i a
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B u s k e n H u e t , zuster van Coenraad Busken Huet, gest. 27 Dec. 1910.
Zie: A. v a n O v e n , In Memoriam in Wetensch. Bladen, 1892, II; Dordr. Crt. van
15 en 19 Mei 1892.
van Dalen

[Deyman, Dr. Joannes]
DEYMAN (Dr. Joannes), geb. 1620, begr. in de Noorderkerk te Amsterdam 7 Dec.
1666, werd 21 Oct. 1638 te Leiden als student ingeschreven, promoveerde 3 Sept.
1642 te Angers, practiseerde te Amsterdam, kwam in 1653 als praelector chirurgiae
in de plaats van N. Tulp en werd in datzelfde jaar inspector collegii medici. Bovendien
was hij geneesheer van het St. Pieters Gasthuis; hij ging door voor een zeer geleerd
man van onvermoeide studie doch is wel het meest bekend, doordat Rembrandt
hem op diens ‘anatomische les’ van 1656 heeft geschilderd. De schilderij is echter
grootendeels verbrand, zoodat nog slechts de handen van Deyman zichtbaar zijn.
Het overgebleven fragment wordt bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: D a n i ë l s in Lexikon d. hervorrag. Aerzte i.v.; E l i a s , Vroedschap van
Amsterdam I, 250; A. T i t s i n g h , Diana 129.
A. Geyl

[Deynoot, Adriaen]
DEYNOOT (Adriaen), ged. 9 Nov. 1685 te Rotterdam, overl. aldaar 8 Sept. 1744,
was een zoon van P i e t e r D e y n o o t en K a t h a r i n a d e L a n g e . Hij werd 29
Sept. 1704 als student te Leiden ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het gedrukte
Alb. Stud.) en promoveerde aldaar in de rechten. In 1718 kwam hij in de regeering
zijner vaderstad als commissaris van het waterrecht, in 1721 werd hij lid van de
vroedschap en bleef dit tot zijn dood. Behalve andere stedelijke ambten, welke hij
in die periode bekleedde, vermelden wij, dat hij sinds 1722 herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart was en sinds 1731 meermalen burgemeester. Hij huwde
26 Febr. 1710 te Rotterdam met A l e t t a M i e r o p .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Diest, Cornelis Waelravens van]
DIEST (Cornelis Waelravens v a n ) ook enkel C o r n e l i u s W a e l r a v e n s
geheeten, afkomstig uit Aalst in Vlaanderen, eerst predikant te Armentières, in de
vervolging bijgenaamd ‘d u F o u r ’, was in 1566 een der geuzenpredikers nabij en
in den Bosch. Aldaar leidde hij, die ook ‘g r a s p a p e ’ genoemd werd, 21 Juli 1566
een hagepreek op ‘den hoogen Camp’ te Engelen voor een gehoor van circa 4000
menschen. Later preekte hij (11 Aug.) dichter bij de stad te Deuteren, op de
‘Bickelkamp’ en hield hij zijn verblijf in den Bosch. Op 24 Aug. na de beeldbreking
van 22 en 23 Aug. hield hij de eerste gereformeerde prediking in de St. Janskerk.
Tot in April 1567 bediende hij met enkele andere leeraren de gereformeerde
gemeente. Toen week hij uit, evenals vele burgers tegelijk met den edelman A. van
Bombergen, die korten tijd onbeperkt heerscher in den Bosch was geweest. In 1568
is van Diest te Wesel en na Dathenus en Moded de derde onderteekenaar der
weselsche artikelen. In 1578 was hij nog prediker te Wesel (Archief Kerk. Gesch.
V, 343.).
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Zie: H.Q. J a n s s e n , Kerkhervorming in Vlaanderen, 82 en 284; Verhaal der
beeldstorm te 's Hertogenbosch in Kronijk v. 't Hist. Genootsch. te Utrecht XIII (1857)
283-325; C u y p e r s v a n V e l t h o v e n , Documents pour servir à l'histoire des
troubles religieux du XIV siècle dans le Brabant Septentrional (Bruxelles 1858); de
Reformatorische beweging der XVI eeuw te 's Hertogenbosch in Nederl. Archief
Kerkgesch. VII (1910) 380-392.
Meindersma

[Diest, Jan van]
DIEST (Jan v a n ), of J a n M i s s u e n s d e j o n g e , zoon van J. M i s s u e n s ,
die 17
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Aug. 1571 den marteldood op den brandstapel onderging. De Historie der vrome
martelaren (Dordr. 1659) fol. 497, spreekt van ‘Jan Missuens de jonge, alias van
Diest’.
Jan van Diest, de zoon, is te Diest geboren en waarschijnlijk naar zijne
geboorteplaats genoemd ter onderscheiding van zijn vader. Hij verscheen 11 April
op de classis-vergadering van Saaftinge als predikant van Aandijke. In hetzelfde
jaar stond hij vóór dien tijd te ‘Nuyse’, denkelijk Nuise bij Oudenaarde. Op 11 April
werd nog besloten voor hem een getuigschrift te vragen aan de classis Oudenaarde,
maar op 30 Mei d.a.v. werd te Aandijke reeds beroepen Jan van den Bossche uit
Antwerpen. Het schijnt, dat van Diest toen den predikdienst heeft waargenomen in
de classis Waas. Op het einde van 1581 of in het begin van 1582 stond hij te
Middelburg in Vlaanderen; ook hier had hij moeite met zijn getuigschrift. Op de
classis-vergadering te Brugge van 14 Nov. 1581 bood hij eene attestatie aan alleen
van de gemeente, die hij het laatst ‘bij provisie’ gediend had, maar deze werd
onvoldoende geacht. Noch op de vergadering van 24 April 1582, noch op die van
31 Juli d.a.v. was hij daarmede gereed. Eindelijk, na eene aansporing om daarvoor
zorg te dragen, legde hij te Breskens op 2 October voldoende getuigenissen over.
Op zijn beurt moest hij ook te Cadzand preeken. In de volgende vergadering der
classis te Sluis van 18 Dec. werd hij tot scriba gekozen. Na de overwinningen van
Parma vluchtte hij naar Dordrecht, waar hij aan de broeders verzocht, hem tot den
predikdienst in hunne classis op te nemen; maar omdat dit niet kon, keerde hij weder
naar Sluis. Hierna werd hij 10 Dec. 1583 op eene reis van Sluis naar Brugge
gevangen genomen. Anderen werden nog op rantsoen gesteld of vrijgekocht; maar
hem, den gehaten predikant, liet men niet los; hij bleef gevangen op hetzelfde slot
te Middelburg in Vlaanderen, waar hij het evangelie verkondigd had. Zijn proces
was spoedig ten einde. Nog in hetzelfde jaar werd hij in een zak gebonden en
verdronken. H.Q. J a n s s e n meent ook, dat in een request ‘Aen mijne heeren
vander wet der stede vander Sluus’ met een daarin genoemden ‘minister
medeghevanghene’, niemand anders kan bedoeld zijn dan onze Jan van Diest.
Zie: H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1866) I, 39-45, 315, 319;
II, 150, 152 v., 157 v., 162, 164 v., 170 en de daar genoemde bronnen.
Knipscheer

[Dikema, Freerk Melles]
DIKEMA (Freerk Melles), handelsagent en populair dichter, met name in het
groningsche volksdialect, geb. 27 Jan. 1822 te Hoogezand, overl. te Groningen 10
Jan. 1909, schreef: Feestdagen (1850); Edele daden in dichtmaat geschetst (1852);
Hulde aan den goeden geest des tijds (1854); Een uit velen (1856); Gedichten en
schetsen (1865); Ontboezeming (1867); Gedichten, met een voorwoord van A.
W i n k l e r P r i n s (1873); IJsliedjes (1880); Aan den St. Maartenstoren bij 't vieren
van het Gron. Academiefeest (1884) en Liederen voor de Societeit van
handwerkslieden (1887).
Zijn zoon M e l l o , 2 Mei 1848 te Hoogezand geb. en onlangs in Amerika overl.,
schreef o.a.: Een oudejaarsavond, drama (1870) en Ik neem een huishoudster;
blijspel (1874).
Zuidema

[Dikema, Dr. Luppo]
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DIKEMA (Dr. Luppo), broeder van den voorg., 22 Jan. 1816 te Hoogezand geb. en
20 Juli 1893 te Winschoten, waar hij sedert 1862 rector van 't gymnasium was, overl.
Vóór dien tijd was hij hoofd van een
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bloeiend instituut op 't Hoogezand, dat op kleine schaal begonnen, in de 24 jaren
van zijn bestaan door meer dan 300 leerlingen werd bezocht, waarvan er meer dan
100 na afgelegd admissie-examen tot de hoogeschool werden toegelaten. Dikema
was een degelijk, veelzijdig ontwikkeld man, geheel autodidact: van 1833 tot 37 als
secondant bij dr. Noordewier te Winschoten werkzaam, behaalde hij hier zoowel
verschillende akten voor 't gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. als den graad
van candidaat in de letteren. Slechts één jaar vertoefde hij aan de academie te
Groningen, om zijn doctoraal-examen te doen; de promotie volgde wegens drukke
schoolzaken pas in 1859, op een dissertatie De pace Cimonica, welke
historisch-critische studie gewaardeerd werd.
Zuidema

[Diodati, Philippe]
DIODATI (Philippe), zoon J e a n D i o d a t i (van Leiden) en A l l e g o n d a
T r o u w e r s , (van Middelburg), geb. te Dordrecht 19 Sept. 1686, overl. te Batavia
26 Jan. 1733, als directeur van het graanmagazijn der O.I. Comp. aldaar. Hij
legateerde aan de nederl. hervormde Gemeente te Dordrecht een som van 15000
rijksdaalders, waarvoor vervaardigd werden het koperen hek op marmeren voet ter
afsluiting van het hooge koor en vier gouden bekers en drie gouden schotels ten
gebruike bij het H. Avondmaal in de Groote kerk, benevens dergelijke serviezen in
zilver voor de Augustijnen en Nieuwe kerk, 't welk alles sedert 1738 in gebruik
genomen is.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Jean Diodati (1844) 75; d e z . , Een Keizerl. Stadh. en
Kon. Bezoek in de O.L.V. kerk te Dordrecht (1859) 64.
van Dalen

[Dion, Lambertus]
DION (Lambertus), dominicaan. Hij behoorde tot het klooster van Maastricht, verwierf
zich naam als organist en overleed in Italië 22 Aug. 1648.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
de Limbourg XLVI (1910) 60.
G.A. Meijer

[Dirk, I, Theodericus]
DIRK I, T h e o d e r i c u s , graaf in Friesland, geb. omstreeks het derde kwartaal der
9e eeuw, gestorven vermoedelijk omstreeks 939. Hij was gesproten uit een
aanzienlijk o.a. in Kennemerland gegoed geslacht, vermoedelijk zoon van een graaf
G e r o l f , en komt voor in oorkonden van 916 tot 928; hij kreeg in 922 de kerk van
Egmond met haar toebehooren van koning Karel den Eenvoudige van West-Francië
in leen en speelde een rol in de lotharingsche twisten van dien tijd. Hij was gehuwd
met G e v a , die te Egmond in het klooster begraven werd en misschien uit
karolingischen stam sproot.
Over hem en zijn geslacht vgl. J. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h , Over de
geschiedenis der eerste graven uit het Holl. huis (Leiden 1875). L.
V a n d e r k i n d e r e , Le formation territoriale des principautés belges au moyen âge
(Bruxelles 1902).
Blok
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[Dirk, II, Theodericus]
DIRK II, T h e o d e r i c u s , graaf in Friesland, gest. na 1 April 988, zoon van Dirk I
en Geva. Hij schijnt W i c h m a n n opgevolgd te zijn als graaf van Gent en was als
zoodanig vazal van den graaf van Vlaanderen. In 969 schonk Lotharius, koning van
Frankrijk, hem het foreest Wasda, gelegen aan gene zijde der Schelde. 25 Aug.
985 gaf koning Otto III aan Dirk, die goederen tusschen Maas en Vlie in eigendom,
welke hij tot nog toe in leen had. Dirk mengde zich in de lotharingsche twisten van
dien tijd. Hij was gehuwd met H i l d e g a r d i s , misschien een dochter van A r n u l f
I, graaf van Vlaanderen.
Vgl. J. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h , Over
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de geschiedenis der eerste graven uit het Holl. huis (Leiden 1875), en L.
V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale des principautés belges au moyen age
(Bruxelles 1902).
Poelman

[Dirk, III, Theodericus]
DIRK III, T h e o d e r i c u s , graaf in Friesland en graaf van Gent, gest. 1039, zoon
van Arnulf en Liudgardis (kol. 182). Hij aanvaardde in 993 het bewind en schijnt
zich in den beginne vooral beziggehouden te hebben met zijn vlaamsche bezittingen.
Zijn landen in Noord-Nederland werden een gemakkelijke prooi voor de Friezen en
voor den bisschop van Utrecht. In 1005 ondernam Hendrik II, duitsch koning, een
tocht tegen de Friezen. Ten laatste verbond Dirk zich met zijn friesche onderdanen.
Hij keerde zich tegen den utrechtschen bisschop, terwijl hij zijn gebied uitbreidde
door de Merwede-streek te bezetten, waar zijn onderdanen de rivieren door roof
onveilig maakten. Vandaar klachten van de kooplieden van Tiel, van bisschop
Adelbold van Utrecht e.a. In 1018 zond keizer Hendrik II een strafexpeditie onder
Godfried I, hertog van Neder-Lotharingen. 29 Juli 1018 werd het keizerlijke leger bij
Vlaardingen door graaf Dirk verslagen. In dezen tijd schijnen de vlaamsche
bezittingen voor de hollandsche graven verloren te zijn gegaan. Dirk was gehuwd
met O t h i l h i l d i s , die in 1044 overleed.
Vgl. L. V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale des principautés belges au
moyen age (Bruxelles 1902), en mijn artikel over Dirk III in Nijhoff's Bijdragen 4. R.,
VIII, 349.
Poelman

[Dirk, IV, Theodericus]
DIRK IV, T h e o d e r i c u s , graaf in Friesland, gest. 14 Jan. 1049, zoon van Dirk III
en Othilhildis. Hij volgde zijn vader in 1039 op in het bestuur der landen tusschen
Maas en Vlie. In 1046 trok Hendrik III, duitsch koning, naar Vlaardingen en ontrukte
aan Dirk een landstreek, welke deze onrechtmatig bezet had. In 1047 verbond Dirk
IV zich met Godfried met den Baard, hertog van Opper-Lotharingen, die tegen den
Keizer opstond. Keizer Hendrik III deed een tocht tegen Dirk, veroverde Vlaardingen
en Rijnsburg, doch zag zich genoodzaakt terug te trekken. In 1049 verbonden zich
de bisschoppen van Utrecht, Luik en Metz tegen Dirk, lokten hem in een hinderlaag,
waar de graaf 14 Jan. 1049 sneuvelde.
Vgl. H e r i m a n n i A u g . Chronicon (Mon. Germ. Hist. SS. V, 125-128);
L a m b e r t i Annales (ibid. SS. V, 154); L. V a n d e r k i n d e r e , La formation
territoriale des principautés belges (Bruxelles 1902).
Poelman

[Dirk, V, Theodericus]
DIRK V, T h e o d e r i c u s , graaf van Holland, gest. 1091, zoon van graaf Floris I
en Geertruida van Saksen, volgde in 1061 zijn vader op onder voogdij zijner moeder.
In 1063 huwde Geertruida met R o b e r t d e n F r i e s , zoon van Boudewijn V, graaf
van Vlaanderen, die in naam van Dirk V over de erflanden van Dirk regeerde. 30
April en 2 Mei 1064 schonk Hendrik IV, duitsch koning, het grootste gedeelte der
bezittingen van graaf Dirk aan Willem, bisschop van Utrecht, doch de utrechtsche
kerkvorst slaagde er niet in deze landen te veroveren. In 1071 kwam Godfried III
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de Bultenaar, hertog van Neder-Lotharingen, bisschop Willem te hulp en veroverde
de bezittingen van Dirk V, welke hij tot zijn dood behield. 26 Febr. 1076 werd hertog
Godfried vermoord. Dirk V, gesteund door Robert den Fries, heroverde zijn landen.
Naar het schijnt kreeg graaf Dirk van Robert van Vlaanderen de zuidelijke eilanden
van Zeeland in leen. Dirk was de eerste, die den titel van graaf van Holland voerde.
Hij was gehuwd met O t h e l h i l d i s .
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Vgl. E. S c h m i e l e , Robert der Friese (Diss. Göttingen 1872); Annales Egmundani
o

(Werken v.h. Hist. Gen., nieuwe serie n . 1); A. K l u i t , Historia critica comitatus
Hollandiae et Zeelandiae I (Medioburgi 1777).
Poelman

[Dirk, VI, Theodericus]
DIRK VI, T h e o d e r i c u s , graaf van Holland, gest. Aug. 1157, zoon van graaf
Floris II en Petronella, volgde in 1122 zijn vader op onder voogdij zijner moeder.
Gravin Petronella geraakte in 1123 in strijd met keizer Hendrik V, die een leger
tegen haar en bisschop Godebold van Utrecht afzond; hertog Lotharius van Saksen
kwam haar te hulp. In 1126 schijnen Ooster- en Westergoo voor een korten tijd met
Holland vereenigd te zijn. In 1132 versloeg Dirk VI de West-Friezen, die nu F l o r i s
d e n Z w a r t e , broeder van Dirk VI aan hun hoofd stelden en invallen in
Kennemerland deden. Door bemiddeling van keizer Lotharius had er een verzoening
tusschen de broeders plaats. Graaf Dirk behaalde belangrijke voordeelen op Andreas
van Kuik, bisschop van Utrecht. In 1138 deed Dirk een tocht naar Jeruzalem. In
1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, bisschop van Utrecht, doch werd door de
bedreiging met den ban tot onderwerping gebracht. In 1150 mengde de graaf zich
in den strijd over de verkiezing van een nieuwen bisschop van Utrecht, na den dood
van bisschop Herbert. In 1157 moest de graaf weder de West-Friezen terugdrijven.
Dirk VI was gehuwd met S o p h i a , dochter van graaf O t t o v a n R h e i n e c k .
Hij is afgebeeld op den zgn. ‘St. Pieterssteen’ in het Rijksmuseum te Amsterdam,
afkomstig van de abdij Egmond.
o

Zie: Annales Egmundani (Werken v.h. Hist. Gen., nieuwe serie n . 1); A. K l u i t ,
Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae I (Medioburgi 1777); Kalender
voor de Protestanten in Nederland I, 152; Jaarboekje van Alberdingk Thijm 1893,
229.
Poelman

[Dirk, VII, Theodericus]
DIRK VII, T h e o d e r i c u s , graaf van Holland, gest. 4 Nov. 1203 te Dordrecht, zoon
van Floris III en Ada, volgde in 1190 zijn vader op. In 1196, na den dood van
Boudewijn, bisschop van Utrecht, mengde Dirk zich in den strijd over de verkiezing
van een nieuwen bisschop; hem werd het bisdom Utrecht door keizer Hendrik VI
opgedragen. De graaf bezette het gebied, terwijl Otto van Gelre de streken aan den
IJsel vermeesterde. Hierna ontstond een strijd tusschen Dirk en Otto, waarin Otto
bij den Heimenberg overwonnen werd. In 1197 stonden de Friezen van Drechterland
op, onder leiding van Willem, broeder van Dirk. A l e i d v a n S a k s e n , gemalin
van Dirk VII behaalde op de Friezen een overwinning. Tegelijk streed Dirk tegen de
Vlamingen, die ontevreden waren, dat Dirk VII in 1195 van keizer Hendrik VI het
recht verkregen had, den tol te Geervliet te herstellen en van de vlaamsche
kooplieden tol te heffen. Boudewijn IX van Vlaanderen werd verslagen, doch Dirk
VII bleef de suzereiniteit van den graaf van Vlaanderen erkennen. 3 Nov. 1200
kwam er een verdrag tot stand tusschen Dirk en Hendrik I van Brabant, waarbij Dirk
o.a. Zuid-Holland aan Brabant in leen gaf. Dit is waarschijnlijk een gevolg van een
strijd tusschen Hendrik van Brabant en Dirk VII, waarin Dirk bij Heusden door den
brabantschen hertog en diens bondgenooten verslagen werd. In 1202 kwam er een
voorloopige schikking tot stand tusschen den bisschop van Utrecht en den graaf
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van Holland. Dirk VII koos ook partij in de geschillen in Duitschland betreffende de
keizerskeuze na 1197.
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Vgl.: Annales Egmundani (Werken v.h. Hist. Gen., nieuwe serie n . 1); A. K l u i t ,
Historia critica I (Medioburgi 1777); L. V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale
des principautés belges (Bruxelles 1902).
Poelman

[Dirks, Willem]
DIRKS (Willem), na de hervorming de eerste martelaar der noordelijke Nederlanden,
stierf den marteldood te Utrecht 10 Juli 1525. Hinne Rode, de rector van de
Hieronymusschool aldaar, had vele vrienden en geestverwanten in zijne vrije
denkbeelden gevonden. Sommigen waren daarom verbannen, anderen hadden
hun nieuwe geloof verloochend. De overheid van Utrecht had 23 Aug. 1524 een
plakkaat uitgevaardigd tegen ketters en kettersche boeken, tegen het preeken over
die boeken en tegen het ‘blasfameren op God ende syn heyligen’. Daarna volgde
het eene vonnis het andere. Enkelen wisten den kerker weer uit te breken. Vooral
onder het kuipersgild waren er velen van ketterij verdacht; en in het bijzonder had
men daarbij het oog op Willem Dirks, stadskuiper in de Viesteeg, meestal als d e n
r o o d e n k u i p e r aangeduid. Tegen hem werd weldra het gebod uitgevaardigd,
dat hij gedurende eenigen tijd zijn huis niet mocht verlaten; bij gebrek aan voldoende
bewijzen werd het evenwel niet lang daarna ingetrokken.
In 1525 vond bisschop Hendrik van Beieren gelegenheid tegen de ketters op te
treden. Willem Dirks werd op aangifte van de kettermeesters in de
Jonker-Peters-kamer op de Sint-Katrijnepoort gevangen gezet, omdat hij een brief
van een sacramentist te Antwerpen afkomstig, met het opschrift: ‘Aan Willem den
kuiper te Utrecht’ met den aanhef: ‘Lieve broeder in Christo’ geopend had. Wel kon
hij bewijzen, dat dit geschied was door verwarring met een anderen Willem, kuiper
evenals hij, maar het verwijt van ‘met Luyters werck oft leringen omgegaen ende
hem beholpen te hebben ende een vuyl luters boof’ te zijn, kon hij niet zoo spoedig
weerleggen. Het getuigenverhoor, 7 en 8 Juli 1525 gehouden, bevestigde maar al
te zeer de beschuldiging. Daarbij kwam niet alleen aan den dag, hoe smadelijk hij
onder de gildebroeders over het celibaat der priesterschap gesproken had, maar
ook eene reeks van lasteringen tegen de Kerk en hare instellingen geuit. Nadat
derechters vruchteloos gepoogd hadden, hem te overtuigen verwezen zij hem naar
de geestelijke vierschaar, waarvan Jacob van Hoochstraten voorzitter was. Het
einde was te voorzien. Willem Dirks werd ten brandstapel verwezen.
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , de Geschiedenis der Kerkherv. in Nederl. van
haar ontstaan tot 1531 (Amst. 1873) 327-331 en de daar genoemde bronnen, verkort
bij F.D. M o o r e e s , Gesch. der Kerkherv. in Noord-Nederl. (Arnhem 1880) 37 v.
In de laatste jaren heeft men gemeend, dat de H o o p S c h e f f e r in deze zaak
het een en ander onnauwkeurig te boek gesteld heeft; ja zelfs dat Willem Dirks,
goed gelezen, waarschijnlijk niet eens den marteldood heeft ondergaan. Ten onrechte
echter. P. F r e d e r i c q vergist zich in zijn Corpus documentorum inquisitionis
haereticae pravitatis Neerlandicae (Gent 1889 v.v.) V, 63 in den datum 13 Nov.
1525 ter aanduiding van Maandag na Translatio Martini. Hij verwart blijkbaar S.
Martini, 11 Nov., d.i. zooals ook d e H o o p S c h e f f e r zeide, 4 Juli, dat in 1525
op een Zaterdag viel, en Translatio Martini welke dag in 1525 op een Dinsdag viel,
zoodat met Maandag daarna 10 Juli is bedoeld. Ook Pijper in de Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica, III ('s Gravenh. 1905) 400, meent, dat hij niet de
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eerste martelaar is, en houdt het er voor dat hij ‘dezelfde is als D i r c d e k u i p e r ,
omtrent wiens lot geen onzekerheid bestaat’ (zie: J. R e i t s m a , Honderd jaren uit
de gesch. der Herv. kerk in Friesl. 41, 63 en P. F r e d e r i c q , a.w., IV, 396).
Het is wel waar dat óp 10 Juli geen martelaar viel, omdat uit P. F r e d e r i c q ,
a.w., dl. IV, 368-373, 376, 395 v.v., blijkt dat de verhooren duurden minstens tot 13
Juli. Maar dat beweert d e H o o p S c h e f f e r ook niet. Deze zegt alleen: ‘Eindelijk,
10 Juli (Maandags na Translatio Martini) gaven zij alle hoop op om hem tot andere
gedachten te brengen en verwezen hun gevangene naar de geestelijke vierschaar’.
Verwarring tusschen Willem en Dirk de kuiper in de stukken betreft, voor zoover
ik zien kan, alleen de opschriften, niet de vonnissen. In de officieele stukken worden
de beide namen wel degelijk uit elkander gehouden.
Zie verder: Gedenkstukken uit de XVI eeuw, voornamelijk betreffende de
utrechtsche zaken in D o d t s Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis,
V, 300-304; voorts III, 211; VII, 120. Later zijn deze berichten uitgegeven door P.
F r e d e r i c q in het Corpus Documentorum bovengenoemd. Vervolgens vindt men
het verslag over hetgeen op weg naar de strafplaats geschiedde in: A.M.C. v a n
A s c h v a n W i j k , Plegtige intrede van Keizer Karel den vijfden in Utrecht in den
jare 1540 (Utr. 1838) die zich beroept op handschriftelijke mededeelingen van
Herbert van Amstel van Mijnden in een ex. van M a t t h a e u s , Veteris Aevi Analecta
I, 140. Ten slotte: Ber. Hist. Gen. te Utrecht IV (1851) 2e stuk, 111 en Kerkelijke
Cour. 22 Aug. 1909.
Knipscheer

[Dirven, Adrianus]
DIRVEN (Adrianus), geb. te Prinsenhage (Beek) 31 Dec. 1858, overl. te Kesselt 10
Febr. 1906, priester gew. te Hoeven 5 Aug. 1884. Na eenige jaren een kerkelijk
beneficie te Antwerpen te hebben bezeten, werd hij in 1887 benoemd tot
onderpastoor aan de kerk van den H. Vincentius te Luik. Om gezondheidsredenen
bedankte hij voor deze betrekking in 1891, doch werd in 1892 aangesteld tot
kapelaan van het Begijnhof te St. Truyen en in 1896 tot pastoor te Kesselt. Hij was
een ijverig beoefenaar der katholieke kerkmuziek. Met E m i l e D o t h i e r en P.
B a s q u é richtte hij op den Courier de St. Grégoire, waarvan het eerste nummer
verscheen 1 Jan. 1889, terwijl in Jan. 1897 door hem eene vlaamsche uitgave werd
bezorgd, de Sint Gregoriusbode. Behalve tal van artikelen gaf hij hierin een dertigtal
compositiën uit; andere zijner liederen vindt men in den Geestelijke Liederkrans van
A l p h . M o o r d g a t en in de werken van kan. E. C h a m i n a d e .
G.C.A. Juten

[Doekman, Hendrik Pietersz.]
DOEKMAN (Hendrik Pietersz.), of D i e m e t , ook als H e n d r i k P i e t e r s z .
aangeduid, als proponent beroepen te Oost-Vlieland in 1585, werd in 1588 te
Bovenkarspel beroepen doch verbond zich toen voor minstens twee jaren aan
Oost-Vlieland, vertrok in 1597 naar Venhuizen, heeft na dien tijd als legerpredikant
dienst gedaan en is gest. in 1623. In Juni 1598 was hij op de Synode te Edam. Hij
was naar het schijnt te voren pastoor. Hij is waarschijnlijk niet dezelfde als H e n d r i k
P i e t e r s z . die in 1595 te Haren, in 1602 te Beilen stond en op 4 Juni 1602 voor
de Synode te Groningen verscheen, omdat hij een geschil had met den koster over
‘die opkomsten van kosterijen ende schoolmeisteren’.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Zie: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750) 58; Kerkel.
Handboek 1908, Bijl., 136, 146; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 251; VI, 48;
VII, 2, 49.
Knipscheer
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[Doesburg, Jacobus Johannes]
DOESBURG (Jacobus Johannes) geb. te Utrecht 16 Sept. 1853 en overl. te Zwolle
24 Mrt. 1909. Hij ontving zijn opleiding op het gymnasium zijner geboorteplaats,
studeerde er aan de universiteit eerst in de classieke, daarna in de ned. letteren en
promoveerde in deze laatste op een dissertatie: De wording van den vrede van
Utrecht (1886). Na in 1881 eerst tot leeraar aan 't gymnasium te Utrecht benoemd
te zijn, werd hij het volgend jaar als zoodanig te Dordrecht aangesteld; in 1894 werd
hij directeur der H.B.S. te Hoorn, in 1896 van die te Zwolle. 't Was onder zijn bestuur
dat de zwolsche school 10 Sept. 1907 haar 40-jarig bestaan vierde, bij welke
gelegenheid Doesburg als feestredenaar de lotgevallen dier inrichting in herinnering
bracht.
Behalve zijn proefschrift schreef hij de volgende werken: Geschiedenis der
Romeinen, met 100 afbeeldingen (1891); Gesch. der Grieken, ook met circa 100
afbeeldingen (1893); C a e s a r s Gedenkschriften van den Gallischen oorlog, uit 't
latijn vertaald (1895) en West-Frieslands hoofdstad in vroeger eeuwen (1898). Met
E. Z u i d e m a schreef hij een Leerboek der Algemeene Geschiedenis in 3 dln.,
waarvan hij het laatste, Z. de eerste 2 deelen bewerkte (1899). Verder schreef
Doesburg nog de volgende tijdschrift-artikelen: Het aandeel van Napoleon III aan
de oorlogsverklaring in 1870 in Tijdschr. voor Gesch. 1887; De oorzaken van den
Spaanschen successie-oorlog in Tijdschr. v. Gesch. 1888; Engeland en de Republiek
der Vereenigde Provinciën van 1678-1685 in Tijdschr. v. Gesch. 1891; Christina,
koningin van Zweden in Tijdspiegel 1887 en Engeland en de Republiek der
Vereenigde Nederlanden van 1685-1689 in Tijdspiegel 1893 en 94.
Zuidema

[Doesburgh, Simon Cornelis van]
DOESBURGH (Simon Cornelis v a n ), boekhandelaar en uitgever, 1 Nov. 1835 te
Zetten in de Betuwe geb. en 4 Juni 1906 te Leiden gest. Zijn vader G.R.D. v a n
D o e s b u r g h was predikant op genoemd dorp en had een talrijk gezin: zeven
zonen en vijf dochters. Na zijn eerste opleiding op een kostschool te Wageningen
ontvangen te hebben, werd de jeugdige Simon in de leer gedaan bij de firma Post
Uiterweer te Utrecht, om boekhandelaar te worden; later voltooide hij zijn opleiding
bij Joh. Müller te Amsterdam. Reeds in 1859 begon van Doesburgh te Leiden een
eigen zaak, op kleine schaal. De zaak vlotte goed en kreeg weldra een uitstekenden
naam; zelfs was na verloop van eenige jaren de boekhandel van van Doesburgh
een der eerste in Nederland, dank zij de bekwaamheid, de degelijkheid en
nauwgezetheid, waarmee de jonge man van den beginne af zijn taak had opgevat.
Hij verwierf zich vrienden onder het beschaafde en geleerde publiek der
academiestad; de predikanten Maronier en van Gorkum, prof. Holwerda, de geleerde
P.A. Tiele, om geen andere namen te noemen, waren huisvrienden van hem. De
mannen van het vak schatten hem zeer hoog. Een goed deel van al wat er in die
dagen, vooral te Leiden, op belletristisch, godsdienstig en wetenschappelijk gebied
verscheen, zag bij van Doesburgh het licht. In Maart 1869 trad van Doesburgh in 't
huwelijk met M a r i a D e u t z .
Zie: Levensber. Letterk. 1907, 213; A.E.J. H o l w e r d a in Leidsch Jaarboekje
1907.
Zuidema

[Dolleman, Bartholomeus]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

DOLLEMAN (Bartholomeus), zoon van den majoor D i o n y s i u s D. en J o h a n n a
G e s i n a d e B r u y n , werd 15 Februari 1807 luitenant-kolonel in nederlandschen
dienst; deel uitmakende van het 9e regiment infanterie sneuvelde hij 31 Mei 1809
bij Stralsund tegen het korps van von Schill.
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Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 273; v. L ö b e n S e l s , Krijgsgesch. v.
Napoleon II, 531.
Eysten

[Dolmans, Alexander]
DOLMANS (Alexander), pastoor te Mechelen, geb. te Limmel gem. Meerssen, bij
Maastricht 25 April 1748, overl. te Mechelen 17 Febr. 1824; zoon van L e o n a r d u s
en A n n a C o o n e n . Gepromoveerd in de wijsbegeerte aan de universiseit van
Leuven als twaalfde der eerste linie in 1768, bachelier formeel in de godgeleerdheid,
professor en prefect der studiën in het collegie van O.L. Vrouw te Aelst 1773, priester
gewijd 1774, deken en pastoor van O.L. Vrouwekerk over de Dyle te Mechelen
1788. Hij werd tijdens het fransch bestuur (1794-1814), wegens het weigeren van
den eed van haat aan het koningsschap en aan de monarchie, gehechtheid en
getrouwheid aan de Republiek en aan de constitutie van het jaar III, gevorderd door
de wet van 19 fructidor an V (5 Sept. 1797), 25 Nov. 1797 door het Directoire Exécutif
te Parijs, op aanklacht dat hij een der gevaarlijkste vijanden van het fransche
staatsbestuur was, tot verbanning naar de kolonie Guyenne veroordeeld en van al
zijne goederen beroofd. Kort daarna werd hij aangehouden en in de stedelijke
gevangenis te Mechelen opgesloten. Zijn reis over Brussel, Kamerijk, Valenciennes
naar het midden van Frankrijk wordt door G o e t h a l s in zijn Histoire des lettres,
des sciences et des arts en Belgique II, 383 beschreven. Te Brussel werd hij in
Treurenburg opgesloten, vandaar vertrok hij met gendarmes naar Valenciennes,
daarna verbleef hij eenigen tijd te Kamerijk, waar hij aan zijn familie schreef. Zijn
hoop, dat de volksrepresentant van het departement der Nedermaas te Maastricht,
Charles Clement Roemers, een vriend des huizes, zou uitwerken, dat hij in plaats
van naar Frankrijk, over den Rijn naar Duitschland zou gezonden worden, werd
bedrogen en hij werd naar Versailles gevoerd in de gevangenis van Saint-Denis,
Franciade gedoopt. Eindelijk zien wij Dolmans te Compiègne krank in de gevangenis
en ook daar waren de pogingen van Roemers om hem op vrije voeten te doen
stellen vruchteloos. Het was toen Maart 1799 en eerst op het eind van 1799 werd
hij, dank zij een brief van voornoemden Roemers en meer nog van de stemming
van den eersten consul Bonaparte, ontslagen.
Dolmans vestigde zich te Mechelen, alwaar hij zijn vroeger ambt als pastoor van
het Begijnhof weer aanvaardde. Hij werd door verschillende aartsbisschoppen van
Mechelen gevraagd om deel uit te maken van hun raad.
Zijn brieven tijdens zijn gevangenschap aan zijn familie geschreven zijn uitgegeven
door J. H a b e t s , Aant. op de Maastrichtsche fam. Dolmans in Publ. de Limbourg
XIX, 236-249, 258; zie Publ. de Limb. XII, 495-497; v a n B a v e g e m , Het
martelaarsboek der Belgische geestelijkheid VI, 18.
Flament

[Dolmans, Matthaeus]
DOLMANS (Matthaeus), dominicaan. Hij werd in 1673 geboren te Limmel, overl.
10 Jan. 1729; zijne ouders waren P e t r u s D o l m a n s en I d a S m e d t s . Te
Maastricht trad hij in 't klooster en legde ook daar zijne religieuze geloften af, 28 Juli
1693. Nadat hij in Spanje zijne theologische studiën had voltooid, werd hij professor
in de wijsbegeerte aan het seminarie van Roermond tot 1709. Van daar ging hij
naar Maastricht, waar hij tot prior werd gekozen en zijn redenaarsgaven ten volle
ontwikkelde, bijzonder als controverse-prediker. Ruim twintig jaren verklaarde en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

verdedigde hij van den kansel de leerstellingen van het katholiek geloof en trok de
toehoorders

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

725
door zijn welsprekend en overtuigend woord. In 1714, bij gelegenheid der plechtige
heiligverklaring van Pius V, werd hij heftig door den predikant Menso Heydenryck
aangevallen, doch bleef het antwoord niet schuldig. Niet minder krachtig weerde hij
zich in een werk getiteld: De zekere onfeylbaerheyt der Roomsche Kerk en Pausen,
niet alleen wegens geloof en zeden, maar ook in het canoniseren der Heyligen,
vervolgens van onzen H. Vader en Patriarch Dominicus en den
laatstbecanoniseerden H. Paus Pius V, onder blykelyk betoog van de regtveerdige
ketterstraffen, gelyck ook dat de Waldensen en Albigenzen goddeloze ketters
geweest zyn, tegen Menso Heydenryck, predicant der so genaemde gereformeerden
o

tot Maestricht. (Gedrukt bij Lamberti Bertus, in 8 . 577 blz.).
Wegens zijne verdiensten als predikant werd P. Dolmans benoemd tot praedicator
generalis. Zijn geschilderd pertret is in de St. Servaaskerk te Maastricht.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d.G.A. M e i j e r , in Publ.
de Limbourg XLVI, (1910) 82.
G.A. Meijer

[Dolmans, Petrus]
DOLMANS (Petrus), geb. 8 Sept. 1697 te Limmel, gest. 29 Sept. 1751 te Bologna.
In de Societeit van Jezus getreden 5 Oct. 1714, volbracht hij de daarin gebruikelijke
studiën en was achtereenvolgens als leeraar werkzaam in de humaniora en de
wijsbegeerte te Antwerpen, in de H. Schrift en de godgeleerdheid te Leuven. In 1736
werd hij als Bollandist medewerker aan de uitgave der Acta Sanctorum, doch kon,
omdat zijn borst te zwak was voor het zittend leven, enkel slechts eenige levens in
het tweede deel van Augustus bewerken. Na anderhalf jaar gaf hij dit werk op en
bleef om zijn gezondheid drie jaar te Maastricht. Van 1740-1743 onderwees hij
wederom te Leuven de godgeleerdheid en bekleedde daarna verschillende
waardigheden in de Societeit. In 1751 was hij als afgevaardigde der belgische
Jezuïetenprovincie naar de 16e algemeene vergadering te Rome gezonden ter
verkiezing van een nieuwen algemeenen overste, als opvolger van den overleden
P. Retz. Hij overleed op de terugreis.
Afzonderlijk verscheen van zijn hand: Observationes apologeticae pro episcopatu
Trajectensi ad Mosam etc. (Antw. 1739) en Alterae Observationes ... etc. (Lovanii
1794) welke werkjes ook afgedrukt zijn in de: Acta S.S. Belgii I, 302 seq.
Zie: Acta S.S. Sept., V, praef.; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de
Jésus III, (Bruxelles 1890-1898) 120, 121.
Derks

[Domburgh, Jan Ariensen van]
DOMBURGH (Jan Ariensen v a n ), behoorde tot de Doopsgezinden te Dordrecht.
Welk beroep hij uitoefende is onbekend, maar hij was een vriend van den
schilder-dichter S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n , voor wiens Roomsche Paulina
ofte Bedrooge kuisheit (Schoonh. 1660) hij een banaal lofvers schreef. Andere
dichtproeven zijn niet van hem bekend. In 1658 ging hij, evenals van Hoogstraten,
tot de gereformeerde Kerk over. Maar alvorens gedoopt te worden, kreeg hij de
vermaning van ‘sijn wildt vliegent hair wat te besnoeyen, opdat van diegene die
buyten ons zijn, de gereformeerde leere niet en werde gelastert’. Nog voordat de
dordtsche kerkeraad toestemming had gegeven, had hij zich door zijn oom, ds.
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Peutemans te Heinenoord reeds laten doopen, waarover hij voor de classis ter
verantwoording geroepen werd. Hij is in het laatst van 1660 reeds overleden.
Uit aanteekeningen.
van Dalen

[Domis, Hendrik Jacob]
DOMIS (Hendrik Jacob), geb. te Alkmaar 11 Aug. 1782, overl. te Brummen op den
huize Samarang 7 Mei 1842, zoon van Mr. W i l l e m
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J a c o b D., patriotsch vroedschap en burgemeester van Alkmaar (ontslagen bij de
regeeringsverandering van 30 Mei 1788, begraven 6 Juli 1792) en C o r n e l i a
G e e r t r u i d a K l o e k . Tijdens de regeering van koning Lodewijk Napoleon vertrok
hij in gouvernementsdienst naar Oost-Indië, waar hij onder H.J.v.d. Graaff met Haak
en Meylan de inspectie der financiën had, in 182(?) resident van Samarang, in 1827
van Passoeroeang en in 1831 van Soerabaya werd, tot hij in 1834 eervol ontslag
verkreeg. Koning Willem I nam den in 1823 geboren zoon van D. als zijn doopzoon
aan. Hij was een ijverig lid van het Bataviaansch Gen. In deel X der Verhandel.
(1825) 105 leverde hij eene Beschrijving van Salatiga, Meraboe en de zeven tempels,
in deel XII (1830) 357: Journaal eener reis van Welerie naar het gebergte Praauw;
in dl. XIII (1832) 323: Aanteekeningen over het gebergte Tinger. Onderscheidene
bijdragen verschafte hij in 1828 en 29 tot het mengelwerk der Bataviasche Courant,
alsook eenige in het tijdschrift De Oosterling. Op een eigen persje deed hij te
Passoeroeang drukken: Beschrijving van de residentie Passoeroeang (herdrukt te
's Gravenhage 1836); Aanteekening over het eiland Java (1829) en in 1827 ook de
eerste proeve van een Hollandsch Javaansch Woordenboek, door zijn zoon W.J.C.
d e S e n e r p o n t D o m i s onder zijn toezicht en met zijne medewerking
vervaardigd. Voorts zijn van hem gedrukt: Passoeroeangsche Almanak voor het
jaar 1830 (Pass. 1830), en Sourabaysche Almanak voor het jaar 1833 (Sour. 1833).
Zie: Hand. en Geschr. Ind. Gen. III (1856) 226.
Bruinvis

[Domis, Guillaume Toussaint]
DOMIS (Guillaume T o u s s a i n t ), geboren te Amsterdam, student in de rechten te
Utrecht 1702, advocaat te Amsterdam, ook notaris aldaar 1732-36, gehuwd met
A n n a E l i s a b e t h S a x e , die als zijne weduwe te Alkmaar overleed in Maart
1758. Hij schreef: Oephalus en Pokris, treurspel (1710); Argelia Koningin van
Thessaliën, treurspel (1713); Het Dronkemans Testament, of de uitvaart van Meester
Andries, kluchtig blijspel (1720); Atys en Sangarida, treurspel (1723); alle Amst.
Zijne zinspreuk was: Gloriam tribuit doctrina.
Bruinvis

[Domitianus]
DOMITIANUS, omstreeks 560 overl., bisschop van Maastricht. H e r i g e r , de eerste,
die iets van deze heilige vermeldt, boekt, dat hij op de Synode van Orleans (549)
is geweest, dikwerf het graf van den H. Servatius bezocht, en in de Sinte-Mariakerk
te Hoey begraven is. Onder de akten der Synode van Clermont (535) en die van
Orleans vindt men zijne handteekening. Hij wordt door zijne latere levensbeschrijvers
geroemd om zijne groote geleerdheid, zijne liefde voor armen en zieken, zijn ijver
voor de bekeering der volkeren en voor het behoud van het ware geloof. De legende
verhaalt, dat hij tijdens een verschrikkelijken hongersnood door zijn gebed een
overvloedigen regen heeft verkregen, en uit de omstreken van Hoey een draak heeft
verjaagd.
De opsomming zijner levensbeschrijvingen bij P o t t h a s t , Bibl. Histor. Medii Aevi
(Berlijn 1896) II, 1273; Bibl. Hagiogr. Latina (Brussel 1898-99) in voce;
K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen (Amsterdam 1900) I, 43.
Kronenburg
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[Donck, Gerlach van der]
DONCK (Gerlach v a n d e r ), geb. in 1434, als zoon van den gelderschen edelman
J a n v a n d e r D o n c k , heer van Obicht, en A l a r d a v a n H o v e n , overl. 27
Aug. 1503. Als jongere zoon voor de geestelijkheid bestemd, werd hij reeds op
11-jarigen leeftijd in 1445 toegelaten tot een gesupplementeerde prebende in het
Domka-
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pittel te Utrecht. Op 17 April 1450 geëmancipeerd, ging hij ter studie en werd 9 Juli
1452 als stud. te Heidelberg ingeschreven. 21 Dec. 1455 ontving hij de wijding als
subdiaconus. Hierna zijne studiën voortzettende met den uitgesproken wensch van
het Domkapittel, dat hij niet terug zou keeren, alvorens den graad van mag. artium
of baccalaureus iuris verworven te hebben, werd hij 30 Sept. 1459 na verwerving
van beide graden als kanunnik toegelaten. In het eind van zijn leven, waarschijnlijk
na 1499, is hij proost van Westfriesland geworden. De zorg om niet door de
kameraars van het kapittel beetgenomen te worden bracht hem er toe de rechten
en gewoonten van het Domkapittel met betrekking tot de aan de kanunniken
verschuldigde uitdeelingen in schrift te brengen. De hiertoe door hem verzamelde
aanteekeningen werden, waarschijnlijk na zijne toelating tot het kapittel, door hem
in één redactie in net overgebracht en gedurende den verderen loop van zijn leven
met tal van bijvoegingen vermeerderd. Na zijn dood in 1503 ging het aldus
saamgestelde handschrift in eigendom over aan Adriaan Ram, die het eveneens
met enkele aanteekeningen vermeerderde, en dit handschrift, bekend als de
‘T a l m u d v a n G.v.d. D o n c k ’, voor de geschiedenis van het kerkelijk recht van
het grootste belang, is met inleiding uitgegeven door S. M u l l e r F z . in: Rechtsbr.
v.d. Dom v. Utrecht, (Oude Vaderl. Rechtsbr. II, 5) 59 vlgg.
Zie ook: D r a k e n b o r c h , Aanh. o.d. Kerkel. Oudh. v. Ned., 409-411, 464, 480,
482; H. K e u s s e n , Die Matrikel d. Univ. Köln (Bonn 1892) I, 417.
van Kuyk

[Donders, Franciscus Cornelis]
DONDERS (Franciscus Cornelis), geb. te Tilburg 27 Mei 1818, overl. te Utrecht 24
Maart 1889, was een glansrijk beoefenaar der physiologie en de stichter van een
oogheelkundige school, die niet alleen van alle oogheelkundigen in Nederland en
zijn koloniën uit de tweede helft der 19e eeuw de leerschool is geweest, maar ook
door geneeskundigen uit alle deelen der beschaafde wereld werd bezocht. Donders
was het jongste kind en de eenige zoon uit een gezin van negen kinderen, waarvan
de vader spoedig na de geboorte van den zoon overleed. Op 7-jarigen leeftijd werd
hij naar de dorpsschool te Duizel gezonden, waar zijn bijzondere begaafdheid
zoozeer uitkwam, dat hij 4 jaren later werd aangesteld om, tegen vrijstelling van
kostgeld, den meester bij het onderwijs te helpen. Hij bleef daar tot 1831. Het was
de bedoeling van zijn moeder hem naar Luik te zenden om daar tot r.k. geestelijke
te worden opgeleid, welk plan echter door den belgischen opstand werd verijdeld.
Hij bezocht nu gedurende korten tijd de fransche school te Tilburg en daarna de
latijnsche school te Boxmeer, waar hij het denkbeeld, priester te worden, geheel
liet varen. In 1835 kwam hij te Utrecht als kweekeling van de militaire geneeskundige
school en tegelijkertijd als student in de geneeskunde aan de hoogeschool. In 1840
werd hij tot officier van gezondheid bevorderd en te Vlissingen in garnizoen geplaatst.
Intusschen had hij het doctoraal examen in de geneeskunde afgelegd te Leiden,
omdat de faculteit te Utrecht geen genoegen wilde nemen met het getuigschrift dat
hij gedurende twee jaren de lessen aan het ziekbed aan de militaire school - niet
aan de hoogeschool - had bijgewoond; een bezwaar, dat de leidsche faculteit niet
deelde. Zoo promoveerde hij dan ook te Leiden, in 1840, op een te Vlissingen
bewerkt proefschrift: Diss. Inaug. sistens observationes anatomico-pathologicas de
centro nervoso, naar aanleiding van een door hem onderzocht geval van
cerebro-spinale meningitis. In 1841 werd
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hij overgeplaatst naar 's Gravenhage. Hier werd Donders al spoedig een zeer bekend
man, niet alleen door den ijver en het talent, waarmede hij zich met geneeskundige
onderzoekingen bezig hield, waarvan hij eenige uitkomsten in het tijdschrift
Boerhaave mededeelde, maar ook door zijn persoonlijkheid, die indruk maakte in
elken kring waarin hij zich vertoonde, door zijn buitengewone schranderheid, zijn
belangstelling in alle vakken van wetenschap, literatuur en kunst en door de
gemakkelijkheid en sierlijkheid waarmede hij zijn gedachten wist weer te geven.
In 1842, op 24-jarigen leeftijd, werd hij belast met het onderwijs in de anatomie,
de histologie en de physiologie aan de militaire geneeskundige school te Utrecht.
Daar vond hij mannen als: G.J. Mulder, Moleschott, Harting en anderen, in wier
kring hij, als een der voormannen van de nieuw oplevende physiologie, de warmste
belangstelling vond. Met Mulder samen legde hij de eerste grondslagen van de
histochemie - hij werd weldra een der voornaamste medewerkers aan de eerst kort
te voren door Schleiden en Schwann gevestigde leer der cel als grondvorm van alle
weefsels - hij begon, met meesterlijke onderzoekingen over de bewegingen van het
menschelijk oog, de studiën waardoor hij een der allereerste voorgangers op het
gebied der oogheelkunde zou worden. Misschien wel het belangrijkste geschrift van
Donders uit deze periode is een voordracht door hem in 1844 gehouden in het
Natuurk. Gezelsch. te Utrecht en in 1845 (het jaar waarin J.R. M a y e r 's verhandeling
Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel
verscheen) onder den titel: Blik op de stofwisseling als bron der eigene warmte van
planten en dieren uitgegeven, waarin met grooten nadruk de onvergankelijkheid
der kracht (of, zooals thans gezegd wordt, van het arbeidsvermogen) op den
voorgrond wordt gesteld.
De faculteit der geneeskunde te Utrecht begreep, dat zij moest trachten een man
van zoo buitengewone gaven aan zich te verbinden. Donders werd, ofschoon er
geen vacature was, tot hoogleeraar benoemd, welk ambt hij op 28 Jan. 1848
aanvaardde, met een redevoering over de Harmonie van het dierlijke leven, de
openbaring van wetten, een voorbode van Darwin's evolutieleer. Hij gaf onderwijs
in gerechtelijke geneeskunde, in anthropologie, in gezondheidsleer en medische
politie, in oogheelkunde, verrichtte de lijkopeningen in het ziekenhuis en wist een
eenvoudig laboratorium in te richten, waaruit tal van gewichtige onderzoekingen te
voorschijn kwamen.
Intusschen was hij gehuwd met E r n e s t i n e J.A. Z i m m e r m a n , de dochter
van den lutherschen predikant te Utrecht. De eenige dochter uit dit huwelijk werd
de echtgenoot van T h . W. E n g e l m a n n . Zij overleed in 1870, na tweelingen ter
wereld te hebben gebracht. Donders verloor zijn echtgenoot in 1887. Kort na zijn
aftreden als hoogleeraar trad hij opnieuw in het huwelijk met de talentvolle
portretschilderes B r a m i n e H u b r e c h t .
In 1851 werd Donders buitengewoon lid van de Kon. Akad. v. Wetensch. te
Amsterdam en in 1855 lid der Afd. v. Wis- en Natuurk. der Akademie, van welke
afdeeling hij van 1865 tot 1883 den voorzitterstoel bekleedde.
In 1859 stichtte hij, door bijdragen van belangstellenden daartoe in staat gesteld,
het Ned. Gasthuis voor behoeftige minvermogende ooglijders, dat hij, met Snellen,
die in 1877 tot hoogleeraar in de oogheelkunde werd benoemd, weldra tot een alom
beroemde leerschool maakte. In 1862
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nam Donders den door het overlijden van Schroeder van der Kolk, zijn leermeester,
opengevallen leerstoel in physiologie in en vier jaren later verkreeg hij een nieuw
physiologisch laboratorium, waar Th.W. Engelmann zijn medewerker en na zijn
aftreden, in 1888, zijn opvolger werd.
Bij gelegenheid van zijn 70en verjaardag werd aan Donders een indrukwekkende
hulde gebracht, waaraan physiologen en oogheelkundigen uit alle landen deelnamen.
Een uitvoerige beschrijving daarvan is gegeven in een gedenkboek: Het jubileum
van Prof. F.C. Donders (Utrecht 1889).
C. Wildt heeft zijn portret op steen geteekend; voorts is het verschillende keeren
in tijdschriften en jaarboekjes afgebeeld (v. S o m e r e n , Beschr. catal. II, in voce).
Behalve in dit boek, vindt men een uiteenzetting van de beteekenis, die Donders
in Nederland en daarbuiten heeft gehad en van zijn verhouding tot mannen als Sir
W. Bowman, A. von Graefe, H. Helmholtz, Jac. Moleschott en andere van zijn
beroemde tijdgenooten, benevens een vermelding van zijn werken, o.a. bij: B.J.
S t o k v i s , Jaarb. Kon. Acad. v. Wetensch. 1891, 1; W. B o w m a n , Proc. Royal
Soc. London XLIX (1891) VII; J.P. N u e l in Ann. d'Oculistique CII (1889) 1-107; zie
verder: P e t i t , Reper- torium 1233.
Pekelharing

[Donellus, Hugo of Doneau]
DONELLUS (Hugo) of D o n e a u , een der beroemdste vertegenwoordigers van de
fransche rechtsschool, die, door toepassing van den ‘mos gallicus’ en reactie tegen
de glossatoren en post-glossatoren, de behandeling der bronnen zelve ter hand
nam, werd uit aanzienlijke ouders te Châlons-sur-Sâone 23 Dec. 1527 geb. en overl.
te Altdorf 4 Mei 1591. Dank zij den invloed zijner zuster behoorde hij reeds op
jeugdigen leeftijd tot de aanhangers der hervorming. Zij voorzag hem tevens van
boeken, o.a. van E r a s m u s ' Miles christianus en Colloquia. Bestemd voor de balie,
werd hij naar het lyceum van Tournon gezonden en in of ± 1544 aan de universiteit
te Toulouse ingeschreven. Hij genoot hier onderwijs van Ferrerius en Corasius, die
de sporen van Bartolus verlatend, hun lessen op meer vruchtdragende wijze gaven.
De methode van Bartolus won weder veld, toen Corasius was vertrokken. Donellus
vertrok daarom in 1546 naar de universiteit te Bourges, waar het humanisme de
bovenhand had en Baro en Duarenus doceerden. Vooral met den laatste sloot hij
nauwe vriendschap. Behalve op de rechten, legde hij zich op de oude talen toe. Bij
de spoedig volgende oneenigheden tusschen Baro en Duarenus sloot hij zich bij
den laatste aan, hoewel deze in 1547 Bourges verliet en niet voor Febr. 1550, na
Baro's dood, daar terugkeerde. Hierdoor was hem de mogelijkheid geschonken 17
Juli 1551 onder den geliefden leermeester te promoveeren. Reeds vóór deze
promotie gaf hij les aan de universiteit en had hij de aandacht getrokken van den
kanselier l'Hospital, die mede door Duarenus bewogen werd hem tot professor-titulair
te doen benoemen. Spoedig daarop werd hij ordinarius. Door zijn eenvoud, zijn
redenaarsgaven en diepe kennis verwierf hij weldra grooten naam, zoodat hij in
1555 de vurige hoop koesterde om Bauduinus, die wegens oneenigheden met
Duarenus Bourges verliet, als tweede hoogleeraar op te volgen. Ondanks herhaald
schrijven aan zijn beschermer l'Hospital, werd deze hoop niet vervuld en Cujacius
benoemd. Donellus en Duarenus beantwoordden deze benoeming met Cujacius
het leven in alle opzichten moeilijk te maken en de studenten tegen hem op te zetten,
zelfs in die mate dat C. in Augustus 1557 Bourges verliet. Op zijn opvolger, Contius,
ging deze vijandelijke stemming over, nog vermeerderd
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door Donellus' verontwaardiging over diens over gang van de reformatie tot de kath.
Kerk. Ten slotte kwam de magistraat tusschenbeide. In 1558 stierf Duarenus en
werd als eerste hoogleeraar door Cujacius opgevolgd. Door den nood gedrongen
verdroegen hij en Donellus elkander, totdat in 1566 Hotomannus den eerste
opvolgde, met wien Donellus zeer bevriend was. Beide vrienden werden in 1571
als verdacht van ketterij van hun functies ontheven met gelijktijdige inhouding van
hun traktement. De spoedig daarop volgende Bartholomeus-nacht had in Aug. 1572
zijn vlucht uit Bourges ten gevolge. Als knecht van eenige duitsche studenten
verkleed, gelukte het hem, over Lyon, Genève te bereiken, met achterlating van zijn
geheele bibliotheek. Zoo verliet hij de universiteit, waarvan hij 20 jaar een der sterren
was geweest. Van zijn leerlingen daar zijn vooral te noemen de latere leidsche
hoogleeraar Franciscus Junius, Theodorus Weier, raad van den keurvorst van de
Paltz, Jerome Paumgartner uit Neurenberg, en de beroemde fransche historicus
de Thou. Te Genève uitrustend van de overhaaste en gevaarlijke vlucht, werd hij,
vooral door toedoen van Weier, door den keurvorst van de Paltz tot eersten hoogl.
te Heidelberg beroepen, om den Codex te onderwijzen. Een gastvrije ontvangst en
de rijke universiteitsbibliotheek stelden hem hier voor het ondervonden leed
schadeloos. Uit hetzelfde jaar dagteekent zijn optreden in de poolsche troonkwestie.
De candidatuur van Hendrik van Anjou werd door den franschen gezant in Polen,
Jean de Montluc, gesteund door de uitgave van een geschrift, waarin Anjou's
onschuld aan de gruwelen van den Bartholomeus-nacht werd in het licht gesteld.
Verontwaardigd hierover gaf hij onder het pseudoniem Z a c h a r i a s F u r n e s t e r
een Defensio pro justo et innocenti tot millium animarum sanguine in Gallia effuso,
adversus J. Monlucii defensionem lanienae Parisiensus anni 1572, waarin het gedrag
der fransche vorsten en der roomsche Kerk tegen de ketters scherp werd
gecritiseerd. De indruk van dit geschrift was zoodanig, dat Cujacius nog in 1575
een Praescriptio pro J. Monlucio, episc. et comite Diensi schreef. Daar hij wist, dat
Cujacius zelf de gebeurtenissen in Frankrijk ten sterkste afkeurde en dus niet te
goeder trouw de Montluc kon verdedigen, vermeerderde dit nog Donellus' haat tegen
den schrijver en beantwoordde hij hem in scherpen toon met een Defensio adversus
praescriptionem pro J. Monlucio.
Te Heidelberg bracht Donellus een rustigen en voor zijn studie vruchtbaren tijd
door, terwijl zijne geschriften hem in de rij der eerste europeesche juristen brachten.
Hier huwde hij in 1573 S u z a n n a M o n d e k e n s , ook voorkomende als
B o u c h e t t e . In 1576 werd Lodewijk VI keurvorst en van dezen streng Lutheraan
hadden de Calvinisten veel te lijden. Het leven te Heidelberg werd Donellus daardoor
in die mate onaangenaam, dat hij geneigd scheen een roepstem uit Holland voor
een professoraat te Leiden te volgen. De Keurvorst, bang den uitstekenden man te
verliezen, die als roem zijner universiteit gold, ontbood hem bij zich en beloofde
hem alle vrijheid van godsdienst en verhooging van traktement. Toen deze belofte
niet werd gehouden, en de van calvinisme verdachte hoogleeraren aan een hoogst
kwetsende enquête werden onderworpen, deed hij - liever dan zijn geweten geweld
aan te doen - met een aantal ambtgenooten afstand van zijn zetel. Sinds 20 Dec.
1578 was hij rector der universiteit. Hoe gevoelig dit verlies voor Heidelberg was,
blijkt uit een aantal brie-
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ven van tijdgenooten, o.a. van den raadsheer te Spiers Cisner. In Oct. 1579 vertrok
hij met zijn familie naar Holland en werd hier met hulde ontvangen. Gedurende 8
jaren werd hij terecht als de eerste rechtsleeraar der nog jeugdige leidsche
universiteit gehuldigd. In 1581 op het drietal voor het rectoraat geplaatst, werd de
in dienstjaren oudere Cornelius Grotius benoemd. Eenigen tijd later schonk de
leidsche magistraat hem een waardige woning. De benoeming in 1581 van den
strengen calvinist Danaeus tot theol. prof. was de eerste aanleiding tot
onaangenaamheden. Donellus sloot met dezen geestverwant een nauwe vriendschap
en toen zijn strenge beginselen hem in moeilijkheden brachten, vooral met Caspar
Coolhaes en Hack, koos Donellus met overtuiging zijn partij. Ook Justus Lipsius
toonde zich in dezen tijd een vriend van Donellus. Na het verschijnen van een
pamflet tegen de meer vrijdenkenden, waarvan Donellus door sommigen als schrijver
wordt beschouwd, werd de strijd in 1582 zoo heftig, dat de leidsche magistraat
tusschenbeide kwam om de godsdienstvrijheid hoog te houden. Danaeus verliet
daarop Leiden (zie ook kol. 685) Donellus' optreden had echter bij velen kwaad
bloed gezet; de overtuiging van de groote waarde, die zijn bezit voor Leiden had,
en de bescherming, die Donellus van den Prins en van Marnix van St. Aldegonde,
met wien hij nauw verbonden was, genoot, verzekerden hem echter in de eerste
jaren nog de hulde, waarop zijn groote naam en talrijke geschriften hem recht gaven.
De regeering van Leiden vereerde hem 2 Febr. 1584, voor de opdracht van zijn
geschrift de Actionibus, een kostbare zilveren schaal. In 1582 bereikte hem een
aanbod uit Duitschland voor een hoogleeraarszetel te Altdorf. Prins Willem schreef
22 Dec. 1583 een brief aan curatoren dier universiteit om hen van hun pogingen
om Donellus te krijgen te doen afzien (gedrukt Programm Marburg 1819, 12).
Bovendien werd zijn traktement verhoogd. Na den dood van Lodewijk VI van de
Paltz volgde een beroep naar Heidelberg, en nadat de rector, J. Lipsius en een
deputatie studenten, naar den Haag waren geweest, verzekerden de Staten van
Holland hem het voor dien tijd buitengewoon hooge professors-traktement van 1300
gld. Niet lang daarna brachten zijn strenge godsdienstopvattingen hem in
moeilijkheden, doordat hij, in den strijd tusschen Leicester en diens politieke
tegenstanders, partij voor den eerste trok, in wien hij den beschermer van het
calvinisme zag. En dit op een wijze, die den graaf van Hohenlo aanleiding gaf zich
bij schrijven van 13 April 1587 tot burgemeesters en schepenen van Leiden te
wenden om zich te beklagen, dat een ‘doctor in Rechten aldaer inder Universiteyt’,
bij zijne voordrachten ‘eenige onbetaemelycke ende invective woorden tot lasteringe
van der Staten van dese landen en ons gesproken ende verhaelt heeft gehadt’ met
een verzoek om onderzoek. Voor de leidsche magistraat was deze brief aanleiding
om aan curatoren een onderzoek op te dragen, te meer daar Donellus in verdenking
stond bij de verspreiding van een voor de Staten van Holland zeer onaangenaam
pamflet behulpzaam te zijn geweest. Curatoren brachten 24 April d.a.v. bij monde
van Buys en van der Does rapport uit, dat Hohenlo's brief waarheid bevatte, waarop
Donellus den volgenden dag zonder mededeeling der redenen door curatoren en
burgemeesters van Leiden ontslag uit zijn ambt werd aangezegd. Nóch een schrijven
van Donellus aan de Staten, die nadere inlichtingen van curatoren en burgemeesters
vroegen,
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nóch de pogingen van Lipsius en Beyma namens den senaat bij curatoren en
magistraat om herstel, of althans mededeeling van de redenen van ontslag, nóch
Leicester's persoonlijke tusschenkomst bij burgemeesters, vermocht iets te baten.
In het najaar 1587 verliet Donellus Leiden en begaf zich naar Duitschland. Hoe diep
het verlies van den beroemden man gevoeld werd, blijkt wel uit de omstandigheid
dat in zijn plaats Corn. de Groot de Bronchorst tot hoogleeraar werden benoemd
en Sosius tot ordinarius bevorderd. Door invloed van zijn vroegeren leerling
Paumgartner weldra tot hoogleeraar te Altdorf benoemd, bracht hij hier zijn laatste
jaren in rust door, schonk aan de universiteit een tijd van ongekenden bloei en leefde
in vriendschap met zijn collega's, waartoe sinds 1590 zijn leidsche leerling Scipio
Gentilis behoorde. Na zijn intreerede op 8 Aug. 1588 werkte hij hier tot zijn dood op
4 Mei 1591. In 1590 vereerde de magistraat van Neurenberg hem - in dank voor
een tweetal adviezen - een medaille met zijn buste. Gentilis hield 7 Mei 1591 zijn
lijkrede, terwijl curatoren een grafsteen te Altdorf te zijner eere oprichtten. Met vele
van de bekendste mannen van zijn tijd stond hij in briefwisseling, zoo met Lipsius,
Marnix, Cisner, Philips Camerarius, e.a. De groote beteekenis zijner
wetenschappelijke geschriften, speciaal van zijn hoofdwerk: Commentarii de jure
civili, ligt in de systematische bewerking der stof. Hij beweegt zich daarbij uitsluitend
op het gebied van het romeinsche recht, waarbij hem zijn kennis van en liefde voor
de romeinsche letteren, gepaard aan zijn critischen geest met de starre methode
der glossatoren deed breken. Eerst in lateren tijd zijn zijne werken op hun rechte
waarde geschat.
Zijn voornaamste werken zijn: Tractatus de usuris, fructibus et mora (Par. 1556);
Tractatus de pignoribus atque aedilitio edicto (1558); Ad legem Just. de sententiis,
quae pro eo quod interest proferuntur; sive de eo quod interest (Par. 1561, herdr.
1574, 1580, 1589, 1596; Leid. 1630); Ad titulum Dig. de rebus dubiis comment.
(Bitur. 1571, herdr. Antv. 1584, Lugd. Bat. 1684); Comment. ad tit. Cod. de pactis
et de transactionibus (Bitur. 1572, herdr. 1573, 1574); Comment. ad tit. D. de
praescriptis verbis et in factum actionibus (Heid. 1572, herdr. 1574, 1580); Comment.
ad tit. D. de verborum obligationibus (Heid. 1577, herdr. 1577 en 1599); Comment.
ad tit. Inst. de actionibus (Antv. 1581, herdr. 1584, 1596, Leid. 1630); Comment. ad
Cod. Just. partes quasdam (Leid. 1587, herdr. 1599, 1620); De evictionibus (Franc.
1589); Commentarii de jure civili (Franc. 1589 en 1590; na Donellus' dood volledig
uitg. door S. G e n t i l i s , Francf. 1596, herdr. 1612, 1626; door J.C. K o e n i g en
C. B u c h e r , Norimb. 1801-33); Opuscula postuma et aliorum quaedam (Han.
1604); Opera omnia (Lucca 1762-70, 12 dln., herdr. Napels 1764 vlg., 9 dln., Romae
1827-33, Florence 1840-47, beide 12 dln.)
Zijn geschilderd portret is in de Univ. Bibliotheek te Leiden; gegraveerd is het door
B. Dolendo, W. Swanenburg, Cr. de Passe, e.a.
Zie: A.P.T h . E y s s e l l , Doneau, sa vie et ses ouvrages (bekroond Acad. des
sciences, arts et belles-lettres de Dyon; vertaald door J. S i m o n n e t ) (Dyon 1860);
A.P. T h . E y s s e l l , Les dernières années de H. Doneau in Mém. de l' Ac. de Dyon
XV, 1868-69; S i e g e n b e e k , Gesch. Leid. Hoogeschool I, 48-53, 209; II, T. en B.,
61-62; W. B i s s c h o p , De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden (Leid.
1867) 23-36, 83-93; J.F. H a u t z , Juristenfacultät der Univ. Heidelberg (1853) 9-19;
R. S t i n t -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

733
z i n g , H. Donellus in Altdorf (Erlangen 1869); M. B o d e t , Etude sur Doneau in
Revue de droit français et étranger I, 845-858 (met verschillende
onnauwkeurigheden); N.H. G u n d l i n g , Nachricht von H. Donelli leben und schriften
(Sammlung kleiner Teutscher Schriften (Halle 1737) 253-311 (verouderd; verbeterd
o

uitgeg. door D e i n l e i n in zijn Acta eruditorum Franc. XVII n . 7); C.
P a u m g a r t n e r , Anniversaria in honorem D. Hug. Donelli (Altd. 1629); de lijkrede
van G e n t i l i s bij B u d e r Vitae clar. Ictorum (1722).
van Kuyk

[Donker Curtius, Mr. Boudewijn (1)]
DONKER CURTIUS (Mr. Boudewijn) (1), geb. 4 April 1746 te Helmond, overl. te 's
Gravenhage 8 Febr. 1832, promoveerde te Leiden in 1767 op een proefschrift
getiteld: Variae quaestiones ex jure naturali et civili. Hij huwde op 13 Juli 1774
C o r n e l i a H e n d r i c a S t r a c h a n , dochter van sir William Strachan, baronet
en werd vader van elf kinderen. Hij gaf anoniem uit hetwerk getiteld: Legaat van
Gil. les Blasius Stern (waarover M.C.v. H a l l , Gemengde Geschriften betrekkelijk
de Gesch. der Letterkunde 135). In het begin van 1795 werd hij aangesteld tot
secretaris van het Comité van Algemeene Zaken en van het Bondgenootschap te
Lande. Hij bekleedde dien post tot 1798, toen hij daarvan uit eigen beweging afstand
deed, omdat de richting in het staatsbestuur hem mishaagde. In 1801 werd hij
raadsheer in 't Hooggerechtshof, later president. Van 1810-13 heeft hij veel gevaren
doorstaan wegens zijn aanhankelijkheid aan het oude bestuur; o.a. werd zijn zoon
Mr. Dirk, die volgt, geroepen om in de Garde d'honneur van Napoleon te dienen,
ofschoon reeds bij plaatsvervanging dienende. Hevige scènes hadden tusschen
den prefect de Stassart en hem plaats; Napoleon gaf hem echter gelijk en verhief
hem zelfs in den adelstand met den titel baron. In November 1813 werd hij door
den Souv. Vorst benoemd tot lid der commissie, aan welke werd opgedragen de
aanwijzing der notabelen, aan welke de ontworpen grondwet ter goedkeuring werd
aangeboden. Hij stierf als president van het Hooggerechtshof.
Zie: T h . J o r i s s e n , Bijdr. tot de Gesch. der Omwenteling van 1813 (1864)
1-35; F. B e z e m e r S r . , Nieuws uit oude Boeken (1907) 112, waar p. 113 zijn
portret.
Breukelman

[Donker Curtius, Boudewijn (2)]
DONKER CURTIUS (Boudewijn) (2), zoon van Willem Boudewijn (kol. 737), geb.
te Dordt in 1803, overl. begin Augustus 1856 te Ems; 29 Dec. 1819 te Leiden
ingeschreven werd hij in 1824 bekroond met de gouden medaille in de sterrenkunde.
Op 29 Sept. 1826 promoveerde hij te Leiden in twee vakken: in de rechten na
verdediging van een dissertatie: Ad juris mercatorii caput de societatibus en in de
mathematische wetenschappen na mede openbare verdediging van een Specimen
quo exponuntur methodi, quibus aeris impulsus et venti velocitas determinantur. Na
zijn promotie werd hij advocaat te Amsterdam. Hij was gedurende eenige jaren
voorzitter van de Rijnspoorwegmaatschappij, en lid der Prov. Staten van
Noord-Holland.
Hij schreef: Onderzoek over de wettigheid der stedelijke reglementen en tarieven
voor de makelaars (Amst. 1845); Verhandeling ten betooge, dat het terugnemen
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van gestolen of verloren goed, door den eigenaar, geen diefstal uitmaakt in Bijdr.
tot Regtsgeb. en Wetgeving (1836) 221.
Zie: Versl. Utr. Gen. 1857, 14.
Breukelman

[Donker Curtius, Mr. Dirk]
DONKER CURTIUS (Mr. Dirk), vierde zoon van Boudewijn Donker Curtius (1), werd
geboren te 's Hertogenbosch 19 Oct. 1792, overl. te Spa 17 Juli 1863. Hij studeerde
te Leiden en promoveerde aldaar 14 Dec. 1811, waarna hij zich
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als advocaat bij de haagsche balie liet ins chrijven, en den eed deed op 8 Juni 1812.
Zijn eerst pleidooi wekte reeds groote verwachtingen op, die weldra zouden blijken
vervuld te worden. Met den vollen gloed zijner overtuiging nam hij elke gelegenheid
te baat om van zijn haat tegen de fransche overheersching blijk te geven. De
terugwerking daarvan zou intusschen niet uitblijven.
Op 5 April 1812 zag het decreet het licht over de organisatie van vier regimenten
der ‘Garde d'honneur’ in het leven geroepen door het senatusconsult van den 3en
bevorens; de eigenlijke bedoeling was niet, zooals het heette, het scheppen van
een nieuwe krijgsmacht, maar wel betrof het hier de onwettige vorming van eenige
regimenten cavalerie, samengesteld uit de zoons van de beste families, die Napoleon
zich voorstelde als gijzelaars te houden. Uit de memorie van toelichting, welke bij
het ontwerp gevoegd was, bleek, dat de strekking van den maatregel was het vormen
van compagnieën uit mannen in de kracht van hun leven, ‘dont les armes sont le
métier et qui languissent sans état’. Ofschoon Dirk begreep, dat deze woorden op
hem, die als advocaat gevestigd was, geen toepassing konden vinden, teekende
zijn vader voor de zekerheid voor 500 francs op een lijst van personen, die tegen
een zekere retributie hadden willen marcheeren, in plaats van anderen, welke
aangewezen waren. Toch wees nu de prefect de Stassart Dirk aan, waarop zich
een lange correspondentie tusschen hem en den prefect ontspon. Het gevolg was,
dat Dirk, die herhaaldelijk de onwettigheid van den maatregel had aangetoond, eerst
naar de Gevangenpoort gebracht en later naar Metz vervoerd werd om daar bij het
leger te worden ingelijfd. In zijn lot deelden de heeren G. van Hogendorp, Gevers,
Heldewier en Hageman. In een audiëntie bij den bevelvoerenden generaal Le Pic,
commandant van het tweede garde-regiment, bepleitte Dirk met zóóveel talent zijn
zaak, dat de generaal ten slotte zeide hem en zijn lotgenooten niet als ‘gardes
d'honneur’ te zullen beschouwen en zich niet meer met deze zaak in te laten.
Hetzelfde geschiedde met de ook naar Metz gevoerde heeren Pompe van
Meerdervoort en de Bruin Ouboter uit Amsterdam en Gaal van Dordt; ook tegen
hen werd geen enkele strenge maatregel genomen. Trouwens, zooals Donker
Curtius in zijn memorie heeft uiteengezet, de toestand te Metz was hoogst zonderling
geworden, toen het ongeluk van het keizerlijk leger in Rusland daar bekend werd.
Niet alleen de zes hollandsche rebellen, maar zelfs jongelieden, die reeds ingelijfd
waren, verlieten de kazerne en namen kamers bij burgers aldaar, òf omdat zij geen
paarden heetten te hebben, òf omdat zij voorwendden ziek te zijn. Overal heerschte
bandeloosheid en werd de tucht met voeten getreden. Na den slag bij Leipzig
besloten Dirk en zijn vriend van Hogendorp uit Metz te vluchtten; de andere
gevangenen hadden daartoe vooreerst nog geene middelen en moesten betere
dagen afwachten. Vermomd als bediende, ging Dirk de stad uit in een rijtuig, dat
van Hogendorp bestuurde. Zij kwamen 3 December 1813 in den Haag.
Na het herstel van onze onafhankelijkheid nam Dirk de praktijk weder op en werd
weldra een der meest bekende leden der balie. Daarbij vond hij gelegenheid om
zich ook met de publieke zaken te bemoeien. Toen de maatregelen van den minister
van Maanen groote ontevredenheid verwekten, voegde Dirk zich openlijk bij degenen
welke deze maatregelen bestreden en nam haar partij in de Standaard, een
geavanceerd
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orgaan van de belgische oppositie. Zijn houding maakte ook, dat hij zich scheidde
van zijn broeder Donker Curtius van Tienhoven, die toen lid der 2e Kamer was en
steeds tegen de petities te velde trok. Dirk keurde het vooral af, dat de regeering
geen concessie hoegenaamd wilde doen. Nadat de omwenteling was uitgebroken,
had hij een conferentie met zijn belgische vrienden en trachte een scheiding der
twee deelen van het rijk te voorkomen. Hij vertrok toen naar den Haag om Willem
I te smeeken de grieven der Belgen weg te nemen; de Koning weigerde, waarop
Dirk vertrok, den Koning toevoegende: ‘la Belgique est perdue pour nous’. Zoo
begrijpt men, dat hij de scheiding met smart zag. Hij ging intusschen voort met voor
een liberale regeering te ijveren en ontwikkelde daartoe en in de Standaard en in
de Arnhemsche Courant zijn talenten. Zoo werd hij bij uitnemendheid populair.
Van zijn bekende pleidooien zij hier herinnerd aan dat voor de z.g. Afgescheidenen,
waarin hij den vervolgden predikant Scholte verdedigde en daarmede een schitterend
succes had. In een ander pleidooi kwam hij op tegen de toen nog bestaande
rechtsmacht der heemraadschappen en het gevolg was de wet van 9 October 1841,
o

S. n . 42, waarbij deze rechtsmacht werd afgeschaft.
Van diezelfde dagen dagteekenen eenige brochures over bekende vragen van
den dag, in het bijzonder over de spoorwegen, waarin de vraag behandeld werd
door wie de spoorwegen geëxploiteerd moesten worden: door den staat of door
particulieren, welke vraag hij in eerstgenoemden zin beantwoordde. Zeer trok de
aandacht een brochure getiteld Orde, waarin op een herziening der grondwet in
liberalen geest werd aangedrongen. Het geschrift lokte een antwoord uit getiteld:
Désordre, un mot à M. Dirk Donker Curtius, waarin de beginselen van Donker Curtius
als revolutionnair werden veroordeeld. In diezelfde dagen valt zijn pleidooi voor de
vrijheid van drukpers in zake de verdediging van C.A. Thieme, drukker en uitgever
der Arnhemsche Courant, het oppositie-orgaan, waarin Donker Curtius verschillende
artikelen geplaatst had.
Toen in 1840 T h o r b e c k e 's Proeve van herziening der grondwet verscheen,
meende Donker Curtius daartegen te velde te moeten trekken, als begunstigende
de almacht der Staten-Generaal, waartegen Dirk, hoe liberaal hij ook was, als
monarchist gekant was. Ook d e B o s c h K e m p e r wijst er in zijn bekend werk:
Staatkundige geschiedenis van Nederland na 1830, op, dat Donker Curtius meer
monarchale denkbeelden verkondigde dan Thorbecke.
Belangrijk is de rol van Donker Curtius bij de grondwetsherziening van 1848.
Reeds in 1845 had hij een beroep op den Koning gedaan ten einde op een
uitgebreide grondwetsherziening aan te dringen. Men vindt deze memorie in haar
geheel afgedrukt bij O d i l o n P é r i e r p. 79-82 en het antwoord van den directeur
van het kabinet A.G.A. van Rappard op p. 83. Namens Willem II deelde deze aan
Donker Curtius mede, dat de Koning zijn zienswijze niet deelde maar met voldoening
gehoord had, dat Dirk niet gedreven werd door vijandige bedoelingen jegens Zijne
Majesteit en de dynastie.
Toen in 1848 na de Februari-omwenteling te Parijs overal de revolutie uitbrak, is,
gelijk men weet, een omwenteling hier te lande voorkomen, doordat koning Willem
II, buiten zijn ministers om, na overleg met jhr. Mr. Boreel van Hogelanden, president
der 2e Kamer, een commissie benoemde, die tot taak had een uitgebreider
grondwetsherziening voor te bereiden dan in de op 9 Maart
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ingediende 27 ontwerpen werd gevonden. Tot leden dezer commissie van 17 Maart
werden benoemd J.R. Thorbecke, J.M. de Kempenaer, Dirk Donker Curtius, L.C.
Luzac en J.D. Storm.
Grooter triomf voor Donker Curtius was moeilijk denkbaar, nu hij drie jaren geleden
Willem II reeds had gewezen op hetgeen thans verwezenlijkt zou worden. En de
triomf zou nog grooter worden, toen na het ontslag van den minister van justitie, de
Jonge van Campens Nieuwland, Dirk in zijn plaats werd benoemd. Toen op 25 Mrt.
de Koning het ontslag van het geheele ministerie had aangenomen, bleef Dirk
minister van justitie in het ministerie-Schimmelpenninck. Er is herhaaldelijk op
gewezen, dat de samenstelling van dit ministerie, waarvan Thorbecke uitdrukkelijk
werd uitgesloten, een groote fout geweest is. Dit daargelaten, de eerste daad dezer
regeering was het uitlokken van het ontslag van den conservatieven vice-president
van den Raad van State, jhr. Mr. van Doorn van Westkapelle. En weldra bleek meer:
dat het ministerie niet homogeen was. Toen namelijk het door de commissie
uitgewerkt project bij den ministerraad in behandeling kwam, bleek tusschen de
ministers een groot verschil van meening te heerschen over verschillende punten
der herziening. Zoo was bijvoorbeeld het ideaal van Schimmelpenninck een Eerste
Kamer, zooals die in Engeland bestond in het Hoogerhuis. Slechts een der ministers,
die van oorlog, de generaalmajoor Nepveu, deelde de zienswijze van
Schimmelpenninck omtrent deze en andere punten; het gevolg was dat Nepveu en
Schimmelpenninck aftraden. Op 13 Mei 1848 - denzelfden dag waarop dit ontslag
inging - legde Donker Curtius in de Tweede Kamer een belangrijke verklaring af,
waarin hij het programma van het gereconstrueerde kabinet uitvoerig uiteenzette.
Het kan niet anders dan als een fout worden beschouwd, dat Thorbecke opnieuw
bij deze reconstructie was uitgesloten en als minister van binnenlandsche zaken
niet hij, maar Donkers' vriend, de arnhemsche advocaat J.M. de Kempenaer optrad.
De reden van deze uitsluiting lag zeker in de omstandigheid, dat èn Donker Curtius
èn Thor becke mannen waren, die wilden heerschen en in één ministerie moeilijk
konden zitting nemen. Donker Curtius had Thorbecke's ijzeren wil, die voor niemand
boog, in de grondwetscommissie leeren kennen. Daarbij kwam trouwens, dat Willem
II nooit op den stuggen en meesterachtigen leidschen professor gesteld geweest
was en in dit opzicht Donker Curtius aanmoedigde.
Toen in de Eerste Kamer Donker Curtius' wetsontwerpen over de opheffing van
de geeseling en het brandmerk waren verworpen, bood hij den Koning zijn ontslag
aan in een schrijven, waarin hij uitvoerig de redenen daarvan uiteenzette. Dit ontslag
veroorzaakte overal in den lande een pijnlijken indruk en de Koning, die ook den
energieken man gaarne behield, verzocht hem het aangeboden ontslag in te trekken,
wat hij na een vleiend schrijven van Z.M. deed. Het verwekte dan ook algemeene
vreugde, toen dit bekend werd: een schrijver van verdienste, S.J. van den Bergh,
maakte er een gedicht op (zie O d i l o n P é r i e r t.a.p., 102 en 103). Toen op 3
November 1848 de grondwetsherzieningscommissie ontbonden werd, kreeg Donker
Curtius met de Kempenaer en Luzac het commandeurskruis van den Nederlandschen
Leeuw, terwijl Thorbecke Staatsraad in buitengewonen dienst werd. Veertien dagen
later werden Donker Curtius en de Kempenaer groot-
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kruis in dezelfde orde; den volgenden dag werd het ministerie definitief
geconstitueerd.
In de Dubbele Kamer verdedigde Donker Curtius de grondwetsvoorstellen, waarbij
dikwijls zijn gevoelen het won van dat van Thorbecke. Beide staatslieden gingen
samen, waar het de rechtstreeksche verkiezingen betrof, wat van belang is om op
te merken, omdat Thorbecke vroeger deze verkiezingen bestreden had.
Nadat in een der bijeenkomsten der Tweede Kamer van Juni 1849 het door de
regeering ingediend wetsontwerp op het recht van vereeniging en vergadering door
de Tweede Kamer was verworpen, bood Donker Curtius zijn ontslag aan. Zelf gaf
hij Willem III te kennen, dat de noodzakelijkheid thans bestond om aan Thorbecke
de samenstelling van een nieuw kabinet toe te vertrouwen. Zoo ontstond het
ministerie-Thorbecke-Nedermeyer van Rosenthal op 31 October 1849.
Toen de z.g. Aprilbeweging in 1853 aanleiding was, dat dit werkzame ministerie
moest aftreden, trad het ministerie van Hall-van Reenen op, waarin Donker Curtius
weder de portefeuille van justitie op zich nam. Dat wekte groote verwondering, omdat
indertijd Donker Curtius de groote tegenstander van van Hall geweest was.
Sommigen meenden, dat beider antipathie tegen Thorbecke van een en ander de
aanleiding was. Doch, wat hiervan zij, het is niet te ontkennen, dat het kabinet
belangrijke maatregelen nam en op verschillend gebied groote hervormingen tot
stand bracht. Genoemd moeten worden de wetten op de ministerieele
verantwoordelijkheid, die op het recht van vereeniging en vergadering, beide van
22 Apr. 1855, en de wet op huishouding en tucht op koopvaardijschepen van 7 Mei
1856.
Toen het ministerie na de verkiezingen van 1856 aftrad, zeide Donker Curtius
voor goed het parlementaire leven vaarwel. Willem III benoemde hem toen tot
minister van Staat.
Sinds woonde hij des zomers op Oud-Clingendaal aan den Leidschen Weg; 's
winters in het Voorhout te 's Gravenhage, waar hij de kinderen zijner zusters en
broeders en zijn oude vrienden ontving. In 1863 begonnen zijn krachten te
verminderen en toen hij zich in Juli 1864 tot herstel van gezondheid naar Spa had
begeven, overleed hij 's nachts, nadat hij in genoemde badplaats was aangekomen,
op 17 Juli 1863. Hij werd begraven te Spa op het protestantsche kerkhof aldaar.
Zijn portret is op steen geteekend door C.A.A. Last.
Zie: O. P é r i e r , Dirk Donker Curtius, Ministre d'Etat néerlandais (la Haye 1876),
die blijkens zijn voorbericht geput heeft uit het manuscript van Mr. Boudewijn D.C.;
P.L.F. B l u s s é in Ned. Spectator 1864, 233; T h . J o r i s s e n , Gesch. der
omwenteling van 1813, 64; d e B o s c h K e m p e r , Gesch. vóór 1830, V, 253 vlg.,
en Aant., 216.
Breukelman

[Donker Curtius van Tienhoven, Willem Boudewijn]
DONKER CURTIUS VAN TIENHOVEN (Willem Boudewijn), waalsch gedoopt 1
Jan. 1779 als G u i l l a u m e B o u d e w i j n , zoon van Boudewijn (1) en Cornelia
Hendrica Strachan (kol. 733), geb. te 's Hertogenbosch 29 Dec. 1778, overl. te 's
Gravenhage 16 Apr. 1858; werd 12 Sept. 1795 te Leiden als jurist ingeschreven en
promoveerde er 23 Juni 1798 op theses. Hij was eerst gedurende een reeks van
jaren advocaat te Dordt, werd in Oct. 1814 lid der Staten van Holland (voor de
eigenerfden), in Juni 1818 plaatsverv. lid voor den landelijken stand, in Mrt. 1824
voor de stad Dordt. Hij was 1825-1838 lid der 2e Kamer, werd 1832 voorzitter van
de rechtbank van eersten aanleg te 's Gravenhage,
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1838 vice-president, 1845 president van den Hoogen Raad, en kreeg bij zijn aftreden
(1855) den titel van minister van Staat. Hij huwde te Dordrecht 16 Mei 1803 met
jkvr. P e t r o n e l l a A n t h o n i a v a n K e s s e l geb. Dordt, dr. v. F r a n ç o i s v.K.
en C o r n e l i a A d r i a n a C a s t e n d i j k (overl. 1848).
Hij schreef: Bijdragen tot den Waterstaat der Nederlanden, bijzonder in opzigt tot
zeker ontwerp van ... J. Blanken Jzn. en Kort noodzakelijk Vervolg daarop (beide
Dordr. 1819); Vrijmoedige aanmerkingen op het ontwerp van Burgerlijk Wetboek
(1819-20, 6 stukjes); Vrijmoedige gedachten over de tegenwoordige huishouding
van Staat (Dordr. 1819-23, 3 stukjes); Over de theorie der straffen en het bewijs
van straffen naar het ontwerp van het Strafwetboek der Nederlanden (Utr. 1827).
Zijn redevoeringen in de kamer zijn gedeeltelijk uitgegeven o.d.t.: Opinions
annoncées ... lors de la discussion sur le projet de code de Commerce ... 1825-6
(Dordr. 1826) en Opinion ... sur le projet de loi sur l' organisation judiciaire (Bruxelles
1827).
Zijn portret is op steen geteekend door G.F. Eilbracht.
Zie: Hand. Letterk. 1858, 243; Handelsblad 2 Aug. 1858.
Breukelman

[Donner, Johannes Hendrikus]
DONNER (Johannes Hendrikus), geb. te Arnhem 18 Oct. 1824, overl. te Leiden 31
Aug. 1903, werd te Arnhem door den bekenden Ds. A. Brummelkamp voor het
predikambt opgeleid en was achtereenvolgens hoog gewaardeerd predikant bij de
christelijk gereformeerde Gemeente te Ommeren (1848-1851) en te Leiden
(1851-1876), waarna hij director der gereformeerde zending werd (1876-1899). 20
Febr. 1880 werd Donner door Leiden naar de Tweede Kamer afgevaardigd, en, na
de splitsing der meervoudige districten, 19 Sept. 1887 door Katwijk, voor welk district
hij tot 17 Sept. 1901 zitting hield, toen hij zich niet meer verkiesbaar stelde. Hij was
een om zijn gaven en karakter zeer gezien lid der antirevolutionnaire partij.
Men zie over hem: Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs
140; en zijne zich op het Rijksarchief bevindende brieven aan Mr. Groen van
Prinsterer uit de jaren 1857, 1866 en 1869.
de Savornin Lohman

[Doorman, Johannes Didericus]
DOORMAN (Johannes Didericus), 6 Jan. 1827 te Delft geb., overl. te 's Gravenhage
9 Mrt. 1887, zoon van J a c o b D o o r m a n en M a r t j e M a r e e s . Hij bezocht het
gymnasium, waarna hij in den boekhandel ging en zich te Utrecht vestigde. Hij zag
daarvan echter in de eerste plaats de wetenschappelijke en letterkundige zijde;
verscheiden uitgaven ondernam hij - w.o. die van een verloskundig tijdschrift, door
utrechtsche geneesheeren geredigeerd - waaraan meer eer dan voordeel was te
behalen, en na een tiental jaren deed hij zijn handelszaak over. Nevens warme
belangstelling voor de politiek, waaraan hij o.a. tijdens de Aprilbeweging ijverig
deelnam, had hij als uitgever ook van letterkundige talenten blijk gegeven, door
novellistische bijdragen in tijdschriften enz. en o.a. door 't bewerken van de eerste
nederlandsche uitgave van den in 1845 te Frankfort verschenen Struwwelpeter,
waarvan zijn vertaling thans nog in de nederlandsche edities wordt gebezigd. Een
en ander was aanleiding tot zijn overgaan bij de journalistiek, bij het Utrechtsch Dbl.
Toen twee jaren later (1861) het Nieuwe Dagblad te 's Gravenhage werd opgericht,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

verbond Lion hem aan zijn redactie als eersten redacteur, en tot zijn dood bleef
Doorman aan dat blad (na een paar jaren
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vereenigd met het Dagblad v.Z.H. en 's Grav.) arbeiden met volle toewijding en nooit
verzwakkenden ijver Redacteur van het binnenland en rechterhand van den
hoofdredacteur bij de politieke leiding, werd hij eerst tijdens de ziekte en daarop na
het overlijden van Lion met de hoofdredactie belast, die hij van 1873 tot zijn overlijden
voerde. Degelijke stijl, actualiteit, vaste overtuiging en waardeerende vorm ook
tegenover tegenstanders gaven aan zijn artikelen en aan het blad gezag en aan
zijn persoon de achting zijner vakgenooten. Bij de oprichting van den Ned.
Journalistenkring te Amsterdam kwam hij aanstonds in het bestuur. Gematigd, in
liberaal-conservatieve richting, stond hij steeds voor zijn overtuiging; een heftige
strijd om hem te bewegen, een standpunt te verlaten, dat hij in een vraagpunt van
plaatselijken aard als het z.i. juiste had ingenomen, was vermoedelijk oorzaak van
een hevigen aanval van een hartaandoening, die hem aan zijne schrijftafel overviel
en in eenige uren een einde aan zijn leven maakte. Hij huwde te Utrecht 15 Nov.
1848 J.R.E. v a n R i j s s e n .
Zie: Leeskab. 1887, II, 50.
Calisch

[Doorn van Westcapelle, Mr. Hendrik Jacob baron van]
DOORN VAN WESTCAPELLE (Mr. Hendrik Jacob baron v a n ), geb. Vlissingen
23 Aug. 1786, overl. 's Gravenhage 18 Maart 1853, zoon van Mr. A b r a h a m en
P i e t e r n e l l a W i l h e l m i n a v a n D i s h o e c k . In 1809 werd hij auditeur bij
den Staatsraad onder den minister Mollerus, die reeds een aanstaand minister in
hem zag. Onder het fransche bestuur raad van prefectuur, later onder-prefect, werd
hij na de restauratie in 1818 opvolger van zijn schoonvader Schorer als gouverneur
van Zeeland en volgde hij in 1826 als gouverneur van Oost-Vlaanderen baron de
Sens op. Van Doorn's beleid maakte, dat Oost-Vlaanderen het langst getrouw bleef
aan het Huis van Oranje. Uit België uitgeweken, was hij achtereenvolgens minister
van binnenl. Zaken 1830-36; minister-secretaris van Staat, opperhofmaarschalk
36-41, vice-president van den Raad van State met ziting in den ministerraad (1843).
Zoowel koning Willem I als koning Willem II volgde gaarne zijne adviezen; hij stond
bekend als een zeer conservatief staatsman, wiens invloed op het regeeringsbeleid
zeer aanzienlijk was. Bij de organisatie van den ministerraad, als alleen samengesteld
uit ministers met portefeuilles hield hij op lid van dien raad te zijn en bleef
vice-president van den Raad van State tot 1848. Hij was curator der leidsche
hoogeschool van 1845 tot zijn dood.
o

Hij was gehuwd: 1 . Middelburg 14 April 1810 met jvr. A d r i a n a W i l h e l m i n a
M a g d a l e n a S c h o r e r , geb. Middelburg 26 Mei 1787, overl. Gent 2 Juli 1829;
o

2 . den Haag 13 Aug. 1839 met jvr. J o h a n n a M a r t h a M a r i a v a n d e r
H e i m , geb. Rotterdam 4 April 1799, overl. den Haag 29 Nov. 1869.
Zie: d e B o s c h K e m p e r , Letterk. Aant. op Geschiedenis na 1830, 104; H.I.
R o y a a r d s in Hand. Letterk. 1850, 81; V r e e d e , Levensbericht van C. van Marle
in Levensb. Letterk. 1861, 187. Dat de orangistische leiders in België steeds, ook
na de scheiding in betrekking tot van Doorn stonden, blijkt o.a. uit T h o n i s s e n s ',
Histoire de Léopold I, 298-299.
Breukelman

[Doorne, Andreas van]
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DOORNE (Andreas v a n ), of D o o r n gest. te Noordgouwe in 1602, was nog maar
kort, als opvolger van Dan. Wante, predikant te Elkerzee, toen hij als lid van de
classis van Schouwen de acta van de 20 Juni-1 Aug. 1586 te 's Gravenhage
gehouden leicestersche Synode onderteekende.
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Hij bediende ook Noordgouwe en Kerkwerve, totdat hij Sept. 1600 van Elkerzee
werd ontslagen. Volgens t e W a t e r , Reformatie van Zeeland, 248 v. werd hij daar
toen vervangen door A d r i a n u s A d r i a n i ; niet deze overigens onbekende
predikant, maar Elias de Monnier komt dat jaar als zijn opvolger voor. Van D., sinds
dien alleen belast met Noordgouwe en Kerkwerve, liet bij zijn overlijden eene weduwe
S a r a d e W i t t e na en kinderen, die in 1609 volwassen waren; tot hen behoorde
misschien de A n d r i e s v a n D., die als jonggezel van Brouwershaven en wonende
te Noordgouwe aldaar 25 Mei 1613 ondertrouwde met M a y k e n J a n s ,
jongedochter van Hulst.
Zie: Algem. Nederl. Familieblad XII (1895) 126, 17.
de Waard

[Doorslag, Jacob Hendrik van den]
DOORSLAG (Jacob Hendrik v a n d e n ), zoon van Mr. A n t h o n y v a n d e n
D o o r s l a g , advocaat te Utrecht en A n n a E l i s a b e t h D r o g h o o r n , geb. 30
Nov. 1749 te Utrecht, gest. te Dordrecht 24 Mei 1826, studeerde aan de utrechtsche
hoogeschool en werd 14 Aug. 1770 proponent. Achtereenvolgens was hij predikant
te Overlangbroek 1771, Abcoude 1772, Goes 1775 en eindelijk te Dordrecht, waar
hij 31 Aug. 1777 bevestigd werd. Van den Doorslag bleef deze gemeente dienen,
niettegenstaande Leiden, Amsterdam en 's Gravenhage hem beriepen, tot in 1822,
toen ziekte hem noodzaakte zijn emeritaat aan te vragen. Uit zijn huwelijk met
M a g d a l e n a C o r n e l i a B u c k ,eerstweduwevanMr.H e r m a n u s C o r n e l i s
d e W i t t (zij overleed 16 Febr. 1803) zijn geen kinderen. Hij schreef: Twee
Biddagsleerredenen (Dordr. 1783); Leerredenen over de Goddelijkheid der H. Schrift.
(Dordr. 1801, 3 dln.). Zijn portret is door P.H.L. van der Meulen gegraveerd. Van
zijn beeltenis bestaat een silhouet.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 588-590.
van Dalen

[Dopff, Daniël Wolff von]
DOPFF (Daniël Wolff v o n ), heer van Eben Emael, Agimont, Nedercanne, Hartelstein
en Ruyff, geb. omstr. 1655 in de Paltz, overl. te Maastricht 15 Apr. 1718.
Oorspronkelijk kamerdienaar van den prins van Waldeck, wist hij zich diens gunst
te verwerven en klom allengs op, totdat hij eindelijk onder koning Willem III tot
kwartiermeester-generaal werd aangesteld; in deze functie bewees hij uitstekende
diensten en toonde veel bekwaamheid in de jaren 1702-1713. Naderhand werd hij
luitenant-generaal en gedeputeerde te velde en commandant van Maastricht. In
1710 had hij als luit.-generaal het opperbevel over een troepen-afdeeling bij Soignies
en bleek ook voor die taak berekend te zijn; zijn groote verdiensten liggen echter
op het gebied van de intendance en het treinwezen. Ook in de veldtochten van 1710
en 1711 trad hij op als vertrouwde van den hertog van Marlborough bij wien hij zeer
gezien was, evenals bij Willem III. S i c c o v a n G o s l i n g a laat zich gewoonlijk
minder waardeerend over hem uit. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a M a r i a v a n
V o l c k e r s h o v e n . Zijn geschilderd portret hangt op het stadhuis te Maastricht.
In zwartekunst gegraveerd is het door P. Schenck.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 425, 499, 595; S i c c o v a n G o s l i n g a ,
Mémoires passim; F e u q u i è r e s , Mémoires IV; C o x e , Annuaire de la Noblesse
I (1871) 115 vlg.
Eysten
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[Dorbeck, Didericus]
DORBECK (Didericus), geb. te Schagen 27 Aug. 1815, overl. te Alkmaar 5 Sept.
1888, zoon van T h o m a s N i c o l a a s D., oud-officier van
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gezondheid en geneesheer te Schagen, en A n t j e T r o m p , studeerde
achtereenvolgens aan de geneeskundige scholen te Alkmaar en te Haarlem, werd
2 Dec. 1840 door de in laatstgenoemde stad zetelende provinciale commissie tot
genees-, heel- en verloskundige bevorderd, en promoveerde 22 Januari 1861 te
Jena op een proefschrift tot doctor in de geneeskunde. Na 15 jaren te Beverwijk de
praktijk uitgeoefend te hebben, vestigde hij zich in 1855 te Alkmaar. Hij huwde 9
Sept. 1852 te Amsterdam met M a r i a J o a n n a F e y e , geb. aldaar 11 Juni 1823,
overl. te Bergen 7 Juli 1893. Uit dit huwelijk zijn 3 dochters en 1 zoon geboren.
Dorbeck was innig bevriend met Hofdijk, die hem zijne in 1839 verschenen
Rosamunde opdroeg. Bij de huldiging van Hofdijk op zijn 70en geboortedag, 27
Juni 1886, in Felix Meritis te Amsterdam, bood D. hem een lauwerkrans aan. Was
hij als dichter de mindere van zijn vriend, evenals deze dweepte hij met de kennemer
natuur en ook de kunst had zijne liefde; meermalen wist hij een vaderlandschen
toon aan te slaan. H a s e b r o e k schrijft, dat in zijne voorstellingen zich uit ‘een
opgewekte geest, een zacht en rein gevoel voor al wat liefelijk is en wel luidt, door
een godsdienstige stemming des harten bezield en verwarmd. En dit alles wordt
niet zelden teruggegeven in een vorm, die ongekunstelden eenvoud met zangerige
welluidendheid paart’.
D. schreef: De 24 Augustus in Nederland (Alkm. 1840); Leydens R.-K. Weezen
aan Leydens Burgerij (Leid. 1848); Moschrozen. Zangen en Fantazyën (Utr. 1849);
De Watersnood. Lied om een aalmoes (Amst. 1850); De Uiterste Grenzen van het
moderne Materialisme (Amst. 1862). Verder critieken, proza-opstellen en novellen,
zooals Gewijde Kunst in het Album der Schoone Kunsten, voortgezet 1855 in de
Recensent; Vrouwenleven in .....? en in de Nieuwe Recensent; de Kunstbode,
Aurora, de Volks-almanak van Alberdingk Thijm, het Zaanlandsch Jaarboekje enz.
Na zijn overlijden is met een inleidend woord van J.P. H a s e b r o e k verschenen
Lelietjes der Dalen (Amst. 1889) met een weinig gelukt phototypisch portretje. Beter
is een vroeger in Aurora verschenen staalgravure van C. Ed. T a u r e l en nog beter
een steendruk van A.J. E h n l e in het Album der Schoone Kunsten.
Bruinvis

[Dordrecht, Thomas Everardi van]
DORDRECHT (Thomas E v e r a r d i v a n ), dominicaan, overl. 1497. Hij was lid
van het klooster te Utrecht en doctoreerde te Leuven, waar hij in 1475 raadsheer
werd van de universiteit. 13 Oct. 1484 werd hij benoemd tot inquisiteur voor het
bisdom Utrecht. In 1486 was hij prior te Utrecht en werd belast met de visitatie der
kloosters van Brussel en Zierikzee. In 1490 werd hij bevestigd als inquisiteur en
gekozen tot vicaris-generaal der hollandsche congregatie. Laatstgenoemd ambt
bekleedde hij drie jaar. In 1495 was hij lector en leesmeester te Utrecht; in 1496
wederom prior.
Zie: G. S e g u i e r , Laurea Belgica Ord. Praed. (Tornaci 1569) 27.
G.A. Meijer

[Doreslaer, Abraham à]
DORESLAER (Abraham à), D o o r e s l a e r , D o o r s l a e r , geb. omstreeks 1579,
gest. 19 Mrt. 1655. V e e r i s e n d e P a u w , t.a.p., zeggen vrij nauwkeurig: ‘als
proponent’ (elders ‘studiosus’ genoemd) ‘beroepen te Oude-Niedorp’ (elders wordt
‘Veenhuizen’ er bij gevoegd) 1602; te Enkhuizen ber. 19 Apr. en bevestigd 11 Sept.
1605; lid van de Nationale Synode te Dordrecht in 1618 en 1619; emeritus geworden
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secundus-afgevaardigde naar de Synode van Gelderland benoemd. In 1605
onderteekende hij, te Enkhuizen komend, het ‘Formulier van eenicheyt’. In Juli 1609
is hij te Amsterdam beroepen (Vgl. mijn werk: De invoering der belijdenisschriften
vóór 1618 (Leiden 1907) 97-111).
Steeds beijverde hij zich in het belang der contraremonstranten. Door hunne
overwinning moest vóór alles een einde aan den twist komen. In denzelfden geest
is Doreslaer ook opgetreden na den Send-brief van Wtenbogaert, in 1631 uitgegeven
ter verdediging der Remonstranten.
Hij nam ook deel aan de belangrijke noordhollandsche Synoden 1618-20. Wij
begrijpen, in welken geest hij, die de Nationale Synode te Dordrecht heeft bijgewoond
(zie R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 46 en Acta der Nationale Synoden, tweede
zitting), daar is opgetreden. Hij was scriba der voorbereidende Synode te Enkhuizen,
9 Oct. tot 5 Nov. 1618, en bekleedde dezelfde waardigheid in die te Edam van 27
Aug. tot 7 Sept. 1619, samengeroepen om de besluiten tegen de remonstranten
ten uitvoer te leggen. In de laatste vergadering bracht hij verslag uit van hetgeen
de Nationale Synode had besloten.
In 1619 had men hem gaarne te Leiden beroepen. De kerkeraad en de magistraat
van Enkhuizen hadden hem evenwel niet willen afstaan; ook de classis Enkhuizen
had het beroep afgeslagen. Nu bracht Leiden de zaak voor de noordhollandsche
Synode te Edam (27 Aug. tot 7 Sept. 1619). Deze nam geen beslissing. De praeses
der Synode beval echter de zaak bij den kerkeraad van Enkhuizen aan, die beloofde
‘de goede handt aen te houden tot vorderynge der studyen zijner kinderen’.
In 1620 werd hij gekozen tot gedeputeerde der Synode. In de hs. Acta der
noordhollandsche Synoden van 1621 tot 1654 moet nog veel over Doreslaer te
vinden zijn. Hij was scriba in 1623 te Hoorn, in 1626 te Enkhuizen, in 1633 te
Haarlem, in 1640 te Amsterdam; praeses in 1620 te Enkhuizen, in 1644 te Alkmaar;
assessor in 1651 te Haarlem. Over zijn arbeid aan de Grondighe ende clare
Vertooninge van het onderscheydt in de voornaemste hoofdstucken der Chr. religie
tusschen de Gereformeerde ende de Wederdooperen (Enkh. 1637, tweede druk
1649; derde druk 1657), een standaardwerk op dit gebied, zie het artikel P.J.
Austrosylvius (kol. 197) Hij gaf uit: Biblia sacra des Ouden ende Nieuwen Testaments
ofte De gantsche Heylige Schrift ... Na de Hebreusche ende Grieksche waerheyt
getrouwelyck verduytschet. Met verclaringen ende Annotatiën van Emanuel
Tremellius, Franciscus Junius, Theodorus Beza ende Joannes Piscator. Ende nu
in onse Nederlantsche Tale overgeset (Amst. 1614); De Boecken ghenaemt
Apocryphi ... Verrijckt met corte aenteeckeninghen, die alder-eerst in de Latijnsche
tale zijn ghestelt door Franciscum Junium. Ende nu in onse Nederlandtsche tale
zijn over-gheset ende ghepast op onse ghewoonlijcke Bijbelsche translatie (Amst.
1614). (Zie D.A. B r i n k e r i n k , Gesch. der boekerij in de Westerkerk te Enkhuizen
in Tijdschr. voor Boek- en Bibliotheekwezen 1908, 231). Waarschijnlijk is hij de
opsteller van het adres dat T r i g l a n d , a.w., 1055 v. vermeldt: Schrift, waer mede
de stadt Enckhuysen bewijst dat de verschillen verhandelt moeten worden niet in
eene Provinciale, maer Nationale Synode. Eindelijk nog in zijn sterfjaar: Christelyke
ende Schriftelyke aanspraken aan de gemeente te Enckhuysen over II Kon. II vs.
1 (Enkh. 1655). Hij liet vele handschriften na, die nog voor-
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kwamen op de aucties van Heringa en Koning.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 279 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta I, 335, 422 v., 438 v.; II, 1 v., 46, 52, 64, 66, 94 v.v, 101, 123; H.C. R o g g e ,
Joh. Wtenbogaert II, 207 v., 481 v.; III, 251 v.; J. T r i g l a n d , Kerckel. Gesch. (Leid.
1650) 1051 v.; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland ('s Hert. 1852) I, 380 v.; V e e r i s
e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth, 60; J. T i d e m a n , De stichting der Rem.
Broederschap (Amst. 1872) II, 236-243; Catal. van de Bibl. der Ver. Dpsgez. Gem.
te Amst. (Amst. 1885-1888) I, 25; II, 177; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 112, 137;
A. E e k h o f , Bastiaen Jansz. Krol ('s Gravenh. 1910) Bijl., blz. VII; Stud. en Bijdr.
hist. theol. IV (1880) 413; Arch. Kerkgesch. 1902, 55; Bibl. Ref. Neerl. VII, 12, 102,
141.
Knipscheer

[Doreslaer, Samuel à]
DORESLAER (Samuel à) de oudste zoon van Abraham, geb. te Enkhuizen, gest.
5 Oct. 1653 te Delft. Hij kwam als proponent te Wervershoof in 1638, ging in 1645
naar Broek in Waterland, nadat hij in 1641 ook in legerdienst was geweest en stond
van 1648 tot 1653 te Delft.
Hij schreef: Predikatie over de woorden I Regum IV vs. 1, gepast op de dood van
de eerw. gods. hooghgel. Dionysius Spranckhuizen, in zijn leven getrouw Predikant
der gemeente Christi te Delft (Delft 1650); en waarschijnlijk ook: Ooghwater, of
wederlegging der Roomsche kerk aangaande 't verbodt van den drinkbeker in het
Avondmaal aan de Leeken (Amst. 1655), al is dit werk door sommigen aan zijn
jongeren neef S a m u e l , zoon van I s a a c , proponent in 1667 te West-Vlieland,
1671 te Nieuwe-Niedorp, en omstreeks 1689 te Alkmaar gestorven, toegekend.
Zie: V e e r i s e n d e P a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750) 60 v.; Kerkel.
Handboek 1907, Bijl. 110; 1908, 108 vgl.
Knipscheer

[Dorn Seiffen, Gerardus]
DORN SEIFFEN (Gerardus), rector van 't gymnasium te Utrecht, geb. 24 Apr. 1774
te 's Gravenhage en overl. 16 Nov. 1858 te Utrecht. Zijn ouders waren J o h .
G e o r g i u s D o r n S e i f f e n , Duitscher van geboorte, en M a r i a E l i s a b e t h
v a n d e n B e r g h . Hij ontving zijn eerste opleiding te Arnhem, studeerde
vervolgens te Amsterdam in de medicijnen, doch legde zich later op de studie der
letteren toe. Ten einde in 't bezit van een academischen graad te komen
promoveerde hij in 1802 tot jur. utr. dr., na verdediging van een proefschrift: De jure
feminarum apud Romanos tam veteri quam novo. In 1793 was hij reeds conrector
te IJselstein geworden, maar van 1801-1849 was hij werkzaam aan 't gymnasium
te Utrecht, eerst als praeceptor, vervolgens als conrector en sedert 1832 als rector.
Om zijn uitstekende verdiensten had de senaat der utrechtsche hoogeschool hem
in 1817 honoris causa tot Phil. theor. Mag., Litt. hum. Doctor gepromoveerd. Behalve
een aantal met lof bekende latijnsche en grieksche grammatica's, alle in die dagen
veel gebruikt en bij herhaling herdrukt, schreef D o r n S e i f f e n verschillende
uitstekende leerboeken en andere werken over de geschiedenis, waarvan wij slechts
noemen zijn Handboek tot de kennis der Alg. Gesch. in 5 dln. (1828-34). Verder
schreef hij: Liederen van Anacreon en Klaagzang van Moschus op den dood van
den herder Bion, in den oorspronkelijken maat (1809); Karakterschets van de helden
uit de Ilias van Homerus (1812); Aardbeschrijving der oude volken met de nieuwe
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staatk. en handelsbetrekkingen beschouwd, eveneens uit het duitsch van H e e r e n
(1820); Schoonheden uit Grieksche dichters, in dichtmaat vertaald (1821); Handboek
der Nieuwe Staten van Europa, uit het duitsch van H e e r e n (1822, 2 dln.); Ideeën
over de Staatkunde, den handel en 't verkeer der Oude Volken, door H e e r e n
(1824-27, 6 dln.); Chronologische tabellen der Stamhuizen en Vorsten van Europa
van 800-1836 (1836, 2e dr. 1851); Geslachtstafel der Koningen van Europa van
1500-1840 (1840); Overzigt der Staten en Regeeringsvormen van Europa (1840,
2de dr. 1852); Voortgang der beschaving zigtbaar in de geschiedenis der volken
(1847); Latinae loquendi formulae in usum scholasticum (1850, 2e dr. 1856) en
Metrische vertaling der XXIV zangen van de Ilias van Homerus (1855). Eindelijk
schreef de werkzame man veel in de Symb. literariae van 1838-45, o.a. in den jaarg.
1838 een opstel: Comparatio inter Phoenices et Neerlandos, en bijdragen in den
Utr. Volksalmanak van 1842 en 43.
W.J. Paling en H.J. Backer hebben zijn portret op steen geteekend, de laatste
naar een schilderij van J.L. Jonxis.
Zie: Levensber. Letterk. 1859, 109 en A. E k k e r in Bijdr. Gymn. 1858-59, 167.
Zuidema

[Dorn Seiffen, Isaäc]
DORN SEIFFEN (Isaäc), zoon van den vorige, bekwaam aardrijkskundige, 12 Oct.
1818 te Utrecht geb. en 17 Mei 1898 te Doorn overl. Hij studeerde te Utrecht in de
letteren en promoveerde 13 Juni 1846 op een diss. de Sex. Pompeio Magno Cn.
Magni F. Twee jaar later werd hij tot leeraar aan 't gymnasium te Amsterdam
benoemd, welke betrekking hij waarnam tot 1895, toen hij zich metterwoon ging
vestigen te Doorn. Hij was medewerker aan het Tijdschrift van 't Ned. Aardrijksk.
Genootsch. (1873 e.v.), waarin hij o.a. een zeer belangrijk opstel over de Taal der
Aardrijkskunde schreef en een kaart met beschrijving van 't eil. St. Martin gaf, voorts
mederedacteur van de bij genoemd tijdschrift behoorende Nomina Geographica
Neerlandica (1885 e.v.). Onder meer schreef hij verder met zijn vriend J. K u y p e r
een veel gebruikt Handboek bij het Onderwijs in de Aardrijkskunde, oorspronkelijk
bewerkt naar het duitsch van E r n s t v o n S e y d l i t z , wiens naam echter bij de
latere uitgaven op den titel achterwege werd gelaten (8e dr. 1876; 9e dr. bezorgd
door A. B r a n d e s S z . 1886). Verder bewerkte hij verschillende kaarten en
atlassen, o.a. een Atlas van Nederland en de Overzeesche bezittingen (3e dr. 1885).
Zuidema

[Dorp, Dorothea van]
DORP (Dorothea v a n ), geboorte- en sterfjaar onbekend. Zij was de dochter van
F r e d e r i k v a n D o r p (1547-1612), gouverneur van Tholen, en diens eerste
vrouw A n n a S c h e t s v a n G r o b b e n d o n c k . Daar haar oudere broeder
P h i l i p s (gehuwd met S a r a v . B a e r l e ) in 1587 geboren is, en haar jongere
broeder A r e n d (gehuwd met I d a v. B a e r l e ) van ± 1599 is, moet haar
geboortejaar tusschen 1587 en ± 1599 vallen. In 1660 leefde zij nog. Dicht bij de
familie Huygens, met wie zij blijkens het bovenstaande in de verte verwant was,
woonde zij te 's Gravenhage in 't Voorhout. Bij het jaar 1614 teekende Constantyn
H., de dichter, in zijn dagboek in margine aan: ‘Dorotheae innotui’. Over beider
verhouding verkeert men in het onzekere. Vrij algemeen wordt aangenomen, hoewel
zekere bewijzen ontbreken, dat Const. en Dorothea in stilte verloofd waren, dat er
althans van liefde tusschen hen sprake is geweest, maar dat er tijdens zijn eerste
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Doris oft Herder-clachte (1678) voor Dorothea van Dorp. Zeker weten we, dat er
steeds tusschen hen een trouwe vriendschap is blijven bestaan. Na den dood zijner
vrouw werd hij wel met Dorothea geplaagd, maar hij dacht er niet aan haar te
trouwen. Tal van grootere en kleinere gedichten heeft H. op haar gemaakt of aan
haar gewijd: de opdracht van De Dorpen (1624) was aan ‘joffr. Dorothea van Dorp’.
In 1645 zond hij haar een exemplaar zijner Heylighe Dagen met een begeleidend
gedicht, waaruit misschien is op te maken dat tegenspoed haar getroffen had. Uit
een mededeeling van Const. Huygens den zoon weten we, dat zij in 1660 nog bij
de Huygensen aan huis kwam. Zij stierf ongehuwd. Misschien nà Huygens, af te
leiden uit het ontbreken van een grafschrift van zijn hand? Het best leert men
Dorothea kennen uit haar brieven aan ‘Constanter’, pittige, vroolijke brieven, waarvan
er 5 door A l b . T h i j m (Dietsche Warande VI, 477-487) en één door J o r i s s e n
(Studiën I, Bijl. G.) zijn uitgegeven. Ze zijn alle van 1624, het jaar van H.'s laatste
verblijf in Engeland en geven een aardig denkbeeld van den lossen en vrijen
spreektrant dier dagen. In 1892 werden door J.A. W o r p (Dietsche Warande N.R.,
V (1892) 335-344, 451-460) 6 fransche brieven van Huygens aan Dorothea v.D.,
van 1620 tot 1627, uitgegeven, die echter geen antwoord zijn op die van D. aan H.
Ook uit deze brieven spreekt weder zijn trouwe vriendschap voor haar, vooral toen
ze blijkbaar gebukt ging onder laster, dien zij zich, misschien door eigen onvoorzichtig
gedrag, op den hals gehaald had, al speelde H. hier voor ons gevoel eenigszins
den zedenmeester tegenover haar.
Zie: Aanteekeningen van Constantyn Huygens Jr., door V. in Nederlandsche
Spectator 1869, 113, 114; Dagboek van C o n s t a n t y n H u y g e n s , bijlage v.
Oud-Holland III (1885), Bijl. I.; T h . J o r i s s e n , Constantin Huygens I (1871)
171-176, 187 noot en Bijl. G.; J.A. A l b . T h i j m , Constantin Huygens en de Familie
van Dorp in Dietsche Warande VI (1867), 465-489; ald. VIII (1869) 481; ald. N.R.,
V (1892) 335-344, 451-460; H.J. P o l a k , Constantin Huygens in de Gids 1889, I,
513-521; Gedichten van C o n s t a n t y n H u y g e n s uitgeg. door J.A. W o r p ,
passim; G. K a l f f , Geschied. der Ned. Letterk. IV (1909) 363; J. t e W i n k e l , De
Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. II (1908) 62.
Ruys

[Dorp, Mr. Frederik van]
DORP (Mr. Frederik v a n ), heer van Maasdam sinds 1603, zoon van F r e d e r i k
v a n D. (1547-1612), gouverneur van Tholen, en diens tweede echtgenoote
S a r a v a n T r e l l o (1583-1648), geboren te Tholen Nov. 1612, overl. te 's
Gravenhage 29 Aug. 1679. De Staten van Zeeland waren zijn peters. Bij zijn
opvoeding door diezelfde Staten gesteund, vinden wij hem 10 Nov. 1631 als
Hagenaar aan de hoogeschool te Leiden in de rechten ingeschreven. Gepromoveerd,
werd hij 11 April in 1642 bij voorraad tot Raad van Holland, in 1649 tot gewoon Raad
benoemd (tot 1670). Met P. de Huybert en J. IJsbrands maakte hij van 1656 tot
1658 deel uit van een gezantschap naar Zweden ter bemiddeling van den vrede.
Oct. 1666 werd hij voorzitter van het Hof van Holland, 3 jaar later, wegens de
ridderschap, curator van de leidsche universiteit, welken post hij tot zijn dood met
toewijding waarnam. De Staten benoemden hem in 1670 tot hoogbaljuw en dijkgraaf
van Rijnland. Mei 1645 was hij te 's Gravenhage met C o n s t a n t i a v a n
V o s b e r g e n (overl. 4 Nov. 1647) getrouwd; Aug. 1649 trad hij
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opnieuw in het huwelijk met A e g i d i a v a n T e y l i n g e n (begr. te Alkmaar 24
Nov. 1693). Uit zijn eerste huwelijk had hij 2 jonggest. kinderen, uit het tweede 6,
van welke er 4 jong gestorven zijn. Behalve enkele sneldichten door A l b . T h i j m
in Dietsche Warande (VI, 475-476) uitgegeven, hebben we twee bundels stichtelijke
poëzie van hem: De Beste Uren ofte Geestelicke Overleggingen van Heer
F r e d e r i c k v a n D o r p , Heer van Maasdam, Etc. Ende door denselven tot
stichtinge van de sijnen in Rijm gebracht ('s Gravenhage 1675); Toemaet (1676).
Const. Huygens had op des dichters verzoek het handschrift nagezien en er een
en ander in verbeterd; na de uitgave prees hij in een lofdicht de vlugge pen van den
heer van Dorp. In het jaar van zijn dood zag het licht: Stichtelycke Gedichten ('s
Gravenhage 1679). Een grafschrift van Const. Huygens leert ons, dat de heer van
Maasdam, behalve baljuw en dichter, ook schilder geweest is.
Zie: D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.); J. S c h e l t e m a ,
Staatkundig Nederland (1805); M. S i e g e n b e e k , Geschiedenis der Leidsche
Hoogeschool (1829-32) II, T. en B. 15, 16; F. N a g t g l a s , Levensberichten van
Zeeuwen I (1890) 165; Dagboek van C o n s t a n t y n H u y g e n s , bijlage van OudHolland III (1885) Bijl. I.; Gedichten van C o n s t . H u y g e n s , uitgeg. door W o r p ,
VIII (1898), 127, 148, 242; J.A. A l b . T h i j m , Constantin Huygens en de Familie
van Dorp in Dietsche Warande VI (1864) 465-489.
Ruys

[Dorp, Petrus van]
DORP (Petrus v a n ), overl. 16 Oct. 1799, zoon van P i e t e r v a n D o r p , rector
te Kampen, werd in 1767 te Delft praeceptor der eerste en tweede klasse, in 1769
te Amsterdam der derde en vierde klasse. In 1774 werd hij benoemd tot conrector
te Dordrecht en aanvaardde die betrekking met een Oratio de primis Literarum
instauratoribus in België. Tot rector benoemd hield hij 27 Juli 1789 zijne Oratio
inauguralis de causis primariis quae in scholis publicis bonam remorantur disciplinam.
Hij was niet alleen een bekwaam letterkundige, maar ook rechtsgeleerde. Zijn dood
werd door A b r a h a m B l u s s é en J a n H e n d r i k H o e u f f t in nederlandsche
en latijnsche verzen betreurd.
Hij gaf uit: Observationes ad quaedam Juris civilis aliorumque auctorum loca (Traj.
ad Rhen. 1769).
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 199; d e z . , de Ill. school te Dordr. 158-59.
van Dalen

[Dorsman of Dortsman, Adriaan]
DORSMAN of DORTSMAN (Adriaan), bouwmeester, is de ontwerper van de ronde
luthersche kerk (1668), het Wale weeshuis en verscheidene heerenhuizen te
Amsterdam.
P. van der Plaes heeft een fraaie zwartekunstprent van zijn portret gemaakt.
Weissman

[Dortmund, Reynaldus van]
DORTMUND (Reynaldus v a n ), dominicaan, overl. te Calcar 29 Juni 1514. Zijn
studiën volbracht hij te Zutphen en aan de universiteit te Rostock. In 1474 trok hij
op last zijner oversten naar Calcar en was achtereenvolgens professor in de
wijsbegeerte te Zwolle en te Calcar. In 1496 werd hij benoemd tot supprior te Zwolle,
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vervolgens bekleedde hij het prioraat te Nijmegen en te Wismar en trok in 1505 als
afgevaardigde naar Rome.
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
54.
G.A. Meijer

[Doude, Mr. Jan]
DOUDE (Mr. Jan), gedoopt te Nijkerk 31 Jan. 1734, overl. 1 Nov. 1800. 21 Nov.
1749 te Leiden als stud. i.d. rechten ingeschreven, vestigde hij
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zich na zijn promotie als advocaat te Arnhem en werd in Febr. 1768 schout van
Nijkerk. Hij liet in hs. na (aanwezig in het archief te Nijkerk): Notities van uytgaef en
ontfank op den Gerichte van Veluwen in 1760 - gevolgd door die in de 3 volgende
jaren - en Salarisboek op den Gerigte van Veluwe in de banke van Nykerk in 1760
gehouden, mitsgaders in de banken van Heerde en Epe. Beide zijn zeer belangrijk
voor de geschiedenis van het veluwsche landgericht.
Zie: G. B e e r n i n k in Gelre, Bijdr. en Meded. VIII, 238-257.
van Kuyk

[Downing, Sir George]
DOWNING (Sir George), geb. 1623 (?), overl. 1684, zoon van Emmanuel Downing
en Lucy Winthrop. Deze in onze geschiedenis welbekende diplomaat bracht zijne
jeugd door in Nieuw-Engeland als onderwijzer en prediker, kwam in 1650 in Engeland
terug en diende in Cromwell's leger. Weldra huwde hij met Francis Howard, dochter
van William Howard, en steeg daardoor hooger op de maatschappelijke ladder. Hij
kreeg zitting in de beide parlementen onder den Protector en deed zich daar kennen
als een hevig tegenstander van de Hollanders. In Dec. 1657 werd hij, na eerst eene
diplomatieke zending naar Frankrijk te hebben vervuld, benoemd tot resident in den
Haag en bleef dit tot aan de Restauratie in 1660. Door middel van Thomas Howard
in verbinding gebracht met Karel II, wist hij diens gunst te winnen. Tijdens Karels
bezoek aan den Haag bevestigde deze hem in zijn post van resident en benoemde
hem tevens tot één der ‘tellers of the exchequer’; hij werd toen verheven tot ridder
en in 1663 tot baron. In Juni 1661 kwam hij de nieuwe regeering in den Haag
vertegenwoordigen en bleef daar werkzaam tot in het einde van 1665. Een zijner
meest bekende daden was de gevangenneming te Delft van de drie
‘koningsmoordenaars’ Okey, Barkstead en Corbett in 1662. Als resident
onderscheidde hij zich door groote bekwaamheid en handigheid, om voor de
belangen van zijne landgenooten op te komen. Engelands belang op alle mogelijke
manieren voor te staan was altijd zijn voornaamste doel, maar hij verloor daarbij de
billijkheid te ver uit het oog. Zijn karakter wordt, ook door landgenooten van hem,
meestal zeer ongunstig beoordeeld; zoo noemt P e p y s (Diary 12 en 17 Maart 1661
O.S.) hem ‘stingy a fellow, perfidious rogue and ungrateful vilain’ en C l a r e n d o n
(Continuation II, 289) ‘a man of a proud and insolent spirit’. En elders (id. III, 4)
spreekt deze van hem als een ‘voluminous speaker’, wat ieder, die zijne brieven en
memories kent, volmaakt zal beamen. In 1667 hoopte hij Engeland opnieuw te
kunnen vertegenwoordigen op het vredescongres te Breda (blijkende uit een paar
brieven van hem aan Arlington in Holl. Corresp. 1667, Public Record Office, Londen),
maar toen had Fngeland minder twistzieke personen noodig. Eerst in het einde van
Dec. 1671 kwam hij ten derden male in den Haag (instructie in Foreign Entre Books,
o

n . 12, fol. 406, en Holl. Corresp. 1671 Dec., Public Record Office, Londen), nu als
extraordinaris-ambassadeur; hij had toen vooral in opdracht, om satisfactie te vragen
voor een zoogenaamde schending van het dominium maris. Reeds begin Febr.
1672 vertrok hij weer, toen de ver angde satisfactie niet geheel gegeven werd. Zijn
verdere leven bracht hij in Engeland door.
Zie: Dictionary of Nat. Biogr. i.v.; cf. N. J a p i k s e , De verwikkelingen tusschen
de Republiek en Engeland van 1660-1665, 116 vlg.; Nyhoff's Bijdr. 4. R. IV, 74 vlg.;
over de zending van 1671-1672: Notulen van H o p e n V i v i e n (uitg. J a p i k s e )
2, 10, 18-19, 20-21; W i c q u e f o r t , Histoire
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IV, 244, 363 vlg.; Briefw. der gebroeders v a n d e r G o e s (uitg. G o n n e t ) II, 332;
W a g e n a a r , Vad. Hist. XIV, 474.
Japikse

[Dozy, Charles Marius]
DOZY (Charles Marius), geb. te Leiden 29 Sept. 1852, overl. aldaar 12 Jan. 1901,
zoon van Dr. F r a n ç o i s D o z y en W i l h e l m i n a J o h a n n a v a n d e n
B o s c h , werd in 1872 student te Leiden, waar hij 11 Nov. 1876 op stellingen
promoveerde; intusschen was hij eervol vermeld voor de beantwoording van een
prijsvraag: Geschiedenis der maatregelen door de Bourgondische en Oostenrijksche
landsheeren genomen om meer eenheid in het bestuur en in de rechtspraak der
Nederlanden te brengen. Hij werd in 1876 adjunctcommies ter provinciale griffie
van Noord-Holland, in 1878 commies-redacteur ter gemeentesecretarie te
Amsterdam, in 1883 adjunct-archivaris aldaar, in 1886 gemeente-archivaris van
Leiden. Hij huwde te Hoorn 18 Sept. 1884 A n n a M a r i a C a r o l i n a E v e r s ,
geb. te Goes 1 Mei 1862. Dozy's werkzaamheid als archivaris blijkt uit den Catalogus
van het Archief van het Waalsche Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te
Amsterdam (Amst. 1888) en den Inventaris van het Oud- Archief der stad Edam en
van de zich ten Raadhuize bevindende bescheiden der instellingen aldaar (Leiden
1898). Een inventaris van het leidsche archief heeft Dozy niet in druk uitgegeven;
bij hem stond niet het ordenen der archieven, maar het daaruit te voorschijn brengen
van gewichtige historische gegevens op den voorgrond. Zoo heeft hij dan ook aan
het leidsche archief de stof ontleend voor een reeks verhandelingen over de
geschiedenis der stad, o.a.: Overzicht van de geschiedenis der leidsche Nijverheid,
als inleiding op den Catalogus der Tentoonstelling van producten der Leidsche
Nijverheid (Leiden 1889); Kerk en Staat te Leiden in het laatst der 16e en begin der
17e eeuw in Hand. en Med. van de Maatsch. der Ned. Lett. 1897-8, Med., 10 vlg.;
Hoe Leiden er vroeger uitzag. Schetsvan het uiterlijk der stad in verschillende
tijdvakken en beschrijving van hare voornaamste kaarten (Leiden z.j.) en Leidens
omgeving in vroeger dagen (Leiden 1900); zij kunnen als vóórstudiën worden
beschouwd voor een werk, dat Dozy prepareerde, maar nimmer uitgaf. Over
Amsterdam en andere nederlandsche steden publiceerde hij allerlei bijzonderheden;
afzonderlijk verschenen: De oudste Stads-rekeningen van Dordrecht, 1284-1424
o

(Werken Hist. Gen. IIIe série n . 2; 1891; met vervolg Bijdr. en Med. van het Hist.
Gen. XIV, 94 vlg.). Dozy had bovendien veel smaak voor kunst, vooral voor
prentkunst, waarvan hij zelf een aanzienlijke collectie bezat; hij gaf dan ook een
Nalezing op F. M u l l e r 's Catalogus van Nederlandsche Historieprenten (O b r e e n 's
Arch. v. Ned. Kunstgesch. VII). Dan had de geschiedenis der waalsche Kerken en
der refugiés zijn warme belangstelling. Ook was hij een geestdriftig verzamelaar,
mede blijkens zijn handleiding Het verzamelen van munten en penningen (Handboek
voor den verzamelaar III, Leiden 1882). Eindelijk was hij een der stichters van de
Vereeniging van archivarissen in Nederland in 1891 en nam hij aan de
werkzaamheden daarvan geregeld deel. Dozy was een zeer ijverig en scherpzinnig
onderzoeker, hoewel hem soms de juiste waardemaat der dingen ontbrak.
Zie: S. G r a t a m a , In Memoriam Mr. Charles Marius Dozy in Nederlandsch
Archievenblad, 1900-1, 171 vlg.; P.J. B l o k , in Levensb. Letterk. 1901-2, 51 vlg.
met bibliographie door L o u i s D. P e t i t ; G.J. D o z y , De familie Dozy ('s Grav.
1911) 201 vlg.
Brugmans
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[Dozy, Reinhart Pieter Anne]
DOZY (Reinhart Pieter Anne), zoon van Dr. F r a n ç o i s J a c q u e s en S a r a
M a r i a v a n L e l y v e l d , geb. te Leiden 21 Febr. 1820, overl. aldaar 29 April 1883.
Na er het onderwijs van Dr. J.J. de Gelder genoten te hebben, studeerde D. te
Leiden, voornamelijk onder Weijers, semitische letteren. In 1843 werd hij bekroond
voor zijn antwoord op een door het Koninklijk Instituut uitgeschreven prijsvraag naar
een lexicon van de namen der kleedingstukken bij de Arabieren. Dit lexicon
verscheen onder den titel Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les
Arabes (Amst. 1845). In Maart 1844 was hij in de letteren gepromoveerd op een
dissertatie Historia Abbadidarum (Leiden 1844); het geheele 1e deel verscheen ib.
1846 onder den titel Scriptorum Arabum loci de Abbadidis; (2e deel ib. 1852; 3e d.
ib. 1863). In hetzelfde jaar huwde hij te Leiden (3 Juli) M a r i a C a r o l i n e v a n
G o o r d e n O o s t e r l i n g h (geb. Zaltbommel 10 Juni 1821) en vestigde zich te
Leiden, waar hij in 1846 tot adjutor interpretis legati Warneriani werd benoemd; de
toenmalige interpres was de hoogleeraar A.W.T. Juynboll. In 1853 kreeg Dozy, dank
zij Thorbecke, de plaats van Peerlkamp, als buitengewoon hoogleeraar in de
Middeleeuwsche en Nieuwe Geschiedenis, in 1857 werd hij gewoon hoogleeraar,
wat hij tot zijn dood gebleven is. Als zoodanig toonde hij zijn voorliefde voor ‘histoire
anecdotique’, waarmede hij zijne propaedeutische colleges kruidde.
De beide richtingen van Dozy's breed en grondig werk worden reeds door zijn
eerste twee geschriften aangegeven: de arabische lexicographie en de geschiedenis
van Spanje in de Middeleeuwen. Zijn Supplément aux dictionnaires Arabes (Leiden
1881, 2 tomes) onderscheidt zich van de overige door Europeanen geschreven
arabische woordenboeken daardoor, dat het niet zooals deze een uittreksel uit
arabische lexicographische werken is, maar het resultaat van uitgebreide eigen
lectuur. Aan dit monument heeft hij jaren lang gearbeid; verwante kleinere werken
waren de tweede, sterk uitgebreide editie van E n g e l m a n n 's Glossaire des mots
espagnols et portugais empruntés à l'arabe (Leiden 1869) en een verklarende lijst
van oostersche woorden in het nederlandsch. Oosterlingen ('s Gravenh., Leiden,
Arnhem 1867). Zijn onderzoek naar de geschiedenis van Spanje heeft twee
belangrijke werken doen ontstaan, de Recherches sur l'histoire politique et littéraire
de l'Espagne au moyen âge (Leiden 1849; 2e dr. ib. 1860) en de Histoire des
Musulmans d' Espagne (Leiden 1861, 4 vol.). Dit laatste deed alle vorige werken
op dit gebied verouderd schijnen en is tot nog toe zonder mededinger gebleven. De
hulpmiddelen voor deze werken, grootendeels arabische teksten, heeft hij zelf, soms
in samenwerking met anderen, gepubliceerd. Dozy's leerlingen waren Engelmann
en de Goeje.
Zijn portret is door D.J. Sluyter gegraveerd voor den Leidschen Studentenalmanak
van 1879 en door E. en A. Tilly in hout gesneden voor Eigen Haard 1883.
Zijn leven tot 1869 is beschreven door G. D u g a t in zijn Histoire des Orientalistes
de l'Europe (Parijs 1870) II, 44-65, waar tevens een bibliographie van Dozy's werken
tot 1869. Zie verder: d e G o e j e in Jaarboek Kon. Academie 1883, 12-52; L. de
H a r t o g in Mannen van beteekenis 1884, 263; P e t i t , Repertorium.
Wensinck

[Draack, Hendrick]
DRAA(C)K (Hendrick), overl. te Maastricht April 1746, genie-officier, tevens, sedert
6 Oct. 1722, kapitein-commandant van de compagnie pontonniers. In 1735 werd
hij bevorderd tot
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luitenant-kolonel later kolonel, directeur van 's lands fortificatiën en bleef dit tot zijn
dood.
Zie: J. E y s t e n , Gesch. der Nederl. Pont. 72 vlg.
Eysten

[Drabbe, Georgius Franciscus]
DRABBE (Georgius Franciscus), geb. te Delft 21 Nov. 1828, overl. te Valkenburg
10 Sept. 1889. Hij genoot zijn opleiding aan de seminariën te Voorhout en te
Warmond, en werd na zijn priesterwijding (15 Aug. 1854) terstond aangesteld als
leeraar aan eerstgenoemde inrichting voor welke hij zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt. Van 1869 tot 1881 stond hij daar als regent aan het hoofd. Zijn naam blijft
onafscheidelijk aan het seminarie ‘Hageveld’ verbonden, niet slechts door de aan
zienlijke verbouwing en vergrooting, welke hij er tot stand bracht, maar vooral door
de degelijke herziening van het studieprogram, waardoor hij tegemoet kwam aan
alle redelijke eischen, welke voor de gymnasiale opleiding der katholieke priesters
kunnen gesteld worden. Als leeraar onderscheidde hij zich door fijn ontwikkelden
letterkundigen smaak, door hooge geestdrift voor letterkundig schoon en door een
zeldzamen takt om deze in de jeugdige harten zijner leerlingen over te storten.
Vondel behoorde tot zijn lievelingsdichters. Drabbe's Vondelstudiën dienen door
‘vondelkenners’ gelezen te worden. In 1881 werd D. benoemd tot pastoor te
Schiedam; in 1884 tot deken en pastoor te 's Gravenhage. In deze bedieningen
verwierf hij zich zooals te verwachten was een grooten naam als kanselredenaar;
zijn lichaamskracht was echter niet opgewassen tegen de groote inspanning, welke
dit ambt van hem vroeg. Hij ging in 1889 herstel van gezondheid zoeken te
Valkenburg, waar hij overleed. Zijn stoffelijk overschot is naar 's Gravenhage gevoerd
en bijgezet in het priestergraf aldaar.
Van hem: Vondels overgang tot de katholieke kerk tegenover de voorstelling van
Mr. Jac. v. Lennep in De Katholiek, LI en LIII; Vondels dichterlijke moraliteit, ibid.
LIX; Het enthusiasme, ibid. LXV; Het karakter, ibid. XCVIII; Voorrede Vondels
Dichtjuweelen (Leiden 1876); De letterkunde in de opvoeding, Rede uitgespr. op
het 10e Ned. Taalen Letterk. Congres, 1869 in de Handelingen van dit Congres
Zie over hem: de Katholiek XCVIII (1890) 111; de Kath. Illustratie XXIII (1889/90)
145.
Taskin

[Drabbe, Jacob (1)]
DRABBE (Jacob) (1) de oude, overl. te Bergen-op-Zoom 6 Juli 1647, zoon van
M a t t h y s J a c o b s s . D r a b b e (van Leuven). Hij was brouwer te B.o.Z., schepen
aldaar in 1627 enz., weesmeester in 1629, burgemeester van 1641 t.m. 1645.
o

Hij huwde: 1 . te B.o.Z. 30 Apr. 1600 met S t y n t k e n M a r i n u s D i e r i c s s .
o

d o c h t e r , overl. te B.o.Z. 16 Sept. 1616; 2 . te B.o.Z. 18 Apr. 1617 met
T a n n e k e n C o r n e l i s B o l l a e r t s d r . , overl. te B.o.Z. 3 Oct. 1647.
Hij is met zijn tweede vrouw begraven in de Groote Kerk te B.o.Z., alwaar hun
graf met wapens bewaard is gebleven.
van Dam van Isselt

[Drabbe, Jacob (2)]
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DRABBE (Jacob) (2) de jonge, ged. te Bergen-op-Zoom 2 Oct. 1602, overl. te Breda
in Sept. 1663, zoon van den voorg. en van diens eerste vrouw Styntken Marinus
Diericss. dochter. Hij woonde eerst te B.o.Z., vertrok 1 Juli 1637 met zijn gezin naar
Breda, waar hij schepen werd, in 1647 vermeld wordt als ‘wethouder der Stadt ende
Baronye van Breda’, terwijl hij er ten slotte ook burgemeester was.
o

Hij huwde driemaal, telkens te B.o.Z. 1 . J a c o m y n t i e n H e y n d r y x v a n
Bulle-
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o

s t r a t e 11 Oct. 1623; 2 . M a r i a S c h u l e r (ged. B.o.Z. 16 Sept. 1605) 11 Mei
o

1627; 3 . D i n g e n t g e n C o r n e l i s B o l l a e r t s d r . 1 Mei 1629. Zij was een
zuster van de tweede vrouw zijns vaders.
van Dam van Isselt

[Drabbe, Jan Christiaan]
DRABBE (Jan Christiaan), zoon van Mr. G e r r i t W i l l e m H a r t m a n D r a b b e
en W i l h e l m i n a F r e d e r i k a L o u i s a T o l l i u s , 25 Juni 1819 te Leiden geb.
en 10 Apr. 1885 ald. overl., studeerde aan de hoogeschool zijner geboorteplaats in
de letteren en promoveerde in 1846 op een diss. de Oropo. Na zijn promotie gaf hij
korten tijd les aan een tweetal instituten, te Voorburg en Geertruidenberg, doch
keerde weldra naar zijn familie te Leiden terug, waar hij in 1857 door aankoop van
de zaak van La Lau, boekdrukker en uitgever van de Leidsche Courant werd, welke
zaak hij dreef tot 1883, toen hij haar overdroeg aan de gebr. Murée uit den Helder.
Hij had jaren lang zitting in de commissie voor de archieven der waalsche kerken,
die in de Bibliothèque Wallone te Leiden bewaard worden. Hij was lid van de
Maatsch. der Ned. Letterk. en van het Utr. Genootsch. v.K. en W.
Zie: Levensber. Letterk. 1885, 188.
Zuidema

[Drabbe, Johan]
DRABBE (Johan), ged. te Bergen op Zoom 3 Dec. 1777, overl. aldaar 27 Juni 1835,
zoon van den volgende en van Johanna Lamberdina Scherpingh. Hij werd in 1793
onder-luitenant bij de vesting-artillerie, doch ging later over bij het burgerlijk bestuur;
van 1811 tot en met 1813 was hij lid van den conseil municipal te B.o.Z. en werd
aldaar in 1814 vice-burgemeester; in 1820 tot lid der Staten van Noord-Brabant
benoemd, bedankte hij nog in hetzelfde jaar voor een benoeming tot lid van
Gedeputeerde Staten. 1822 burgemeester te B.o.Z. en in 1824 wethouder aldaar.
25 Dec. 1827 werd hij benoemd tot district-commissaris te Roosendaal, in verband
waarmede hij in 1828 eervol ontslag kreeg als wethouder van B.o.Z., doch vergunning
ontving om aldaar te blijven wonen. Hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
commandeerend officier der schutterij te Roosendaal.
Hij huwde te B.o.Z. 2 Jan. 1803 met L u c r e t i a J o h a n n a L e m m e r s , ged.
te B.o.Z. 3 Mei 1778 en overl. aldaar 2 Sept. 1839, dr. van J a c o b u s J o h a n n e s
en van C h a r l o t t a R e b e c c a v o n F r e y t a g .
van Dam van Isselt

[Drabbe, Johan Gijsbertus]
DRABBE (Johan Gijsbertus), ged. te Bergen op Zoom 2 Aug. 1741, overl. aldaar
3 Jan. 1795, zoon van den volgende en van Johanna Anthonetta van Bommel. Hij
was raad te B.o.Z., werd schepen aldaar in 1765, welke functie hij tal van jaren
bekleedde (voor het laatst in 1789); weesmeester in 1769 enz.; burgemeester binnen
de bank in 1779, 1780 en 1788, rentmeester 1783 tot en met 1785. Bovendien
bekleedde hij er tal van z.g. kleine ambten en commissiën. Volgens sommigen was
hij er ook griffier van den Leenhof 1784-97.
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Hij huwde te B.o.Z. 28 Juli 1776 met J o h a n n a L a m b e r d i n a S c h e r p i n g h ,
geb. 26 Febr. 1754 te Meppel, overl. te B.o.Z. 9 Juli 1831, dr. van W i l l e m
F r e d e r i k en van J o h a n n a N e e f f .
van Dam van Isselt

[Drabbe, Johannes]
DRABBE (Johannes), ged. te Bergen op Zoom, 20 Apr. 1708, overl. aldaar 31 Maart
1785, zoon van T h e o d o r u s en van C a t h a r i n a H o c h e d é . Hij was griffier
van B.o.Z., voorts rentmeester aldaar van 1741 t.m. 1750, 1754 t.m. 1762 en van
1766 t.m. 1782, en burgemeester buiten de bank in 1751 t.m. 1753, raad en rentm.
genl. 1745-82. Hij was een der zeer weinige regenten,
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die tijdens het beleg van 1747 op hun post bleven.
Hij huwde 20 Jan. 1732 te B.o.Z. met J o h a n n a A n t h o n e t t a v a n
B o m m e l , ged. te Wouw 3 Apr. 1716, overl. te B.o.Z. 25 Aug. 1779, dr. van
C o r n e l i s , kapitein-ingenieur en van P e t r o n e l l a v a n U f f e l e n .
van Dam van Isselt

[Drabbe, Matthijs]
DRABBE (Matthijs), ged. te Bergen op Zoom 29 Dec. 1694, overl. aldaar 24 Mei
1739, begr. 28 Mei d.a.v., zoon van J o h a n en van P h i l i p p i n a R e y g e r s m a n .
Hij was te B.o.Z. schepen 1717 enz., rentmeester 1722 t.m. 1725, weesmeester
1732 enz., burgemeester 1727 t.m. 1731.
Hij was gehuwd met D i n a d e M o o r .
van Dam van Isselt

[Driel, Cornelis Claesz. van]
DRIEL (Cornelis Claesz. v a n ), geb. omstreeks 1572 te Rotterdam, overl. aldaar
17 Aug. 1636, was een zoon van C l a e s C o r n e l i s z . v a n D r i e l , (dien wij
van 1556-1578 onder de rotterdamsche regeeringspersonen aantreffen, o.a. van
1572-1578 als vroedschapslid, terwijl hij van 1574-1578 hoogheemraad van
Schieland was) en C a t h a r i n a G i j s b r e c h t s d . B a x . In 1603 werd hij in de
vroedschap van zijn vaderstad gekozen, waarin hij zitting bleef houden tot zijn dood;
burgemeester was hij tusschen 1606 en 1634 meermalen. Ook buiten de stedelijke
regeering deed zijn invloed zich gelden. Hij was hoogheemraad van Schieland van
1622-1636, tusschen 1606 en 1632 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart, van
1614-1617 gecommitteerde raad; van 1617-1620 had hij zitting in den Raad van
State en van 1627-1630 in de generaliteitsrekenkamer. Tot het college der admiraliteit
op de Maas behoorde hij van 1608-1612 en van 1633-1636. In 1621 was hij een
der eerste bewindhebbers van de W.-I.-C. kamer Rotterdam. Hij huwde 28 Febr.
1614 met J a n n e t g e J a n s d . T h o o f t .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Jrb. VIII, 109.
Wiersum

[Drielst, Egbert van]
DRIELST (Egbert v a n ), geb. te Groningen in 1746, overl. te Amsterdam 4 Juni
1818, was een uitstekend landschapschilder. Hij werkte als behangselschilder bij
Augustini te Haarlem, alwaar hij in kennis kwam met H. Meijer van wien hij veel
leerde; hij kwam later in de behangselfabriek van Snijers te Amsterdam en was toen
de medewerker van den teekenaar I. Cats. Naar de natuur schilderde hij later veel
in de omstreken van Haarlem, en in Drenthe in de buurt van Eekst. Hij had een
werkzaam aandeel in de restauratie der schilderijen bestemd om deel uit te maken
van het op te richten Museum der Bataafsche Republiek in het Huis in het Bosch.
Zoo werd hem daarvoor o.a. in het midden van 1799, 1596 gulden uitbetaald. In het
Koninklijk Kabinet van Schilderijen in 's Gravenhage berust een catalogus van de
veiling van schilde ijen, teekeningen en prenten uit den boedel van de weduwe E.
v a n D r i e l s t , geboren J o h a n n a N a u t a , die op 12 April 1842 te Amsterdam
plaats vond. Vermoedelijk zijn deze afkomstig geweest van den boven beschreven
schilder. Zijn door een onbekende geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
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Zie: I m m e r z e e l i.v.; E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale
Konst-Gallery (Amst. 1909).
van Biema

[Droem, Hermannus]
DROEM (Hermannus), bekend kanonist uit de 15e eeuw, van wiens leven weinig
met zekerheid bekend is; overl. 1476. In 1417 vinden wij hem als student te Parijs,
waar hij het volgend jaar magister wordt, waarvan hij een testimonium verkrijgt, Als
kanunnik (sinds 1421) en scholaster van
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St. Marie te Utrecht, werd hij onder het 1e rectoraat van Arnold van Cloetinghe
(1426-27) te Keulen als stud. kanoniek recht ingeschreven, toen tevens den titel
magister voerende. Weinig jaren later komt hij voor als doctor decretorum, later als
decanus van St. Marie te Utrecht. Van zijn verdiensten als rechtsgeleerde is niets
bekend, al wordt hij ‘jurista valens’ genoemd. Meer bekend is het prachtwerk, thans
berustende in de universiteitsbibliotheek te Utrecht, dat hij op zijn kosten door
J a c o b u s v a n E n k h u i z e n , lid van het Fraterhuis te Zwolle, in de jaren
1464-1476 liet samenstellen. Het bevat in groot minuskelschrift met vele versieringen
den geheelen bijbel, en omvat 6 deelen.
Zie: D r a k e n b o r c h , Aanh. Kerk. Oudheden v. Nederl. (1744) 267 (die hem ten
onrechte D r o o m noemt); K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 228; S c h o e n g e n ,
Jac. Traiecti al. de Voecht Narratio (Werken Hist. Gen. III, 13) 191-192, 353; Catal.
o

Cod. M.S. bibl. Ultraj. I, n . 31; J.F. v a n S o m e r e n , Utr. Universiteitsbibliotheek
(1909) 96; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chart. Univ. Par. II, 219, 242-3.
van Kuyk

[Drossaart, Pieter Karel]
DROSSAART (Pieter Karel), burgemeester van Vlaardingen, 17 Mei 1812 ald. geb.
en 18 Oct. 1883 ald. gestorven. Hij was de zoon van J a c o b D r o s s a a r t en
C a t h a r i n a M o n i n x , werd opgeleid voor apotheker, bezocht de clinische school
te Rotterdam en vestigde zich in 1835 in zijn geboortestad, waar hij in hetzelfde jaar
in 't huwelijk trad met C o r n e l i a J o h a n n a V o o r b o e f . Al spoedig deed hij
echter zijn apotheek van de hand, om zich meer aan zaken van algemeen belang
te kunnen wijden. Reeds van zijn vestiging af bekleedde hij verschillende
betrekkingen in zijn geboorteplaats, bij de Schutterij, bij de Spaarbank, bij het
Weeshuis enz. In 1849 werd hij er tot lid van den gemeenteraad in 1850 tot
wethouder gekozen, terwijl hij in 1858 zich tot burgemeester van Vlaardingen
benoemd zag. 25 jaren heeft hij met grooten ijver dit ambt bekleed. Dat Drossaart
van zijn jeugd af een vlijtig beoefenaar der letteren was, getuigen tal zijner gedichten,
opgenomen in het Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, in de Tijdspiegel
enz. 't Zijn meerendeels vertalingen van G e i b e l , K l a u s G r o t h , J o h a n n
M e y e r e.a. duitsche dichters, maar ook eigen verzen, o.a. De Zeebaden, in een
prijskamp te Nieuwpoort met goud bekroond, en Een haringreis, verhaal uit het
vlaardingsche volksleven. Als vurig Flamingant, was D. de lieveling der Vlamingen,
een boezemvriend vooral van Conscience. Ook enkele prozastukken werden door
hem geschreven, meerendeels op de geschiedenis van zijn geboorteplaats betrekking
hebbende; zij getuigen van vlijtige studie in het archief van de Groote Visscherij, te
Vlaardingen bewaard. Met de handvesten, octrooien, privilegiën enz. der oude
visschersstad had hij zich goed op de hoogte gesteld. Zijn beschrijving van 't archief
werd in 1867 op de tentoonstelling van visscherijzaken, vanwege de Ned. Maatschij.
ter bevordering van Nijverheid in den Haag gehouden, met de zilveren medaille
bekroond.
Zie: Levensber. Letterk., 1884, 94.
Zuidema

[Drusius, Johannes (1)]
DRUSIUS (Johannes) (1) of v a n d e n D r i e s s c h e , geb. te Oudenaarde in
Vlaanderen 28 Juni 1550, overl. te Franeker 12 Febr. 1616, zoon van C l e m e n s
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v a n d e n D r i e s s c h e en E l i z a b e t h D e c k e r (Clemens woonde in 1571 te
Oudenaarde en later te Londen, waar hij meermalen als ouderling wordt genoemd;
verg.
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W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogesch. II, 46 v.v.; Werken Marnix-Ver., serie I, dl.
1, 4 v., 283, 307, 314, 316 v., 320, 322, 324 v.; serie III, dl. III, 69; H e s s e l s , Eccl.
Lond. Bat. Arch. II, 440; IV reg. i.v. Driessche). In den aanvang van 1567 was hij te
Leuven student geworden. Maar toen zijn vader voor de inquisitie naar Londen
gevlucht was en zijn vermogen verbeurd verklaard zag, trok de katholieke moeder
haren zoon tot zich. Hij werd naar Doornik gezonden om fransch te leeren. Het
duurde evenwel niet lang of hij is heimelijk over Oostende naar Londen gevlucht,
de roepstem van zijn vader volgend, die hem nu in Engeland onder zijn toezicht liet
onderwijzen. Te Londen volgde hij de voorlezingen over de oostersche talen van
den franschen hoogleeraar A.R. le Chevallier (1523-1572) en werd zelfs diens
huisgenoot, niet alleen te Cambridge, waar Chevallier hoogleeraar werd, maar ook
na diens terugkeer naar Frankrijk. Ook in Frankrijk legde Drusius zich vooral toe op
de grieksche taal en de bestudeering van de geschriften der rabbijnen. Toen
Chevallier gestorven was, keerde hij naar Londen terug, wel met het voornemen
om binnen kort zijne studiën in Frankrijk voort te zetten, maar daarvan teruggehouden
door de gruwelen van den Bartholomeusnacht. Slechts 22 jaren was hij oud, toen
hem leerstoelen te Cambridge en Oxford werden aangeboden. Hij koos Oxford en
was daar van 1572 tot 1576 hoogleeraar in het hebreeuwsch, chaldeeuwsch en
syrisch. Daarop begaf hij zich naar Leuven om in de rechten te studeeren; maar de
politieke toestand noopte hem weer naar Londen te wijken, totdat de Pacificatie van
Gent vader en zoon aanmoedigde tot den terugkeer naar het vaderland.
Weldra benoemden de Staten van Holland hem op 20 Juni 1577 tot hoogleeraar
in de oostersche talen te Leiden. Bijna acht jaren is hij te Leiden geweest. Met zijn
huisgezin onder een zeer sobere jaarwedde zuchtende, zag hij naar een voordeeliger
werkkring om, zoodat hij gaarne met voorbijgaan van aanbiedingen uit Engeland
het professoraat te Franeker in 1585, op een traktement van ƒ 500, aannam. M.
Lydius had hem sterk aanbevolen. Welk een opgang zijn onderwijs maakte, kan
men afleiden uit het eenstemmig getuigenis van A. Curiander en S. Amama dat
zelfs uit Engeland, Schotland, Denemarken, Zwitserland, Duitschland, Frankrijk,
Polen, Hongarije en Zevenbergen studenten kwamen opdagen om hem te hooren.
Bij het onderwijs in het hebreeuwsch schijnt hij aanvankelijk de Grammatica van
C l e n a r d u s gebruikt tehebben, vermits hij in 1597 aanteekeningen daarop het
licht deed zien. Eene Tabula in grammaticam Chaldaicam (Fran. 1602), werkjes
als: De recta lectione linguae sanctae; De particulis Chaldaicis, Syriacis, Thalmudicis
et Rabbinicis waren uitgaven ten gebruike bij zijn onderwijs. Ook gaf hij voor zijne
leerlingen eene door hem zelven bewerkte Grammatica linguae sanctae nova (1612)
uit. Veelvuldige geschriften getuigen van de vruchtbaarheid zijner studiën op het
gebied van de taalkundige uitlegging der bijbelboeken. Door Y p e y e n D e r m o u t
wordt hem de niet geringe lof gegeven, dat hij, Simon Episcopius en Hugo de Groot
de eenigen zijn geweest, die zich in dat vak destijds wezenlijke verdiensten hebben
verworven. Hij, omdat door hem minder gebruik is gemaakt van de geschriften der
rabbijnen en meer voordeel getrokken uit de alexandrijnsch-grieksche vertaling des
O.V. Voornamelijk door de bemoeiing van den gedeputeerde M. van Idzaerda werd
Drusius in 1596
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gekozen tot mederevisor van de bijbelvertaling, waarmede Marnix was belast; eene
onderneming, die door verschillende oorzaken echter niet is voleindigd. 15 Dec.
1598 was Marnix gestorven. Van de bijbelvertaling was niet meer gereed dan het
boek Genesis. Er was maar één man, zegt H.C. R o g g e , die Marnix vervangen
kon, namelijk Drusius. Ruim zeven jaren was hij een sieraad geweest der leidsche
academie en prins Willem had het betreurd dat curatoren hem lieten vertrekken,
toen hij op voordeelige voorwaarden werd uitgenoodigd naar Friesland over te
komen. Marnix zelf had hem in 1594 geschreven: ‘Ik wenschte wel dat onze kerken
op u zagen en u deze taak opdroegen, wat ik ook aan velen gezegd heb’. Het is
wel mogelijk dat de predikanten die door de Hollandsche Synode op den voorgrond
werden gedrongen, Arnoldus Cornelii uit Delft, Wernerus Helmichius en Johannes
Roggius uit Hoorn (zie daarover: J. H a n i a , Wernerus Helmichius, 278-298),
evenzeer berekend waren voor dit werk, maar van hunne beoefening der
hebreeuwsche en aanverwante talen hadden zij geene bewijzen geleverd, terwijl
Drusius op eene reeks van werken kon wijzen, waarin hij zijne grondige studiën
over verschillende boeken van het O.T. had neergelegd. Hij had in dit opzicht een
door geheel Europa gevestigden naam. In het vaderland werd hij misschien door
niemand beter gewaardeerd dan door Arminius, die zijne studiën met de meeste
belangstelling volgde, over menig punt met hem van gedachten wisselde en het
zeer betreurde, dat men den arbeid van dezen geleerde zoo weinig op prijs stelde.
Drusius hield zich sedert een paar jaren bezig met de uitlegging der moeilijkste
plaatsen van den bijbel, door vergelijking met de oudste bronnen en raadpleging
van de beroemdste commentatoren. Om hem het noodige geld te verschaffen voor
het aankoopen van boeken en andere onkosten, nam Arminius zijn vriend
Wtenbogaert in den arm. Hij wist, dat deze veel vermocht bij Oldenbarnevelt en
sommige leden der Staten-Generaal. Wtenbogaert werd door Drusius geheel op
de hoogte gebracht en ging dadelijk aan het werk. Hij kreeg gedaan, dat Arminius
op eene reis naar Engeland in 1598 voor honderd gulden boeken mocht meebrengen.
Doch er moest meer gedaan worden. Ten einde een volledigen commentaar op het
O.T. te kunnen samenstellen, was er een jaargeld noodig en diende hij voor een
deel ontheven te worden van zijne ambtsbezigheden. Wtenbogaert mocht eindelijk
de voldoening smaken dat de Staten-Generaal in 1600 aan Drusius voor twee jaren
eene jaarlijksche subsidie van ƒ 400. toestonden ten einde zijn werk te voltooien.
Dit jaargeld werd later tot zijn dood verlengd, terwijl hij weldra van de Staten van
Friesland vergunning ontving om zich van een afschrijver te voorzien en zijne lessen
aan een zijner beste leerlingen over te dragen. Toen hij in 1607 een deel van zijn
arbeid aan de Staten-Generaal toezond, werden deze vruchten van jarenlange
studie aan Wtenbogaert ter beoordeeling gegeven. Wij begrijpen nu, waarom Drusius
zijn geschrift: De Hacidaeis quorum mentio in libris Machabaeorum, libellus ad J.
Vtenbogardum (Fran. 1603) aan Wtenbogaert opdroeg.
Niettegenstaande dit alles zouden de kerkelijken toch nooit gedoogen, dat het
gewichtig werk der bijbelvertaling door de Staten aan een Drusius werd opgedragen.
Allerlei geruchten werden verspreid en verbreid door kwalijkgezinden. Zwaarder
nog woog zijne vermeende onrechtzinnigheid. Zijne bekendheid met Arminius en
Wtenbogaert waren sprekende bewijzen. Arminius schreef aan
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Wtenbogaert: ‘Als de bijbelvertaling niet met den heer van St. Aldegonde is
teraardebesteld, dan moet Drusius diens taak opvatten en geen ander’. Drusius zelf
wenschte tot dat werk geroepen te worden. Intusschen had de zuidhollandsche
Synode anders besloten. De andere Synoden vonden dit besluit goed. Arminius
noemde deze tegenwerking een ijveren zonder verstand. En wat hadden zij nu
gewonnen? Dat de zaak voor jaren werd uitgesteld, want nu weigerden de Staten
hunne ondersteuning. En daarna vorderde het werk niet, hoewel de vertalers van
alle weekbeurten en het bijwonen van kerkelijke vergaderingen werden vrijgesteld.
Drusius had nog wel in 1603 als hoogleeraar ontslagen willen worden, maar dat
stonden de Staten van Friesland niet toe, omdat zijn roem zoovele vreemde
studenten naar Franeker trok. Hetgeen hij bewerkte zag eerst na zijn dood het licht:
Comment. ad loca difficiliora Pentateuchi, i.e. quinque librorum Mosis, in 1617 door
A m a m a uitgegeven. De Notae majores in Genesim etc. zijn opgenomen in T. I,
II van de Critici Sacri (Amst. 1698). Volgens Y p e y e n D e r m o u t hebben de
statenvertalers hiervan later geen gebruik gemaakt; volgens B o e l e s die beter
ingelicht is wèl. Als blijk van waardeering werd zijne toelage in 1587 en 1595 met ƒ
100 verhoogd; in 1602 ontving hij ƒ 200; in 1606 werd hem de som van ƒ 300
voorgeschoten.
Hij was zelfstandig en onafhankelijk in zijn oordeel. Geen aanspraak makende
op den naam van theoloog, beweerde hij alleen een taalonderwijzer te zijn. Hij
verlangde den tekst vrij, naar eigen opvatting te mogen verklaren. Aan formulieren
en geloofsbelijdenissen weigerde hij zijne onderteekening. Heftig bestreden, ja
verdacht gemaakt, liet men ook zijn huiselijk leven niet onbesproken; maar
onverdraagzame tegenstanders moesten het soms bitter ontgelden, niet het minst
zijn ambtgenoot S. Lubbertus in de Epistola ad fratres Belgas, in qua calumnia
diluitur recens sparsa de Logo creato (Leov. 1615).
Op 12 Oct. 1580 is hij gehuwd met M a r i a v a n d e r V a r e n t (overl. 1599),
die uit roomsche ouders te Gent geboren is. Zij begunstigde in het geheim de
hervorming en ging na haar huwelijk tot het nieuwe geloof over. Hun zoon Johannes
volgt; eene dochter A g n e t a was in 1582 gehuwd met A. C u r i a n d e r of
H e e r m a n ; J o h a n n a , geb. in 1587, was gehuwd met A b r a h a m V a l k en
overleed vóór haar ouders.
Aan Curiander heeft men te danken: Vitae operumque Joannis Drusii editorum
et nondum editorum delinatio et tituli (Fran. 1616). Dit werk is voornamelijk ontleend
aan eene autobiografle des hoogleeraars, die onder zijne nagelaten handschriften
nog aanwezig is en voorts opgenomen in Critici Sacri VI, 38-48 en, met wijziging
van de uitvoerige opgave der werken en handschriften, in H. W i t t e n , Memoriae
philosophorum, oratorum, historicorum et philologorum clarissimorum (Francf. 1677)
106-119. Maccovius, de jongste hoogleeraar in de theologie, hield de lijkrede. Zeker
iemand, zegt C u r i a n d e r (hij bedoelt Lubbertus), liet geen middel onbeproefd om
de uitgave daarvan te beletten. De oratie is ook niet in het licht verschenen. B o e l e s
verdedigt den goeden naam van Drusius tegen lasterlijke beschuldigingen, die C.
S e p p (Godgeleerd Onderwijs I en II, register) heeft geloofd.
Eene lange reeks van uitgegeven en onuitgegeven werken getuigt van zijne
onvermoeide werkzaamheid. Zij kregen voor een goed deel
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op de franeker academie-bibliotheek, dank zij Gedeputeerden Staten, eene waardige
plaats. Mogen misschien door de schuld van Blancardus eenigen daarvan zijn zoek
geraakt, eene vergelijking van de lijst bij Curiander met de opgaven in
A m e r s f o o r d t s Catalogus (1842) 4, 186-193 gaf aan B o e l e s de overtuiging
dat nagenoeg alle Hss. van Drusius in de bibliotheek zijn bewaard gebleven. En
welk een uitgebreide correspondentie heeft hij niet met binnen- en buitenlandsche
geleerden onderhouden I De 2300 latijnsche brieven van ongeveer 150 verschillende
wetenschappelijke mannen getuigen dit, om niet te gewagen van die in andere talen.
Zijn werken zijn uitgegeven o.d.t. J o h . D r u s i i , Opera theologica, exegetica
etc. (Arnh. et Amst. 1622-1636, 10 deelen).
Zijn in 1604 geschilderd portret is op het stadhuis te Franeker. Gegraveerd komt
het voor in de Alma Acad. Leidensis.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 46-52; H.C. R o g g e , Joh.
Wtenbogaert (Amst. 1874) I, 189-194; II, 158; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de
Gesch. der Herv. in Friesland (Leeuw. 1876) 223, 227, 321, 333, 365-368, 380;
d e z e l f d e , Gesch. der Herv. Kerk (Gron. 1899) 170 v.; W.R. (P o o l m a n ), Joh.
Drusius in Kerkhist. Jaarboekje 1865, 165-203; Werken Marnix-Vereen., serie III,
dl. IV, 233, 235, 257, 262, 264; G. T j a l m a , Phil. Marnix van St. Ald., (Amst. 1896)
280, 292, 298, 301; F.S. K n i p s c h e e r , Invoering en waard. der Geref.
belijdenisschr. vóór 1618 (Leiden 1907) 181; J.H. M a r o n i e r , Jacobus Arminius
(Amst. 1905); J. R e i t s m a , Franc. Junius (Gron. 1864) 96, 104; H.E. v a n d e r
T u u k , Joh. Bogerman (Gron. 1868) 15, 124, 303; A. K u y p e r Jr., Joh. Maccovius
(Leid. 1899), 36; E.J.W. P o s t h u m u s M e y j e s , Jac. Revius (Amst. 1895) 18 v.;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 23, 45; Arch. v. Kerkgesch. 1844, 195, 319,
328; 1847, 350; VII (1899) 74; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 283 v.;
B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I, 391-395; G. B r a n d t , Hist. der Ref. (Amst.
1674) II, 7, 323 v.v.
Knipscheer

[Drusius, Johannes (2)]
DRUSIUS (Johannes) (2), zoon van den voorg., is slechts 21 jaar oud geworden,
geb. 26 Juni 1588, gest. 1609. Fabelachtige staaltjes worden, ook door zijn vader,
medegedeeld van zijn buitengewone kennis op jeugdigen leeftijd; groot waren de
verwachtingen over hem, die evenals zijn vader de Oud-Testamentische talen
beoefende. Brieven, door hem in het hebreeuwsch geschreven, zijn nog bewaard.
Hij schijnt vroeg naar Londen vertrokken te zijn; op zijn 17e jaar hield hij reeds eene
latijnsche redevoering voor Jacobus I. Hij stierf ten huize van den deken van
Chichester, William Thorne, die hem een jaargeld verschaft had. Zijn vader spreekt
over hem in zijne Praefatio Praeteritorum in Novum Testamentum. Alleen is in 1652
nog van hem te Franeker uitgegeven: Nomenclator Eliae Levitae, een glossarium
op Elia den Leviet, hebreeuwsch en grieksch; nog liet hij aanteekeningen na op de
Spreuken van Salomo en was hij begonnen de reis van Benjamin van Tudela in het
latijn over te brengen.
Zie: V r i e m o e t , Athenae Frisiacae 58 v.; Navorscher V (1855) 158, 230; C o l l o t
d'E s c u r y , Hollandsch Roem III, aant. 374 v.
Knipscheer

[Drijffhout, Bartholomeus]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
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Campen aan het
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niet meer bestaande kasteel Honselaarsdijk gewerkt, in 1640 met Aart Adriaansz.
van 's Gravesande de Lakenhal te Leiden gebouwd, en sedert 1647 met Pieter Post
de Oosterkerk te Middelburg.
Weissman

[Drijffhout, Dirk]
DRIJFFHOUT (Dirk), bouwmeester, misschien een zoon van den vorige, heeft in
1689 aan het Stadhuis te 's Hertogenbosch gewerkt.
Weissman

[Duc, Isaac le]
DUC (Isaac l e ) of L e D u c was een fransch schoolmeester te Dordrecht. Hij
schreef fransche verzen o.a. voor B a l e n s Beschryvinge van Dordrecht. Ook
bestaan er nederlandsche gedichten van zijn hand, o.a. een getiteld Jaartermijnen.
Hij vertaalde de cijferkunst van D a v i d C o c k v a n E n k h u i z e n in het fransch,
een werk, dat in 1652, 1661 en 1662 te Amsterdam verscheen.
Zie: S c h o t e l , Ill. School te Dordr. 125.
van Dalen

[Duisenberg, Johannes Burchard]
DUISENBERG (Johannes Burchard), 14 Juli 1807 te Amsterdam geb. en 30 Oct.
1882 te Haarlem overl. Na den vroegen dood zijns vaders, die koopman te
Amsterdam was, ging hij in 1816 met zijn moeder te IJsselstein wonen, waar hij een
gelukkige jeugd sleet en school ging op het instituut van Cnopius. Op zijn 19e jaar
werd hij bij zijn zwager M. de Haan, notaris te Woerden, gehuisvest, om zich te
bekwamen voor het examen van candidaat-notaris, welke studie in 1834 met goed
gevolg bekroond werd. Inmiddels had hij van 1830-'32, deel genomen aan den
veldtocht tegen België, althans in garnizoen gelegen te 's Hertogenbosch, den Briel
e.a. vestingen. In Dec. 1832 werd hij tot burgemeester van Kokkengen (bij Breukelen)
benoemd en vijf jaar later tot notaris te Boskoop, waar hij weldra algemeen bemind
en geacht werd. In 1860 zag hij zich door 't kiesdistrict Alfen tot lid v.d. Prov. Staten
v. Zuid-Holland gekozen, welke betrekking hij tot '67, toen hij zijn notariaat neerlegde,
heeft bekleed. Hij vestigde zich toen metterwoon te Haarlem. Duisenberg heeft
eenige gedichten en prozastukjes nagelaten, die, meest van eenvoudigen,
godsdienstigen aard, naar zijn uitdrukkelijk verlangen, niet voor den druk bestemd
waren. Slechts een enkel vers werd in den Christelijken Volksalmanak (1874), den
Ned. Spectator (1870) of eenig ander blad gepubliceerd.
Zie: Levensber. Letterk. 1883, 25.
Zuidema

[Dumbar, Mr. Gerhard (1)]
DUMBAR (Mr. Gerhard) (1), uit een schotsch geslacht gesproten, waarvan zich in
het midden der 17e eeuw een tak te Deventer vestigde, werd 14 Nov. 1680 te
Deventer geboren uit het huwelijk van J a c o b D u m b a r en A l e i d a T r a e s ;
overl. te Deventer 6 Apr. 1744. Na te Leiden tot doctor in de beide rechten en in de
wijsbegeerte te zijn gepromoveerd, vestigde hij zich te Deventer, waar hij van 8 Jan.
1709 tot zijn dood het ambt van secretaris vervulde. Dumbar's groote beteekenis
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ligt in zijne geschiedkundige navorschingen, als vrucht waarvan een tweetal werken
o

door hem werden uitgegeven: 1 . Analecta seu vetera aliquot scripta inedita
(Deventer 1719-1722 3 dln.); de verdere deelen door den schrijver toegezegd zijn
o

o

niet verschenen; 2 . het Kerkelijk en Wereldlijk Deventer (2 deelen, het 1 . deel
verscheen te Deventer 1732 bij Henric Willem van Welbergen, het 2e deel is door
zijn kleinzoon (die volgt) uit nagelaten aanteekeningen in 1788 te Deventer in het
licht gegeven bij Lucas Leemhorst). In de beide deelen van het K. en W. Deventer
zijn een schat van bijzonderheden over Deventer's oude toestanden en instellingen
gepubliceerd en vele thans verdwenen archiefstukken
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in het licht gegeven. Dumbar had een prachtige bibliotheek met vele zeldzame
handschriften, die kort na zijn dood publiek is verkocht (zie Cat. Biblioth.
Dumbarianae, Deventer 1746).
o

Hij was tweemaal gehuwd: 1 . te Deventer 23 Juni 1709 met S a r a M a r i a v a n
S t e e n b e r c h geb. Deventer 1 Jan. 1685, overl. aldaar 6 Juli 1710), dochter van
o

professor E l i a s v a n S t e e n b e r c h en van M a r i a v.d. V o o r t en 2 . te
Deventer 3 Jan. 1712 met A n n a C u p e r (geb. Deventer 18 Apr. 1682, begr. ald.
2 Sept. 1754), dochter van D e r k C u p e r en van H e n r i c a N i l a n t .
Een door G.J. Palthe geschilderd portret berust bij nu wijlen Mr. D. Dumbar te 's
Gravenhage; een kopergravure naar dit portret door J. Houbraken is te vinden in
o

het 1e deel van K. en W. Deventer (zie M u l l e r , Cat. van portr. n . 1384).
Zie: K. en W. Deventer II, voorbericht; S a x e , Onom. VI, 143; P a q u o t , Mémoires
I, 266.
H. Kronenberg

[Dumbar, Mr. Gerhard (2)]
DUMBAR (Mr. Gerhard) (2), kleinzoon van bovengenoemde, werd 2 Sept. 1743 te
Deventer geboren uit het huwelijk van D e r k D u m b a r I.U.D. en G e r h a r d i n a
A n t o n i a H a g e d o o r n , overl. te Deventer 6 Aug. 1802. 28 Jan. 1759 werd hij
student aan het athenaeum te Deventer en promoveerde aan de utrechtsche
universiteit 30 Juni 1764 tot doctor in de rechtswetenschap. Reeds in 1763 tot lid
der Gezworen gemeente gekozen, bleef hij dit tot 1770, in welk jaar hij tot secretaris
van Deventer benoemd werd, welk ambt hij tot 1787 bekleedde. De patriotsche
denkbeelden, die toen in Deventer vele volgelingen vonden, telden weldra in Dumbar
een overtuigd aanhanger meer. Zijn nauwe omgang met den deventer geleerde
Simon de Vries, die toen ten tijde een kring van jonge mannen, die zin voor studie
en wetenschap toonden, om zich verzamelde en bij wien hij mannen als Rutger Jan
Schimmelpenninck, Joan Derk van der Capellen en Augustijn Gerhard Besier
ontmoette, zal zeker hierop ook van invloed zijn geweest.
Een kundig secretaris bleek hij voor Deventer te zijn. In het geschil, dat in 1783
in Overijsel in zake de overstemming ter Statenvergadering uitbrak, verdedigde
Dumbar met succes het goed recht der overijselsche steden tegen den overijselschen
adel. Zijn Verhandeling over het Regt van Overstemming ter staatsvergadering van
de provincie Overijssel in 1783 en zijn Brieven over dit onderwerp, in 1784, beide
op verzoek van de steden Deventer, Zwolle en Kampen geschreven, geven een
goed bewijs van zijn kennis. Zijn invloed in de patriotsche partij blijkt ook uit het feit,
dat hij in 1785 door de vergadering van vaderlandsche regenten met nog vijf anderen
naar Utrecht werd afgevaardigd om een poging te doen de daar bestaande
oneenigheden bij te leggen; juist een gematigd patriot als Dumbar was voor zulk
een zending een zeer bruikbaar man. Het spreekt van zelf, dat Dumbar bij de
oranjeomwenteling van Sept. 1787 niet op zijn post als secretaris gehandhaafd
bleef. Van 1787-1795 was hij ambteloos burger, hetgeen de wetenschap ten goede
is gekomen; in die dagen is het 2e deel van het K. en W. Deventer en een groot
deel van de Tegenwoordige Staat van Overijssel in het licht gekomen. In 1795 werd
hij als secretaris van Deventer in zijn ambt hersteld, doch reeds spoedig, 31 Mrt.
1795, door de provisioneele volksrepresentanten van Overijsel tot griffier der
provincie benoemd, welke betrekking hij tot 1798 heeft bekleed. Overijselsch rapport
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over de constitutie van 1795 benevens het rapport der commissie uit de provisioneele
representanten des volks van Overijssel van 23 Sept. 1795 zijn in die dagen o.a.
uit zijn pen gevloeid. In dit laatste wordt o.a. het vervolgen van ontslagen regenten
ontraden, waaruit wij een bewijs kunnen putten voor Dumbar's gematigdheid. De
omwenteling van 22 Januari 1798 maakte aan zijn griffierschap een einde; zijne
federalistische meeningen, die hij met vele bekende Overijselaars uit die dagen
deelde, gevoegd bij het feit, dat hij in 1796 tot lid der Nationale Vergadering gekozen,
bezwaar gemaakt had de vereischte verklaring af te leggen en dus niet ter
vergadering was toegelaten, maakte hem bij de nieuwe regeering verdacht; toen
hij dan ook weigerde de door Vreede c.s. van de ambtenaren geëischte verklaring
af te leggen, werd hij 8 Febr. 1798 te zijnen huize te Deventer gevangen genomen
en eerst naar den Haag, daarna naar het slot Honselaarsdijk overgebracht. De
volgende staatsgreep, die van 12 Juli 1798, hergaf hem zijn vrijheid. In 1801 tot lid
der Wetgevende Vergadering benoemd, stierf hij reeds het volgende jaar. Dumbar
was 26 Aug. 1770 te Deventer gehuwd met G e e r t r u y d M a r g a r e t h a
E e k h o u t , geb. Deventer 11 Jan. 1749, overl. aldaar 28 Nov. 1814, dochter van
W e y e r A n t h o n y E e k h o u t en van E l i s a b e t h M e c h t e l d W i c h e r l i n k .
Hij was lid van de Mij. der Nederlandsche Letterkunde, van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap en van het groninger Genootschap Pro excolendo jure patrio. Uit de
hier volgende lijst van zijn werken blijkt, dat hij zich zoowel met staatkundige en
oeconomische als met geschiedkundige studiën bezig hield. De navolgende werken
zijn van zijn hand: Grieven van beroep tegen een vonnis in zaaken over de
beroepelijkheid of onberoepelijkheid van twee voorgaande gewijsden in een
jagtprocedure ingediend aan het Hoog Adelijk Landdrostengerecht van Zalland
(Deventer 1774); Historie van het jagtrecht in de provincie van Overijssel (Deventer
1782); Request deductoir voor B.S. en R. van Hardenberg aan Ridderschap en
Steden ter zake van de jagt (Zwolle 1782); Vertoog over de algemeene grondregels
welke bij het invoeren van Lands Schattingen zijn in agt te neemen; met een meer
bijzondere toepassing op de gemeene middelen in Overijssel (zonder naam van
den schrijver, Kampen 1782); Verhandeling over het Regt van Overstemming ter
staatsvergadering van de provincie Overijssel (Deventer 1783); Verzameling van
alle voorgevallen handelingen omtrent de verschillen op het stuk van de jagd
(Deventer 1783); Het Regt van overstemming ter staatsvergadering van Overijssel
(Deventer 1784); Verhandeling over het Graafschap Goor en beschrijving van de
heerlijkheid Almelo en Vriezenveen (Dev. 1859); Almelosche Brieven betreffende
de zwevende geschillen aldaar en strekkende ter verdediging der burgerij van Almelo
tegen de Almelosche oudheden (Deventer 1786) geschreven in vereeniging met
Mr. A.G. B e s i e r ); Het Kerkelijk en Wereltlijk Deventer, IIe deel uit de nagelaten
papieren van zijn grootvader samengesteld (Deventer 1788); Tegenwoordige Staat
van Overijssel uit den Tegenwoordige Staat van alle volken (van 1781-1803 zijn 3
deelen uitgekomen en van het 4e deel het 1e stuk); De constitutie der Vereenigde
Staten van Amerika uit de beste schriften ontvouwd (Amsterdam 1793-1796, 3
deelen); Regten en pligten van den mensch (Deventer 1805). In de Verhandelingen
v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden IIe deel, 2e stuk (1818) is nog een belangrijk
opstel van zijn hand te vinden
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getiteld: Verslag van onuitgegeven stukken betrekkelijk tot de Historie van Overijssel.
Voorts vertaalde hij in het nederlandsch: C h a p p e 's Reize door Siberiën
(Deventer 1771, 2 deelen) en W e n d e b o r n 's Staat van Godsdienst, Geleerdheid
en Konsten in Groot Brittanje.
Zie over hem: J.W. t e W a t e r , Hand. Letterk. 1803, 7; S a x e , Onom. VIII,
437-438; Vervolgen op W a g e n a a r IX, 56, 65; XI, 21; XIII 77; XXXIV, 33, 92;
XXXV, 394-396; Overijsselsche Almanak 1851, 154; 1852, 257-268; 1853, 241-260;
Bijdragen Gesch. Overijssel I, 306 en vgl.; H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken
III: 1791-1801, 661 en 1139; IV: 1801-1806, 375 en 378.
H. Kronenberg

[Dumbar, Mr. Gerhard (3)]
DUMBAR (Mr. Gerhard) (3), geb. te Deventer 16 Dec. 1815, aldaar overl. 1 Aug.
1878, was de zoon van Mr. D e r k D u m b a r en van A l e y d a M a r i a
U m b g r o v e . Na in 1839 aan de utrechtsche universiteit tot doctor in de
rechtswetenschap te zijn gepromoveerd op een proefschrift de Hypotheca legali,
vestigde hij zich te Deventer, waar hij 5 Mei 1841 huwde met O c t a v i a B e l l i n a
J o r d e n s , geb. te Deventer 24 Juli 1815 overl. aldaar 27 Jan. 1866, dochter van
Mr. D a n i ë l J a c o b R u d o l p h en van A n n a M a r i a M e t e l e r k a m p . Van
1853-1865 was hij burgemeester van Deventer, van 1853-1874 lid van de Prov.
Staten van Overijsel, van 1862-1873 lid van de 2e Kamer en van 1873-1878 lid van
de 1e Kamer der Staten-Generaal. Door hem werd in 1871 het geruchtmakend
amendement ingediend, strekkend om, door vermindering met ƒ 8000 van den post
traktementen enz. der gezanten, de regeering te dwingen tot opheffing van het
gezantschap bij den Paus over te gaan, welk amendement na eindelooze discussies
werd aangenomen.
Zie: v. W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener Parlementaire Geschiedenis van
2

1849-1891 reg. 39.
H. Kronenberg

[Dumonceau, Joannes Baptista]
DUMONCEAU (Joannes Baptista), of d u M o n c e a u , ged. te Brussel (parochie
de Ia Chapelle) 7 Nov. 1760, gest. op zijn buitengoed te Forêt bij Brussel 29 Dec.
1821, was de zoon van P e t r u s D u m o n c e a u en C a t h a r i n a v a n d e r
M e i r e n . Na eerst tot ‘maître tailleur de pierre’ te zijn opgeleid, betoonde hij meer
neiging voor den militairen stand, zoodat hij in 1787, bij het uitbreken van den
opstand tegen keizer Jozef II, als vrijwilliger in dienst trad bij eene der compagnieën
dragonders, welke door de Staten van Brabant waren opgericht. Ook in 1790 voerde
hij strijd tegen Oostenrijk als kapitein van eene compagnie vrijwilligers (Canaris),
weldra als majoor; doch in het volgende jaar werd hij, als zoovele andere insurgenten,
genoodzaakt de wijk te nemen naar Frankrijk. Toen de eerste coalitie-oorlog uitbrak,
wist D. te Parijs te bewerken, dat er uit belgische uitgewekenen, eenige bataljons
‘lichte belgische troepen’ werden opgericht, aan het hoofd van één van welke hij 1
Juni 1792 als luitenant-kolonel werd gesteld en met hetwelk hij de canonnade van
Valmy en den slag bij Jemappes medemaakte. Ten gevolge van zijn betoond gedrag
in laatstgenoemden slag werd hij in Nov. 92 tot kolonelcommandant van het 1e
regiment lichte belgische infanterie aangesteld, terwijl hij 16 Oct. 1793 tot
brigade-generaal werd bevorderd, na aan den slag bij Neerwinden en andere
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in de Vereenigde Nederlanden deed en over het ijs naar Dordrecht en Rotterdam
voortrukte, waarna hij in Maart 1795 benoemd werd tot commandant van 's
Gravenhage en 11 Juni, evenals Daendels, als luitenant-generaal in bataafschen
dienst overging. Als zoodanig had hij in de eerstvolgende jaren het commando over
de 2e divisie, met Groningen als hoofdkwartier. Uit die plaats deed hij in 1799, toen
de Engelschen op de noordhollandsche kust geland waren, op bevel van Brune
zijne divisie over land oprukken naar Alkmaar, waar zij het centrum van het
fransch-bataafsche leger uitmaakte (hoofdkwartier Koedijk). Bij den aanval op den
Zijperdijk (10 Sept.) gelukte het hem het dorp Krabbendam te bezetten, en misschien
had ten ge volge daarvan de dijk geforceerd kunnen worden, indien niet een paniek
in een der bataljons aanleiding was geweest, dat het aanvankelijk voordeel niet kon
worden vervolgd. Gedurende den slag bij Bergen (19 Sept.) werd hij zoodanig
gewond, dat hij zijn commando aan den generaal Bonhomme moest overgeven. Hij
verbleef te Amsterdam, totdat hij 7 Oct. het bevel over zijne divisie weder kon op
zich nemen, en met haar vooruitrukte, om de terugtrekkende Engelschen en Russen
in de Zijpe nauw in te sluiten. Na de conventie van 18 October tusschen Brune en
York trok D. met zijne divisie weder naar Groningen.
In 1800 nam hij, onder generaal Augereau, aan het hoofd van eene uit bataafsche
troepen samengestelde afdeeling, deel aan den veldtocht aan de Main, die in
Februari 1801 eindigde met den vrede van Lunéville, waarna de bataafsche troepen
weder naar hun land en Dumonceau naar Groningen terugkeerden.
Had hij zich vroeger weinig met de politiek ingelaten, in October 1801 schijnt hij
met Daendels een einde te hebben willen maken aan de regeering van het
Staatsbewind, die aan de republikeinen van 1787 en 95 verdacht voorkwam, omdat
zij toenadering toonde tot minder republikeinschgezinden, zelfs tot orangistische
elementen. De aanslag kwam evenwel niet tot uitvoering; de eerste consul te Parijs
wilde van geene verandering weten en de beide generaals moesten het hoofd in
den schoot leggen. Daendels vroeg en verkreeg eenige maanden daarna zijn ontslag;
aan Dumonceau werd het volgende jaar het commando over het geheele bataafsche
leger opgedragen (13 Juni 1803), onder het opperbevel van den franschen generaal
Victor.
In 1804 vinden we Dumonceau aan het hoofd van eene bataafsche divisie, naast
de fransche troepen in het kamp van Zeist, gereed om elk oogenblik ingescheept
te worden tot het doen van eene landing in Engeland. De opperbevelhebber, generaal
Marmont, deed in dit kamp door officieren en soldaten ter eere van Napoleon de
pyramide opwerpen, die het volgende jaar den naam van ‘pyramide van Austerlitz’
zou bekomen. Vóórdat de werkzaamheden daartoe aanvingen (9 Sept. 1804), was
daags te voren een groot feest in het kamp, door Marmont o.a. benut tot de uitreiking
van de decoratiën van het Legioen van Eer aan een groot aantal officieren en
minderen, ook aan Dumonceau - en aan dezen op eigen verantwoordelijkheid van
den franschen generaal, omdat de desbetreffende brief van den grootkanselier niet
ontvangen was. Een brief vol loftuiging over Dumonceau van Marmont aan den
Keizer, om deze voorbarige daad te rechtvaardigen, werd beantwoord door den
grootkanselier o.a. met de woorden: ‘on peut réunir
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plusieurs palmes sur la tête du général Dumonceau’. Het volgende jaar (28 Juni
1805) kreeg D. den rang van generaal met den titel van inspecteur-generaal van
het bataafsche leger. Het kamp bij Zeist werd weder betrokken, doch tegen het eind
van Juli opgebroken om de troepen aan den Helder in te schepen voor den
voorgenomen overtocht van Napoleon naar Engeland. In plaats daarvan werd 29
Augustus gedebarqueerd en marcheerde Marmont's korps naar Duitschland om
deel te nemen aan den 3en coalitie-oorlog, in welken de bat. afdeeling een tijdlang
Augsburg bezette, daarna den aartshertog Ferdinand bij zijn terugtocht uit Ulm op
den linker oever van den Donau vervolgde en 2 Dec. (slag bij Austerlitz) te Weenen
vertoefde. In Maart 1806 kwam Dumonceau met zijne afdeeling in het vaderland
terug, waar hij door koning Lodewijk tot minister plenipotentiaris bij den franschen
Keizer (waaraan intusschen geen gevolg werd gegeven) en tot lid van den staatsraad
werd benoemd; doch in Sept. was hij weer bevelhebber der fransche en hollandsche
troepen in het kamp van Zeist en in Nov. aan het hoofd van eene bataafsche
afdeeling in Duitschland bij het Noorderleger, waarbij hem het bewaken der kusten
aan de Elbe en Wezer werd opgedragen, en hij later, onder Bernadotte, Oldenburg
en Oost-Friesland bezette. In Maart 1808 kwam hij met een deel der hollandsche
troepen in Holland terug, waarna hem vergund werd den titel van maarschalk van
Holland te voeren, tot welke waardigheid hij reeds 21 Dec. 1806 was verheven.
Bij de landing der Engelschen in Zeeland, in het jaar 1809, werd, toen de Koning
het leger verliet, het opperbevel over de hollandsche troepen aan Dumonceau
opgedragen. Als zoodanig bewees hij groote diensten, ook aan den Koning, wiens
stelling tegenover zijn broeder en de fransche maarschalken toen reeds zeer moeilijk,
ja vernederend voor hem was. Het laatste bewijs van Lodewijk's genegenheid ontving
Dumonceau 13 April 1810, toen hij in den adelstand van het koninkrijk Holland werd
opgenomen met den titel van graaf van Bergerduin, eenigszins eene vergoeding
voor de opheffing van den maarschalksrang, waartoe de Koning te Parijs gedwongen
geworden was te besluiten (9 Febr. 1810).
Na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd hij divisie-generaal in het fransche
leger, en kreeg in Aug. 1811 eerst het bevel der 25e militaire divisie (hoofdkwartier
Maastricht) en in Nov. d.a.v. dat der 2e mil. div. (hoofdkw. Mézières). 8 Jan. 1811
werd hem de titel van graaf van Bergerduin ontnomen, doch hij bleef gerechtigd,
dien van graaf Dumonceau te voeren. 2 Mei 1811 verhief Napoleon hem tot graaf
van het keizerrijk met den titel van graaf van Bergendal. In het begin van 1813 werd
hem te Minden de samenstelling eener divisie opgedragen van een onder bevel
van generaal Vandamme op te richten korps, bestemd om op den linker oever van
de Elbe de te wapen loopende bevolking uit elkaar te jagen, te ontwapenen en door
strenge middelen in toom te houden. Aan het hoofd dier divisie werkte hij onder het
opperbevel van Davoust mede aan de inneming van Hamburg (31 Mei). Daarna
stond hij in Mecklenburg tegenover de Zweden onder Bernadotte. Tegen het einde
van Juni werd Vandamme's korps (als het 1e) bijgetrokken aan het hoofdleger, en
ontving het de opdracht, de linie van de Elbe te bewaken van Maagdenburg tot
Luckau, terwijl het na den wapenstilstand onder de onmiddellijke bevelen van den
Keizer mede ging
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oprukken tegen de gecoaliseerde legers in Saksen. 18 Augustus was de divisie
Dumonceau te Dresden. Terwijl Napoleon Blücher terugdrong aan de Katzbach
(21-24 Aug.), was aan Vandamme opgedragen den pas van Rumburg aan den weg
van Gabel naar Bautzen te verdedigen; doch toen de Keizer weder naar Dresden
vertrok om Saint-Cyr te ondersteunen tegen den aanval van het
oostenrijksch-russische leger onder Schwartzenberg, en ook Vandamme's korps
daarheen op weg was (25 Aug.), kreeg dit plotseling eene andere bestemming en
wel om de Elbe bij Pirna en Königstein over te trekken met het doel zich op den
terugtochtsweg van Schwartzenberg te plaatsen. Die beweging leidde tot de
vernietiging van het korps bij Kulm (30 Aug.), waarbij Dumonceau op den terugtocht,
met hetgeen er van zijne divisie was overgebleven, herhaalde cavalerie-aanvallen
afsloeg. In Dresden teruggekeerd, bleef hij aldaar gedurende het beleg, dat 11 Nov.
met de krijgsgevangenschap van de geheele bezetting eindigde.
Na het sluiten van den vrede keerde hij 1 Juni 1814 in Frankrijk terug; hij bleef in
franschen dienst en verkreeg weder het commando van de 2e militaire divisie
(Mézières), waarin hij na een korte tusschenpooze gehandhaafd werd, toen hij in
de honderd dagen zich vóór Napoleon verklaarde. Eerst 11 Augustus gaf hij Mézières
aan de Verbondenen over, vertrok toen naar Parijs en bekwam op zijn verzoek een
eervol ontslag uit den franschen dienst, met vergunning om naar zijn vaderland
terug te keeren (30 Sept. 1815). Hoewel daartoe aanzoek gedaan hebbende, werd
hij door koning Willem I niet in dienst gesteld. Hem werd (1 Juni 1817) een pensioen
toegekend van nederlandsch luitenant-generaal; hij werd in zijn grafelijken titel
bevestigd 24 Maart 1820 en daarmede opgenomen in den nederlandschen adelstand.
22 Febr. 1820 werd hij door de Staten van Zuid-Brabant tot lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gekozen.
Dumonceau is tweemaal gehuwd geweest; eerst te Brussel (parochie de la
Chapelle) 5 Mei 1782 met A n n a M a r i a A p o l o n i a C o l i n e t , geb. Macon (arr.
Thuin) 25 Dec. 1758, overl. Brussel 14, begr. 16 Juni 1795, uit welk huwelijk een
zoon werd geboren Jean François, in leven luitenant-generaal der cavalerie; en
daarna te Groningen 15 Maart 1796 met A g n e s W i l h e l m i n a C o r n e l i e
C r e m e r s , geb. Groningen April 1777, overl Brussel 7 Jan. 1850, die hem 4 zonen
en 3 dochters schonk.
En als militair èn als mensch heeft hij een vlekkeloozen naam nagelaten.
Zijn portret is gegraveerd door W. van Senus.
Zie: d e B a v a y , Le Général Dumonceau (Brux. 1850); G.J.A. d e S t a s s a r t ,
Général Dumonceau in Bulletin de l' Académie R. des sc. et belles lettres de Belgique
III, 472; L o u i s B o n a p a r t e , Documents historiques (Brux. 1820), en verdere
werken over de regeering van dien koning; J.W. v a n S y p e s t e y n , Het leven en
karakter van J.B. Dumonceau, oud-Maarschalk van Holland ('s Hert. 1852);
B o s s c h a , Neerlands heldend. te land reg.; Biog. Univ. VI, 315-317; Galerie hist.
des contemporains IV, 259-263; Corr. de N a p o l é o n I, XXI, XXV, XXVI, i.v.
Dumonceau; L é o n L e c e s t r e , Lettres inédites de N a p . I, I, 82; I.G. v a n E p e n ,
Eenige adelsverheffingen door koning Lodewijk in Maandbl. Ned. Leeuw VIII, 46;
H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken, I, II, IV, VI, reg.; de verschillende werken
over den veldtocht in 1799 in Noord-
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Holland, waarvan eene opgave voorkomt in De Militaire Spectator 1891, 31-38; A.
d u C a s s e , Le général Vandamme et sa correspondance (Paris 1870) II, 378-531;
J.C.C. T o n n e t , De landing in Zeeland in 1809 in verschillende afleveringen van
De Militaire Spectator 1909 en 1910; J.W. v a n A l p h e n , Een militair schouwspel,
11 Maart 1795, en Eene installatie, 24 Maart 1795 in De Militaire Gids 1892, 89 en
145; W ü p p e r m a n n , Vóór honderd jaren in Eigen Haard 11 Aug. 1906 en latere
afleveringen en jaargangen.
Koolemans Beijnen

[Duncan, Andreas Johan]
DUNCAN (Andreas Johan), schilder van stadsgezichten en landschappen, werd te
Amsterdam geboren en werkte te Gent, alwaar hij 13 Aug. 1834 overleed. Ter
vervanging van de doeken van Glauber en Lairesse te Soestdijk, die bestemd waren
voor de op te richten Konst-galerij op het Huis in 't Bosch, maakte hij in Juli 1799
verschillende schilderstukken.
van Biema

[Durand, Charles]
DURAND (Charles), was in 1818 advocaat te Parijs, 1820-22 procureur des konings
op Corsica. Daarna legde hij zich toe op de letteren; eene enkele maal betrad hij
ook het gebied der politiek. Op eene klacht van den markies de Brancas werd hij
bij verstek wegens drukpersmisdrijf veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.
Dit deed hem de wijk nemen naar Genève, waar hij zijne eerste letterkundige
voordrachten hield. Hij bereisde, bijna uitsluitend te voet, Zwitserland en Italië, land
en volk bestudeerend. Toen Karel X bij zijne komst tot den troon eene amnestie
uitvaardigde voor alle vervolgden wegens drukpersmisdrijf, keerde Durand naar
Frankrijk terug. Ten gevolge van den argwaan dien zijne voordrachten over de
uiterlijke welsprekendheid bij sommigen opwekten, werd hem niet toegestaan die
te Parijs te houden, maar zag hij zich genoodzaakt uitsluitend op te treden te Lyon,
Rouan, Havre, Caen en Nantes. Na zijn bezoek aan Nantes was hij van plan te
Brussel zijne openbare voordrachten te besluiten. Maar nu noodigde hem zijn vriend,
de hoogleeraar Raoul te Gent, dringend uit derwaarts te komen, en nogmaals trad
hij hier in het openbaar op. Wetende dat hij geen vreemdeling was op het gebied
der dagbladpers, als hebbende medegewerkt aan La Minerve, La Renommée, Les
Tablettes Universelles te Parijs, L' Indépendant te Lyon, en aan Le Courier du Léman
te Genève, kostte het den hoogleeraar geen moeite Durand over te halen om
gezamenlijk in het Journal de Gand de beginselen van verzet tegen koning Willem
I te bestrijden, een werkzaamheid in overeenstemming met zijne overtuiging. In een
brochure Les crimes d'un honnête homme spreekt L i b r y - B a g n a n o zeer
ongunstig over den persoon van Durand. Zijn laatste arbeid voor het Journal de la
Haye is verschenen in het nummer van 26 Mei 1832. Volgens de B o s c h K e m p e r
kreeg hij ontslag, wegens zijn ongepasten toon, anderen, als v a n B e v e r v o o r d e
in zijn Asmodée sur tripotage spraken van erger dingen. Durand schreef omstreeks
1834 te Frankfurt in het Journal de Frankfurt precies het tegenovergestelde van
hetgeen hij in het Journal de la Haye omtrent de hollandsch-belgische
aangelegenheden had verkondigd. Zijn verdere loopbaan schijnt onbekend.
Zie: S a u t y n K l u i t , in Meded. Letterk. 1878/79, 3; P.N. v a n B r a n g e n ,
Gedenkboek van Nederlands macht en bouw gedurende den belgischen opstand
Calisch
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[Dusart, Joan]
DUSART (Joan), waarschijnlijk een zoon van den volgende, werd 6 Nov. 1655
aangesteld
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tot organist van de Groote kerk te Haarlem (Bouwsteenen 1, 13, 65); in 1670 bedroeg
zijn jaarlijksche bezoldiging 900 £ en 10 £ voor stadskleeding. In zijn
huwelijksinschrijving te Velsen met C a t h a r i n a B r o u w e r s , jongedochter van
Haarlem (14 Mei 1656), wordt hij genoemd jongeman van Utrecht (A. v a n d e r
W i l l i g e n , Haarlemsche schilders (Haarl. 1866) 104); uit dit huwelijk werd geboren
een zoon Cornelis (ged. te Haarlem 25 April 1660), bekend als schilder. Bij een
bezoek, dat de Prinses-Royale en de latere stadhouder Willem III met een gevolg
van 266 personen in Juni 1660 aan Haarlem brachten, verleende hij zijn diensten
als ‘musicijn’ (M.G. W i l d e m a n , Nassau en Oranje-Nassau te Haarlem (Haarl.
1898) 78; Eigen Haard 1904, 812; vgl. S c h r e v e l i u s , Harlemias (Haarl. 1754)
524). Als organist was hij werkzaam aan de verbetering van een orgelregister,
wellicht met medehulp van den orgelmaker B. van Loon te Haarlem (vgl. advert. in
Opr. Haarl. Cour. 13 Juli 1686; een desbetreffende advertentie (Opr. Haarl. Cour.
23 Febr. 1686) geeft aanleiding te gelooven, dat de cornet (labiaal) door hem
uitgedacht en in practijk gebracht is (J.W. E n s c h e d é , Gerardus Havingha (Amst.
1908) 20, 60; Rott. Jaarboekje 1911, 164, 165). Als orgelexpert trad hij op in 1686
als mede-keurmeester van het nieuwe orgel in de Westerkerk te Amsterdam (J.
H e s s , Dispositien (Gouda 1774) 9). Door F. S n e l l i n x werden vier lofdichten op
hem vervaardigd (Klioos Kraam, Tweede opening (Leeuw. 1657) 47 vlg); in het
tweede wordt zijn spel vergeleken met dat van Corn. Helmbreecker en J.P.
Sweelinck. Tijdens zijn haarlemsch officie werd in den toren der Groote kerk en in
den toren der Bakenesserkerk een nieuw klokkenspel gehangen (Contract dd. Jan.
1658 met Fr. Hemony bij F. A l l a n , Gesch. en beschr. van Haarlem (Haarl. 1883)
III, 304), waarvan hij eveneens de bediening had en werd op zijn voorstel bij besluit
van burgemeesteren van 30 Aug. 1662, thans voor goed, het orgelspel ter
begeleiding van het psalmgezang aangewezen, daar de eerste poging daartoe
gedaan in 1650 tijdens het organistschap van Cornelis Helmbreecker (Res. van
Burg. van Haarlem 17 Febr. 1650) om redenen van localen aard mislukt was.
Familieverwantschap met V i n c e n t D u s a r t , 9 Jan. 1660 genoemd als
zangmeester van de collegiale kerk te Lierre (E.G.J. G r e g o i r , Histoire de la facture
et des facteurs d'orgue (Anvers 1865) 80) blijkt niet. G.D.J. S c h o t e l noemt hem
in zijn Letter- en oudheidkundige avondstonden (Dordr. 1841) 75, 116, en localiseert
hem ten onrechte te Dordrecht (Een keizerl. stadhouderl. en koninkl. bezoek in de
O.L. Vrouwe kerk te Dordrecht (Amst. 1859) 58; De Oude tijd 1870, 206); zijn bericht
(t.a.p.) dat hij geschreven heeft een Onderwijzing van de handfluit berust op een
verkeerde citatie van zich-zelf, bedoelende de Onderwyzinghe ... op de handt-fluyt
... door G. v a n B l a n c k e n b u r g h , organist der stadt Gouda (Amst. 1654). Het
bericht in A.J. [A n t o n y J a n s s e n ], Zederymen bestaande in zangen en gedigten
(Amst. 1656) voorwerk, blad 7, dat een aantal daar genoemde zangen zijn ‘gestelt
door Mr. I. Duzart, orgelist der Stede Haarlem’ sluit niet in, dat deze in dit liedboek
afgedrukte zangmelodieën ook door hem gecomponeerd zijn; alleen de melodieën
van Kenteiken des haats: O ghy, die, veerdigh in verdoemen (p. 164); Psalm VI: De
zonden baren plagen (p. 208); Psalm XXXII: Benaautheit groeit door 't groeijen (p.
211); Psalm XXXVIII:
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Wilt der zonden straf besnoeyen (p. 214); Psalm CII: Neig goetgunstich uwe oogen
(p. 222) en De wijsheit sterft daar zonden leven (p. 266), mogen hem worden
toegeschreven, de andere niet anders zijnde dan omwerkingen van bestaande
zangwijzen. In 1653 verscheen bij Paulus Matthysz. te Amsterdam zijn Zang-wortel
en gheestelyke spruit, bestaande in verscheide zang-stukken, met 2, 3, 4 en 5
stemmen, en een ghemeen grondtgheluit, door hem opgedragen aan Constantijn
Sohier. Voor zoover het eenige bekende stemboek, nl. de hoogstem (Verzam.
Enschedé) een oordeel toelaat, is hij in dit opus een aanhanger der principes van
zijn stadgenoot Joan Albert Ban (Vgl. Correspondance et oeuvre musicales de
C o n s t a n t i n H u y g e n s , publiées par W.J.A. J o n c k b l o e t e t J.P.N. L a n d
(Leid. 1882) XXXVI-CXLV, CCXCIII). Zijn opvolger was Sybrandus van Noort, aangesteld
8 Jan. 1692 (Bouwsteenen I, 65).
Enschedé

[Dusart, Thomas]
DUSART (Thomas), zilversnijder en stadstromper te Utrecht, zal wel in familierelatie
gestaan hebben tot H a n s D u s a r t , 4 Nov. 1616 vermeld als ‘courwachter off
trompetter op de Buur-kerktoorn’ aldaar (Caecilia 1852, 57). In 1628 kreeg hij een
beroep naar Amsterdam, maar bleef in Utrecht, toen hem op zijn verzoek ter
vermeerdering zijner inkomsten werd toegestaan op Zon- en feestdagen in den
Dom te Utrecht te spelen op den kromhoorn of cornet met begeleiding van het orgel
(Caecilia 1852, 186; J.J. D o d t , Archief III (1843) 280; vgl. J.C.M. v a n
R i e m s d i j k , Het stads-muziekcollege (Utr. 1881) 32; Bouwsteenen II, 171); in
1633 wordt hij vermeld als organist te Utrecht (Tijdschr. muziekgesch. II (1887) 212);
in 1648 heet hij ‘preses van de musiciens’ aldaar (D o d t , t.a. p. 305); Joan Dusart
(kol. 765) was waarschijnlijk zijn zoon.
Enschedé

[Duvenvoorde, Aernout van]
DUVENVOORDE (Aernout v a n ), zoon van Jacob (1) (kol. 770), hoogheemraad
(1593) en (1599) dijkgraaf en baljuw van Rijnland, overl. 1610, begr. Pieterskerk
Leiden, onder nog aanwezige grafzerk. Hij huwde te Leiden 1604 jkvr. W i l h e l m i n a
v a n M e c h e l e n , dochter van Jhr. C o r n e l i s en B a r b a r a van N a s s a u . Zij
hertr. 1619 jhr. J o h a n B r a n t , heer van de Wateringe. Aernout had 2 kinderen:
J a c o b , baljuw van Rijnsburg, en G e e r t r u y d gehuwd (1626) met V e r u s v a n
C a t s , ridder, heer van Bruelis, zoon van A b e l en C h a r l o t t e v a n T u y l l v a n
Serooskerken.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 129.
Obreen

[Duvenvoorde, Anthonis van]
DUVENVOORDE (Anthonis v a n ), heer van den Bossche, zoon van Jacob (1) (kol.
770), geb. te Haarlem 1556, lid der hollandsche ridderschap en (1602) meesterknaap
o

der houtvesterij van Holland. Het jaar van zijn dood is onzeker. Hij huwde: 1 . 1584
M a r g a r e t h a v a n H a l m a l e , dochter van D a n i ë l en J e n n e P i j n s s e n
v a n d e r A a , welke 1598 overl. nalatend 3 kinderen o.a. jkvr. J o h a n n a , geh.
met jhr. C h a r l e s O t t o v a n H a e s t r e c h t , heer van Drunen en Gansoyen,
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zoon van D e r k en A n n a v a n M a l s e n ; 2 . 1603 M a c h t e l d v a n d e r
D u y n , erfdochter van Sanen, dochter van A d a m , heer van Sanen, hoogheemraad
van Rijnland, en van C l a r a v a n d e r M i j e , waaruit 4 kinderen, o.a. jhr. Arent
Adam van Wassenaer, jkvr. T y m a n n e v a n W a s s e n a e r , gest. 1627, geh. 16
6 met N i c o l a e s v a n d e r D u y n , ridder, heer van Rijswijk, enz., meesterknaap
der houtvesterij van Holland, 1628
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hoogheemraad van Delfland, overl. 1649, zoon van A d a m en M a r g a r e t h a
Suys.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 128.
Obreen

[Duvenvoorde, Arent I van]
DUVENVOORDE (Arent I v a n ), zoon van Philips van Wassenaer, eerste heer van
Duvenvoorde; hij werd 1258 met Duvenvoorde beleend en komt 1268 het laatst
voor. Hij liet o.a. na: Floris, zijns vaders leenvolger (kol. 769).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 77.
Obreen

[Duvenvoorde, Arent II van]
DUVENVOORDE (Arent II v a n ), zoon van Floris (kol. 769), overl. 1343, begr.
Voorschoten. In 1303 maakte Willem van Holland, zoon van graaf Jan II,
Duvenvoorde tot onversterfelijk erfleen. Door zijn huwelijk met U l e n t v a n
N o e r t i c h was hij in het bezit van Noordwijkerhout gekomen. Hij had één zoon
Arent III, die volgt.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 79.
Obreen

[Duvenvoorde, Arent III van]
DUVENVOORDE (Arent III v a n ), heer van Duvenvoorde en Noordwijkerhout, zoon
van den voorg., overl. 1386; was in 1348, als ridder, getuige bij het vredesverdrag
tusschen Willem V en diens moeder Margaretha gesloten; kwam later in twist met
Willem V, met wien hij zich in 1357 weder verzoende. Hij huwde S o p h i a B u g g e ,
overl. 1360, begr. abdij Rijnsburg, dochter van J a n , een rijk poorter uit Delft en
hoogheemraad van Rijnland, en C a t h a r i n a v a n S w i e t e n ; hij had bij haar:
Arent IV, die volgt, en D i r k , beleend (1383) met Duivestein onder Voorburg, later
(1407 en 1408) baljuw en dijkgraaf van Rijnland, waaruit een tak, die in minder
aanzien was.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 80.
Obreen

[Duvenvoorde, Arent IV van]
DUVENVOORDE (Arent IV v a n ), heer van Duvenvoorde en Starrenburg, zoon van
den voorg., in 1386 beleend met de erfgoederen zijns vaders, komt 1424 het laatst
voor. Hij was in 1392 betrokken in den moord op Aleyd van Poelgeest, verkreeg
1394 vergiffenis van hertog Albrecht, welken hij in diens friesche oorlogen volgde.
Hij bleef een getrouw dienaar van graaf Willem VI en diens dochter Jacoba en
maakte in 1424 met zijne vrouw zijn testament. Hij was gehuwd met E l b u r g v a n
C r a l i n g e n waarschijnlijk dochter van Ogier, welke hem het slot Starrenburg
(onder Rotterdam) mee ten huwelijk bracht Zij lieten na: Jan 1 (kol. 771) en
B a d e l o c h in 1424 reeds gehuwd met W i l l e m v a n d e r B o u c h o r s t .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 80.
Obreen
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[Duvenvoorde, Arent V van]
DUVENVOORDE (Arent V v a n ), ridder, heer van Duvenvoorde en den Bossche,
zoon van Jan I (kol. 771). Hij werd 1462 beleend en overl. 1483. Hij was onder de
stemhebbende edelen in de Staten van Holland (1465). Hij huwde (1465)
M a r g a r e t h a v a n Y s e l s t e i n , vrouw van den Bossche, dochter van G i j s b e r t
bij A d r i a n a v a n S w i e t e n . Zij overl. 1529 en schonk haren man 7 kinderen
o.a.: Jan II (kol. 771), Gijsbert I, stamvader van den tak Obdam (kol. 769), Jan (4),
stamvader van den tak Warmond (kol. 772), M a r i a , echtgenoote van J a c o b
O e m , ridder, heer van Wijngaarden enz., schout van Dordrecht en baljuw van
Zuid-Holland, overl. 1529, en A r n o l d i n a , vrouw van Mr. F l o r i s O e m ,
pensionaris van Dordrecht (1518), en later raad in het Hof van Holland.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 83.
Obreen
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[Duvenvoorde, Arent VI van]
DUVENVOORDE (Arent VI v a n ), ridder, heer van Duvenvoorde enz., zoon van
Jan II, (kol. 771), beleend 1545, hoveling van Karel V, hoogheemraad van Rijnland,
overl. 1558. Bij zijne vrouw J o h a n n a v a n L o k h o r s t , dochter van G e r r i t ,
heer van L. en Sliedrecht, en van C o r n e l i a v a n A b c o u d e v a n
D r i e b e r g e n , had hij geen kinderen, zoodat zijn neef Arent VII (die volgt) zijn
erfgenaam werd.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 88.
Obreen

[Duvenvoorde, Arent VII van]
DUVENVOORDE (Arent VII v a n ), ridder, heer van Duvenvoorde, Voorschoten,
Veur, Starrenburg en het Woud, zoon van Jan III (kol. 772) en Hadewy van Renesse.
Hij werd geb. 1528, was medeonderteekenaar van het verbond der edelen en werd
deswege door Alva gebannen; de sententie, 29 April 1568, vermeldde onder meer
dat hij, met eenig krijgsvolk in de kloosters te Egmond en Heilo gelegerd, den
godsdienst bespot en den geestelijken veel overlast had aangedaan. Hij keerde
echter in het land terug en nam als krijgsoverste deel aan de inneming van den Briel
(1 April 1572), was in Juli 1572 op de eerste vergadering der Staten van Holland,
werd Oct. van dat jaar met een vendel naar Woerden gezonden, werd 1573
krijgscommissaris, was 1575 wegens de ridderschap bij de inwijding der leidsche
hoogeschool, 1578 bij het beleg van Kampen, onderteekende 1581 de akte van
afzwering van Philips; hij maakte zijn testament in 1589 en had zich toen reeds
wegens ouderdom uit het publieke leven teruggetrokken; het jaar van zijn dood is
onzeker, maar vóór 1600 te stellen. Hij huwde T h e o d o r a v a n S c h e r p e n z e e l ,
dochter van W i l l e m , landdrost der Veluwe, en H a z e v a n Z u y l e n v a n
o

N y e v e l t . Zij overleed 1622, twee kinderen nalatend: 1 . Jan. die den naam van
Wassenaer weder aannam en T h e o d o r a , in 1603 gehuwd met jhr. A l b e r t v a n
Schagen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 91.
Obreen

[Duvenvoorde, Dirk van]
DUVENVOORDE (Dirk v a n ), afstammeling van D i r k , den zoon van Arent III; als
een der onderteekenaars van het verbond der edelen week hij uit het land, keerde
later terug en bekleedde het ambt van baljuw van den Briel (sedert 1583), was 1584
op de begrafenis van prins Willem van Oranje en overleed in 1593 te Brielle, zonder
kinderen. Hij had o.a. een zuster A n n a v a n D u v e n v o o r d e , die in derde
huwelijk (1598) trouwde met Mr. W i l l e m M a r t i n i , raad in den Hove van Brabant.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 86.
Obreen

[Duvenvoorde, Floris van]
DUVENVOORDE (Floris v a n ), zoon van Arent I (kol. 768), kleinzoon van Philips,
den eersten heer van Duvenvoorde; hij werd 1301 gedood bij den moord van Veere.
Hij had een zuster A g n i e s e , vrouw van G e r r i t v a n R a e p h o r s t .
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Floris liet na: Arent II, zijn leenvolger (kol. 768) en M a c h t e l d , overl. 1349 als
abdis van Rijnsburg.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 768; aangevuld door H.J. K o e n e n in
Wapenheraut VIII (1904) 55.
Obreen

[Duvenvoorde, Gijsbert I van heer van den Bossche]
DUVENVOORDE (Gijsbert I v a n ) heer van den Bossche, zoon van Arent V (kol.
768) en stamvader van den tak Obdam, stierf 1510 en begr. te Haarlem op het koor
o

der Groote kerk, Hij huwde: 1 . 1494 A r e n d i n a v a n A l m o n d e , dochter van
Mr. J a c o b , heer van Wena,
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Maasland en Altena, stadhouder van de leenen van de Lek en Polanen,
hoogheemraad van Delfland en Schieland 1493, raad in den IIove van Holland 1480,
overl. 1504 en C a t h a r i n a v a n E v e r s d i j c k ; hieruit één zoon A r e n t , in 1558
o

kinderloos overl.; 2 . 1503 A n n a v a n N o o r t w i j c k , erfdochter van Obdam,
Hensbroek, Spanbroek en Opmeer, dochter van J a c o b , heer dier plaatsen en
N.N. v a n d e r B e e t s ; zij overl. 1551, oud 65 jaar, nalatend vier kinderen, waarvan
wij noemen: Jacob (1) (kol. 770) en A d r i a n a , overl. 1542, begr. kerk Overschie,
die 1531 huwde A d r i a e n v a n M a t e n e s s e .
Hij is knielend met zijn tweede vrouw, zijn kinderen, zijn schoonouders, en zijn
zwager en diens vrouw voorgesteld op een door Jan Mostaert geschilderde triptiek
o

in het Museum te Bonn. (In E.W. M o e s , Iconographia Batava (n . 130) wordt deze
schilderij verkeerdelijk genoemd als voorstellende leden der familie van Alkemade).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 125.
Obreen

[Duvenvoorde, Gijsbert II van heer van Obdam]
DUVENVOORDE (Gijsbert II v a n ) heer van Obdam, Hensbroek, Spanbroek en
Opmeer, zoon van Jacob (1), die volgt, geb. 1540, koos in het begin der troebelen
de vaderlandsche zijde, was een der verbonden edelen, week uit het land 1567,
terwijl op 21 Mei 1568 Alva een sententie van verbanning tegen hem uitsprak; hij
kwam bij het keeren der krijgskans terug, volgde den Prins op diens eersten
veldtocht, speelde een rol bij de veroordeeling van Cornelis Musius (1573), werd
1573, 1575 en 1576 door den Prins met bijzondere zendingen belast; in 1577 was
hij burgemeester van Haarlem, in 1579 commissaris-generaal van de monstering
eerst te Haarlem, later in Gelderland; op 9 Nov. 1580 overleed hij te Woerden, waar
hij inmiddels bevelhebber van het garnizoen en slotbewaarder was geworden. Hij
was nog beschreven in de hollandsche Ridderschap en hoogheemraad van Rijnland.
Hij huwde 1572 M a r i e v a n H o x w i e r , dochter van H e c t o r , heer van
Rijnauwen, president van den Hove van Utrecht, en van D o e d t v a n H o l d i n g a .
Hij won hierbij één zoon Jacob, die den naam van Wassenaer weder aannam.
Zijn geschilderd portret hangt op het stadhuis te Hoorn. Gegraveerd is het door
Hendr. Goltzius.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 127.
Obreen

[Duvenvoorde, Jacob van (1)]
DUVENVOORDE (Jacob v a n ) (1), heer van Obdam, Hensbroek, Spanbroek,
Opmeer en den Bossche, zoon van Gijsbert I en Anna van Noortwijck, werd in 1549
door Philips II, koning van Spanje, te Dordrecht geridderd, overl. 1559; zijn vrouw
was G e e r t r u y d v a n L i e r e , dochter van N i c o l a a s , heer van Berchem,
markgraaf van Antwerpen en van M a r g a r e t h a N o r i s ; zij overl. 1574, oud 60
o

jaren. Hieruit o.a.: 1 . A l e i d , gehuwd met J a n v a n W o e r d e n v a n V l i e t ,
o

o

2 . Gijsbert II, 3 . A d r i a n a , overl. 1591, gehuwd met jhr. I J s b r a n d t v a n
S c h a g e n , gest. 1602, zoon van C h r i s t o f f e l , lid der vroedschap van Haarlem
tijdens het beleg, gevangen genomen en te Delft in den kerker gestorven, en
o

H a d e w i j v a n S p a a r n w o u d e ; 4 . Anthonis, heer van den Bossche (kol. 767);
o

5 . Aernout (kol. 767).
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Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 126.
Obreen
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[Duvenvoorde, Jacob van (2)]
DUVENVOORDE (Jacob v a n ) (2), ridder, heer van Warmond enz., zoon van Mr.
Jan (4) (kol. 772) geb. 1509, één der verbonden edelen, verbannen, keerde later
terug, 1573 raad in het Hof van Holland en als zoodanig door den Prins met
verschillende zendingen belast. Hij was (1567-1575) hoogheemraad van Rijnland
en lid der hollandsche Ridderschap; overl. 1577, huwde 1542 H e n r i c a v a n
E g m o n d , dochter van A l b e r t , kastelein van Woerden, en A n n a v a n
Foreest.
Hieruit: Johan II (kol. 773), J e n n e , kanones te Nivelles, M a r i a , non te Rijnsburg,
later (1578) gehuwd met J a n v a n W o e r d e n v a n V l i e t , A n n a , kanones te
Nivelles, later gehuwd met C o r n e l i s v a n G e n d t , M a g d a l e n a , kanones te
Bergen in Henegouwen, A l b e r t , monnik te Egmond, P h i l i p p a , 1586 gehuwd
met jhr. P e t e r v a n d e r D o e s , A d r i a a n , in zeedienst, ongeh. gest. te Hoorn
1586, E l i s a b e t h , kanones te Nivelles, gest. 1610.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 152.
Obreen

[Duvenvoorde, Jan I van]
DUVENVOORDE (Jan I v a n ), heer van Duvenvoorde en Starrenburg, zoon van
Arent IV (kol. 768), komt 1449 het laatst voor. Om onbekende redenen had Philips
van Bourgondië zijne goederen aangeslagen; eerst in 1439 werd hij met Starrenburg,
in 1449 met Duvenvoorde beleend; in 1440 en 1449 komt hij als hoogheemraad
van Schieland voor. Uit zijn huwelijk met M a r i a v a n V i a n e n , dochter van J a n ,
heer van der Goye, ridder, 1428 thesorier van Jacoba van Beieren, en van S o p h i a
v a n H e r l a e r , vrouw van Noordeloos, won hij o.a. Arent V (kol. 768), O g i e r in
1465 onder de stemhebbende edelen in de Staten van Holland, E l b u r g , non in
het klooster Poel bij Leiden overl. 1499, J a n , in 1445 gehuwd met C l a r a v a n
H a e f t e n , dochter van G i j s b e r t , heer van het huis Joedestein, en E r m g a r d
v a n C u y c k v a n M e t e r e n , wier eenige dochter M a r i a v. D, huwde met
A d r i a a n v a n M a t e n e s s e , zoon van W o u t e r en D u r f v a n R i j n .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 82.
Obreen

[Duvenvoorde, Jan II van]
DUVENVOORDE (Jan II v a n ), heer van Duvenvoorde, Noordeloos, Starrenburg
en den Bossche, zoon van Arent V (kol. 768), overl. 31 Aug. 1544. Hij werd 1503
hoogheemraad van Rijnland en huwde 1491 E l i s a b e t h v a n R e n e s s e , dochter
van F r e d e r i k , heer van Everingen enz., en van T h e o d e r i c a v a n d e r
o

o

M a e l s t e d e , erfdochter van Ellewoutsdijk. Hieruit: 1 . Arent VI (kol. 769), 2 .
A d r i a a n , werd in 1560 deken der Groote kerk te Dordrecht, overl. 1575, een
bastaardzoon A r e n t nalatend, die eerst gouverneur van Zutphen was, in 1593 (als
luit.-kol.) van Geertruidenberg en 1599 van Schenkenschans, overl. 4 Juni 1602
tijdens het beleg van Oostende aan de pest, begr. Oude Kerk, Delft, nalatend bij
G e e r t r u y d R u y c h a v e r eene dochter G r i e t (geb. 1589), gehuwd 1618 met
o

o

J a c o b u s v a n T h i e n e n , schout van Grootebroek; 3 . Jan III die volgt; 4 .
o

F r e d e r i k , zonder kinderen overl.; 5 . T h e o d o r a , huwde 1517 J a c o b v.
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Z u y l e n v. N y e v e l t , heer v. Hoevelaken en Gerestein, maarschalk en lid der
ridderschap van het Sticht, overl. 1545, zoon van G e r h a r d en H i l l e v a n Z.v.N.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 85.
Obreen
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[Duvenvoorde, Jan III van]
DUVENVOORDE (Jan III v a n ), ridder, heer van Veur en Oudaen, zoon van den
voorg. bij Elisabeth van Renesse, overl. 1550. Hij huwde H a d e w y v a n
R e n e s s e , vrouw van Oudaen, dochter van J a n , ridder, heer van Wulven, en
o

van A l e y d d e F r e y s v a n C u y n r e . Hieruit: 1 . Arent VII (kol. 769) erfgenaam
o

van zijn oom Arent VI; 2 . J a n , deken van den Dom (1581) en lid der Staten van
o

Utrecht (1582), overl. 26 Maart 1600, begr. Dom; 3 . T h e o d o r u s , lid der holl.
o

Ridderschap en kanunnik der O.L.V. kerk te Breda; 4 . M a r g a r e t h a , gest. 1601,
o

vrouw van C o n r a d v a n D a e r l ; 5 . J o a n n a , geh. met H e r m a n v a n
W e s t e r h o l t , heer v.W., kapitein van een regt. ruiterij, overl. 1567.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 89.
Obreen

[Duvenvoorde, Mr. Jan van (4)]
DUVENVOORDE (Mr. Jan v a n ) (4), ridder, heer van Warmond, het Woud en
Alkemade, zoon van Arent V (kol. 767) en stamvader van den tak Warmond; hij was
raad in den Hove van Holland en president van dit hooge college; hij overl. 1543,
oud 76 jaar, begr. te Warmond, na gehuwd te zijn geweest (1504) met M a r i a v a n
M a t e n e s s e , vrouw van Warmond, het Woud en Alkemade, dochter van P h i l i p s ,
heer van de Werve, en M a r i a v a n d e n W o u d e , vrouw van Warmond, het
o

Woud en Alkemade; zij overl. 1558, oud 72 jaar, begr. te Warmond. Hieruit o.a.: 1 .
M a r i a , gest. 1560, begr. St. Joriskerk, Amersfoort, echtgen. van J a n v a n
D o o r n i c k , raad der stad Amersfoort, gest. 1569, begr. bij zijne vrouw, zoon van
o

o

J a n en P h i l i p p i n a v a n d e r H a e r ; 2 . Jacob (2) (kol. 771); 3 .
o

M a r g a r e t h a , juffer in het klooster Bedbur (1525-1537); 4 . G i j s b e r t a , non te
o

o

Rijnsburg, overl. 1577; 5 . J e n n e , proostin te Nivelles gest. 1563; 6 . A d r i a n a ,
kanones te Nivelles, huwde later G i j s b e r t v a n B r o n k h o r s t , zoon van J o o s t
o

o

o

en I d a R u y c h r o k ; 7 . Johan l, hieronder; 8 . en 9 . M a r i a en A n n a ,
o

kanonessen te Bergen in Henegouwen; 10 . J a c o b a , kanones te Maubeuge.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 151.
Obreen

[Duvenvoorde, Jan van (5)]
DUVENVOORDE (Jan v a n ) (5), afstammend van D i r k , den zoon van Arent III;
in 1570 aangesteld tot baljuw en dijkgraaf van den lande van Voorne, was bij het
beleg van Haarlem, na de inneming dier stad gevangen genomen en 18 Aug. 1573
te Schoten onthoofd en begraven.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 85.
Obreen

[Duvenvoorde, Jan van (6)]
DUVENVOORDE (Jan v a n ) (6), jongere zoon van P h i l i p s , den eersten heer van
Duvenvoorde; hij was de stamvader der Polanens. Blijkens het leenregister van
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graaf Floris V (omstr. 1285) had hij een woning met eenig land ter leen; waarschijnlijk
was dit Polanen. Zijn zoon Philips beërfde het (kol. 774).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 181.
Obreen

[Duvenvoorde, Johan I van]
DUVENVOORDE (Johan I v a n ), zoon van Mr. Jan (4), heer van Warmond, was
lid der haarlemsche vroedschap, in 1562 en 1564 schepen, 1565 en 1566
burgemeester; gedurende het beleg dier stad (1573) was hij kolonel der schutterij,
werd na de overgave van de amnestie uitgesloten en in de gevangenis geworpen,
alwaar hij van uitputting en gebrek stierf, oud 53 of 55 jaar. Hij huwde (1557)
M a g d a l e n a v a n F o r e e s t , eigenares van het huis Foreest of
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Oosterwijk, weduwe van J a n v a n R u y v e n , dochter van J a n bij M a r i a v a n
o

H e u k e s l o o t . Hieruit: 1 . J a n , in krijgsdienst onder den graaf van Hohenlo, kwam
o

in 1580 van dorst en hitte om op de Hardenberger heide bij Koevorden; 2 . M a r i a ,
vrouw van Werve genaamd Matenesse en het huis Foreest, gest. 1606, na gehuwd
te zijn geweest met J u r r i e n v a n L e n n e p , monstercommissaris, gest. 1615,
zoon van W e r n e r , burgemeester van Nijmegen, en C a t h a r i n a v a n
Renesse.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 154.
Obreen

[Duvenvoorde, Johan II van]
DUVENVOORDE (Johan II v a n ), ridder, heer van Warmond, het Woud en
Alkemade, zoon van Jacob (2) (kol. 771), geb. 1547, overl. te 's Gravenhage 15
April 1610, een der beroemdste leden van zijn geslacht, bekend onder den naam
van ‘de admiraal van Warmond’. Hij ging, hoewel geen medeonderteekenaar van
het verbond en de smeekschriften der edelen, met zijn vader in 1567 uit het land;
na het keeren der kans kwam hij terug en was bij de inneming van den Briel (1572).
Twee jaren later gedurende het beleg van Leiden was hij kapitein der vrijbuiters in
die stad en had als zoodanig een aandeel aan den bekenden uitval tegen de
Boshuizerschans, welke op de Spanjaarden veroverd werd. Beurtelings diende hij
nu het land in zeedienst en als staatsman. In 1576 werd hij benoemd tot admiraal
van de Haarlemsche en Leidsche meren en nog in hetzelfde jaar tot
luitenant-admiraal van Holland als opvolger van Bloys van Treslong. Zijn voornaamste
opdracht was de Zuiderzee vrij van vijanden te houden en aldus Hollands
Noorderkwartier te verdedigen. Eveneens in 1576 onderteekende hij de Nadere
Unie tusschen Holland en Zeeland, terwijl hij ook op de vergaderingen van het
college dier Unie verscheen, evenals (1583) op die van den landraad beoosten
Maze, welke in de plaats was getreden van het college der nadere Unie; in 1579
werd hij door de provincie Holland gecommitteerd ter vergadering van het toen pas
ingestelde college ter Admiraliteit, waarin hij later ook nog zitting had.
In 1580 nam hij weer deel aan den actieven krijgsdienst; met een vloot verscheen
hij voor Delfzijl om Hohenlo te steunen in diens, evenwel vergeefsche, pogingen
om die stad te nemen; beter gelukte het volgend jaar zijn actie op Friesland's kusten,
gedurende het beleg van Steenwijk door Rennenberg. Nadat hij na den dood van
prins Willem (10 Juli 1584) met 15 andere leden der Staten de eerste maatregelen
genomen had, vertrok hij naar het belegerde Antwerpen, ter ondersteuning der
onder Hohenlo gezonden hulptroepen. In 1588 werd hij met Justinus van Nassau,
zijn zwager Pieter van der Does en Joos de Moor aan het hoofd van een vloot van
90 schepen naar Duinkerken gezonden, om zich aldaar met de engelsche vloot
onder Henry Seymour te vereenigen en te beletten dat Parma deze haven uitliep
en de Armada te hulp kwam. Na in het begin van 1588 als gezant naar Denemarken
te zijn afgevaardigd, vertrok hij in 1594 nogmaals als ambassadeur naar dit land
om met den deenschen Koning een verbond tegen Spanje te sluiten. In 1595 ging
hij als gezant naar Engeland en maakte het volgend jaar den tocht naar Cadix mede,
waarbij hij met Essex, den engelschen admiraal, de Spanjaarden in hun eigen land
aantastte en hun gevoelige verliezen toebracht; de tocht die in 1597 herhaald werd,
mislukte toen; in 1598 was hij ten tweeden male gezant naar Engeland ter bevestiging
van vroegere verdragen. Hoewel
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hij in 1599 generaal der artillerie werd, bleef hij zijn roem op zee handhaven en
commandeerde o.a. in 1600 een vloot om het leger, dat voor Oostende lag, van
voorraad te voorzien. Toen trok de 53-jarige zich terug tot de staatkunde en had
van 1604-1607 zitting in den Raad van State; op het punt van zich in te schepen
naar Engeland om in dit land ten derden male de Republiek te vertegenwoordigen
overleed hij.
Hij huwde 1590 O d i l i a v a n V a l c k e n a e r (gestorven 1610), dochter van
H e n d r i k , heer van Portengen, en van M a r g a r e t a v a n B o e t b e r g e n ,
vrouwe van Duckenburch, bij wie hij verwekte: Jacob, die den naam van Wassenaer
weder aannam, M a r g a r e t h a , gestorven 1660, gehuwd met R o b e r t d e
C o t t e r e a u , heer van Westmael, enz., een brabantsch edelman; H e n r i c a ,
gestorven 1658 ongehuwd, begraven St. Jacobskerk Antwerpen, onder nog
bestaande zerk: Albrecht van Wassenaer, stamvader van den tak Alkemade, en
drie jong overleden kinderen. Zijn afstammelingen waren roomsch-katholiek, doch
staatsgezind.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 155.
Obreen

[Duvenvoorde, Philips van]
DUVENVOORDE (Philips v a n ), zoon van Jan (6) (kol. 772), werd in 1295 door
Floris V met het huis en goed van Polanen (in het Westland) beleend, terwijl het
onversterfelijk werd gemaakt. Hij was in 1291 baljuw van Kennemerland, in 1298
een der gezanten van graaf Jan I om met den koning van Frankrijk een verbond te
sluiten, overl. voor 11 Mei 1309; hij liet na: Willem, bastaardzoon, die volgt, J a n ,
die zich v a n P o l a n e n noemde, en K e r s t i n e gehuwd met A r n o u t v a n
d e n D o r p e , 1322 en 1326 baljuw van Delfland en Schieland, 1330 en 1333
baljuw van Zuid-Holland.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 181.
Obreen

[Duvenvoorde, Willem van]
DUVENVOORDE (Willem van), bastaardzoon van den voorg., overl. 12 Aug. 1353
te Brussel, eerst W i l l e m S n i c k e r i e m e , daarna W i l l e m 's h e e r P h . z o o n
v a n D u v e n v o o r d e en eindelijk W.v.D. genoemd. Deze bastaard wist zich door
zijne talenten een eerste plaats aan het hof van graaf Willem III en uitgestrekte
bezittingen te verzekeren.
Hij wordt eerst vermeld in 1311 als ‘'s graven knape’, in 1313 beleend met eenige
hoeven onder Nootdorp, in 1317 tot 's graven kamerling gemaakt en diens
zegelbewaarder; ‘van dat oogenblik’, zegt H.J. K o e n e n , ‘is hij voortdurend hooger
gestegen en begiftigd met steeds belangrijker bezittingen tot belooning van zijn
financiëel talent, terwijl hij er verder in slaagde tusschen het grafelijk domein en zijn
eigen particulier vermogen belangrijke transacties af te sluiten, naar het schijnt tot
genoegen van beide partijen en zeker tot zijn persoonlijk voordeel’. In 1325 werd
hij levenslang kamerling gemaakt, een eer, die een hooge uitzondering was; hij
volgde in 1328 den Graaf naar Vlaanderen en streed daar mede in den slag bij
Mont-Cassel; omstreeks dezen tijd zal hij de ridderlijke waardigheid hebben bekomen,
terwijl de legitimatiebrief, dien hij in het volgend jaar van den Keizer ontving, de
kroon op zijn succes zette.
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Reeds in 1320 begon hij, door zich te doen beleenen met de ambachten
Dubbelmonde en Almonde, den grondslag te leggen voor zijn uitgebreid grondbezit,
gelegen in de hollandschbrabantsche grensstreken; achtereenvolgens verwierf hij
zich nu: het schoutambacht van Geertruidenberg met de opbrengst der boeten, om
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daarmede deze plaats te versterken: inderdaad ommuurde hij deze en bouwde er
een kasteel; verder werd hij heer van Oosterhout (1325), waar hij ook een slot
bouwde; in de buurt van Almonde en Dubbelmonde verkreeg hij nog: Twintighoeven
en andere plaatsen in de Langestraat (1328), Monsterkerk en Standhazen (1330),
Strevelshoek (1345). Hoogst belangrijk was de aankoop (1339) van de heerlijkheid
Breda, van den hertog van Brabant; hierdoor verkreeg hij een afgerond,
aaneengesloten complex goederen in het westelijk deel van het tegenwoordige
Noord-Brabant. Ook in Holland, Zeeland en Utrecht bezat hij vele rechten en
bezittingen. Uit zijn huwelijk (1327) met H e y l w i c h v a n V i a n e n , erfdochter
van Zweder, heer van Vianen, die in armelijke omstandigheden verkeerde en zijn
rijken schoonzoon burcht en heerlijkheid van Vianen afstond, omdat hij de
huwelijksgift niet kon voldoen, had heer Willem geen kinderen. Reeds in 1329 was
er een regeling getroffen, dat zijn broeder Jan van Polanen zijn erfgenaam zou zijn,
en bij zijn testament (1350) verdeelde heer Willem zijne goederen onder zijne
broeders Jan, Philips, Dirk en Gerard van Polanen. Heer Willem was stichter van
een Karthuizer-klooster bij Geertruidenberg en van een Clarissenklooster te Brussel,
waar hij werd begraven. Te Brussel had hij een huis gebouwd, waarvan nu de kapel
nog in wezen is, en dat later aan de Nassau's behoorde (nu deel van het
Rijksarchief). Heer Willem liet eenige bastaardkinderen na, van welke wij noemen:
W i l l e m eerst heer v a n D o n g e n , later heer v a n O o s t e r h o u t , ambachtsheer
o

van Ridderkerk, overl. 1400, na tweemalen gehuwd te zijn geweest: 1 . met
H e y l w i g v a n W a s s e n a e r , dochter van Philips III van Wassenaer, kinderloos
o

overl. in 1395; 2 . C a t h e r i n a d e G h i s t e l l e s uit Vlaanderen, leefde nog 1414;
o

2 . C l e m e n t i a , huwde 1334 J a n , oudsten zoon van heer W i l l e m v a n
o

D u b b e l d a m ; 3 . E l s e b e n e in 1331 gehuwd met J a n v a n W e n d e l n e s s e ;
o

4 . D i r k , voor wien in 1345 zijn vader Zwijndrecht kocht, zonder kinderen overl.;
o

5 . B e a t r i x huwde R o e l o f v a n D a l e m ; zij kreeg later Dongen, toen haar
broeder Willem Oosterhout ontving.
Zie: H.J. K o e n e n , Willem Snikkerieme en zijne magen, of de opkomst der
Polanen's in: Wapenheraut VIII (1904). Deze hoogst belangrijke studie verbetert in
allen deele de opgaven van O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 182.
Obreen

[Duym, Jonkheer Jacob]
DUYM (Jonkheer Jacob), geb. in 1547 te Leuven, overl. vóór 1624. 10 Juni 1574
werd hij te Leuven lid van de Dekenij, d.i. het derde gedeelte van het stedelijk
bestuur. Hij wijdde zich geheel aan de zaak van den opstand tegen Spanje, werd
hopman bij de troepen van prins Willem, verloor zijn goederen voor de zaak, werd
(1585) op den Kouwensteynschen dijk bij Antwerpen door de Spanjaarden gevangen
genomen en zat op bevel van Mondragon 22 maanden gevangen in het kasteel van
Namen. Na den overgang van Antwerpen is hij tegen rantsoen uit de gevangenis
geraakt. Door zijn verblijf aldaar moet hij invalide geworden zijn en kon hij niet meer
gewoon loopen. In den loop van 1586 reeds moet hij zich met zijn vrouw, jonkvrouw
E l y s a b e t h C r a e c h s , te Leiden op de Hooigracht gevestigd hebben; uit een
akte van 5 Jan. 1587 blijkt, dat zijn vrouw aldaar een huis op haar naam had staan.
De eerste jaren schijnen er nog al financieele moeilijkheden te zijn geweest. Ook
voor schuld uit Antwerpen werd Duym te Leiden nog aangesproken. Te Leiden hield
hij zich bezig met dichtkunst en historie;
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onder zijn vrienden telde hij Carel van Mander, den rederijker H. van Delmanhorst,
de professoren Vulcanius, Heinsius, Coddaeus en Scriverius. Zeker wel mee door
zijn toedoen werd in 1590 te Leiden de vlaamsche kamer ‘d'Oraigne Lelie’ opgericht,
waarvan hij in 1591 keizer werd. Zijn spreuk was ‘Reden verwint’. Bij de Heliconisten
was ‘jonkheer’ Duym in groot aanzien (Tijdschr. Letterk. XVIII, 250). In 1605 was
het ongemak aan zijn been in zooverre genezen, dat hij Maurits om een post kon
vragen. In 1606 kreeg hij van het stadsbestuur in Breda 36 rijnguldens voor de
toezending van zijn tooneelstuk: Het innemen des Casteels van Breda. In 1608
verliet hij Leiden, in 1612 woonde hij op het huis Mutsebrouck in de heerlijkheid
Eeckeren in Brabant. Vóór 1624 moet hij kinderloos overleden zijn. 6 Jan. van dat
jaar verschijnt zijn weduwe voor notaris Craen te Leiden. Van Duym is verschenen:
Een Spiegelboeck inhoudende ses Spiegels, waerin veel duechden claer aen te
mercken zijn (zes tooneelstukken, Leiden 1600); Een Ghedenck-boeck, Het welck
ons Leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren
aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken (ook zes tooneelstukken, Leiden 1606);
vóór v a n M a n d e r s Schilderboeck schreef hij een lofdicht. Van zijn historisch
werk hebben we een Historie der Graven van Holland, Zeeland ende Vriesland en
een Historie der Gouverneurs: Alsoo dievervolgens - uyt cracht ende bevel des
Machtigen Conincx van Hispaignien de Landen gheregeert hebben. Deze staan p.
49-329 in Oudt-Batavien van S a x o G r a m m a t i c u s (P. Scriverius). Het tweede
werkje gaf Duym afzonderlijk uit, meer uitgebreid, onder den titel: Corte historische
beschryvinghe der Nederlandsche Oorlogen (Arnhem 1612). Hij besluit zijn boek
met de artikelen van het Bestand in 1609. In 1588 leverde hij twee spelen bij de
regeering van Leiden in, Den stryd, die de gelovige mensche weervaert en een ‘in
het zotte’. Deze zijn tot heden niet gevonden. Duym haalde de stof voor zijn stukken
meest uit latijnsche bronnen, Seneca, Valerius Maximus, Hieronymus, Heinsius,
ook uit de Histoires tragiques van B e l l e f o r e s t en uit oude duitsche verhalen,
o.a. De vrouwen van Weinsberg. Met Coornhert en van Hout is hij de eerste, die
zijn stukken in vijf bedrijven (geschiedenissen) indeelt. Reizangen heeft hij niet. Aan
eenheid van tijd en plaats doet hij niet. Hij gebruikt het eerst den naam tragi-comedie
en zet in dat soort stukken een middeleeuwsche traditie voort, ook in het optreden
van sinnekens en het aanbrengen van komische intermezzo's, misschien met invloed
van de engelsche interludes. Hij heeft geprobeerd den franschen alexandrijn te
gebruiken. Bij verschillende stukken geeft hij uitvoerige berichten over
tooneelschikking, decoratief en kostuum. Duyms portret is gegraveerd door Jacques
de Gheyn (vóór het Ghedenckboeck).
Zie: K. P o l l , Over de Tooneelspelen van den Leidschen Rederijker Jacob Duym
(Gron. 1898); P r i n s e n , Oud-Holland 1910, 141-146; Tijdschrift Letterk. XXII, 216;
Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. XXXV, 483-485; Dingtalen van het Hof van
o

o

Holland, n . 2117 op 15 Jan. en 14 Mrt. 1594; n . 2112 op 24 April en 1 Mei 1575
(in het Algem. Rijksarchief).
Prinsen

[Duyn, Jacob Claesz.]
DUYN (Jacob Claesz.), geboren te Delft, overl. te Rotterdam 8 Sept. 1635, zoon
van C l a e s J a c o b s M e u y t (M o e y t ), brouwer, en M a c h t e l d J a c o b s
v a n d e r D u y n . Hij vestigde zich te Rotterdam, en trouwde daar 22 Sept. 1591
met M a r i t g e n J o r i s d .
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't H o o f t . Van beroep was hij zeil- en balansmaker, terwijl hij in het kerkelijke tot
de Calvinisten behoorde en ouderling der Doleerenden was. Bij de omzetting van
de rotterdamsche magistraat door prins Maurits, 30 Oct. 1618, kwam hij in de
regeering en begon toen, als burgermeester, de Remonstranten streng te vervolgen.
Nog erger werd het voor dezen, toen hij, na de afzetting van Cornelis. Pietersz.
Vroesen, (18 Sept. 1619) eenige dagen later, 3 Oct., tot baljuw en dijkgraaf van
Schieland was benoemd. Hij bekleedde dit ambt tot 18 Nov. 1630, toen hij
gelicentieerd werd. Bovendien was hij in 1613 en 1614 reeds schepen geweest,
gedeputeerde ter dagvaart in 1627 en weesmeester in 1632 en 1633, terwijl hij van
1618 tot zijn dood, lid van de vroedschap was.
Hoezeer hij bij de Remonstranten gehaat was, blijkt wel uit het in 1629 bij A e r t
M e u r s te 's Gravenhage verschenen pamflet Boetvaerdighe klachten van Duyn
Claessen .... enz.
Wiersum

[Duyn, Adam van der]
DUYN (Adam v a n d e r ), heer van 's Gravemoer (sedert 29 Aug. 1650), geb. 1639,
overl. 18 Dec. 1693, begr. te Rijswijk (Z.H.). Hij was een zoon van heer N i c o l a a s
v.d.D., ridder, en B e a t r i x v a n d e r B o u c h o r s t . Bij het beleg van Grave (Juni
-Oct. 1674) was hij met den overste Lindeboom, als kolonel der ruiterij,
onderhandelaar over de capitulatie der vesting. In den slag bij Séneffe (11 Aug.
1674) maakte zijn regiment deel uit van de tweede brigade onder Maurits Lodewijk
van Nassau-la Lecq. In Juli 1690 nam hij deel aan de expeditie aan de Boyne met
600 ruiters en hielp Cork innemen. Op 24 Maart 1692 benoemd tot luitenant-generaal
bij de cavalerie en opperstalmeester, was hij van 1675-1691 gouverneur van
Geertruidenberg en sedert 7 Febr. 1692 van Bergen op Zoom. Op 13 Dec. 1689
werd hij benoemd tot hoogheemraad van Delfland. Hij was in 1673 (ondert. 12 Mrt.
1673 te 's Gravenhage) gehuwd met G e e r t r u i d P i e t e r s o n , geb. 30 Nov.
1653, overl. te 's Gravenhage 24 Febr. 1703, dr. van den zierikzeeschen
burgemeester, Mr. A n t h o n y en C a t h a r i n a C o e n e n .
Zie: D.G.v. E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.) B o s s c h a , Heldend. te
Land II, reg.; C h r i s t . H u y g e n s , Oeuvres complètes IV, 33 Journalen van C.
H u y g e n s Jr. passim.
Eysten

[Duyn, Adam François Jules Armand van der]
DUYN (Adam François Jules Armand v a n d e r ), geb. te Deventer 13 (ged. 14)
April 1771, overl. 19 Dec. 1848, zoon van W i l l e m v a n d e r D u y n heer van 's
Gravemoer en Maasdam, (geb. te 's Gravenhage 7 Nov. 1750, hoogheemraad van
Rijnland, gest. te 's Gravenhage 29 Aug. 1813) en M a g d a l e n a E l i s a b e t h
v a n L i j n d e n (geb. te 's Gravenhage 2 Maart 1743 en gest. aldaar 18 April 1813,
dochter van C a s p a r A n t h o n y , heer van de Parck en M a g d a l e n a
E l i s a b e t h v a n B o e t s e l a e r ). Hij werd in 1787 benoemd tot luitenant bij het
regiment Oranje Nassau. Eigenlijk was hij bestemd om als oudste zoon een civiele
en politieke loopbaan te volgen, maar de troebelen der Republiek noopten hem een
militaire loopbaan te kiezen. In September van genoemd jaar ging hij over tot het
regiment der Hollandsche Gardes. Na twee jaren verblijf te 's Gravenhage bestond
er uitzicht voor hem om in de Ridderschap van Holland te worden gekozen. Daarin
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verhet v.d. Duyn den dienst en liet zich te Leiden als student inschrijven.
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Hij bracht er twee jaren door en promoveerde in 1791. Daarna kreeg hij een plaats
bij de hofhouding van den Erfprins, den lateren koning Willem I, die toen trouwde.
Tegen het einde van 1793 werd hij, ofschoon nog een jaar te jong, in de plaats van
zijn oom in de hollandsche Ridderschap opgenomen. Wel had het bestuur tegen
zijn opname en tegen die van graaf Hompesch bezwaren gemaakt, maar door
invloed van den Prins-Stadhouder werden deze bezwaren uit den weg geruimd.
De revolutie van 1795 ontnam aan v.d. Duyn zijn positie, waardoor hij opnieuw
tot het private leven en daardoor tot zijn boeken, waarvoor hij zooveel liefde had,
kon terugkeeren. Zoo vergingen de jaren 1795-1813 voor hem vreedzaam. Hij
maakte kennis met de families Taets van Amerongen en van der Capellen. Groote
vriendschap ontstond tusschen hem en den jongen v.d. Capellen, wiens zuster
M a r i a F r e d e r i k a I s a b e l l a B e n j a m i n a , geb. te Oud-Amelisweerd 8 Sept.
1780, ged. Bunnik 17 Sept. 1780 uit het huwelijk van A l e x a n d e r P h i l i p en
M a r i a T a e t s v a n A m e r o n g e n , weldra zijn vrouw werd (Utrecht 7 Juli 1799).
Na den dood van den heer van Amerongen, grootvader zijner vrouw, woonde v.d.
Duyn met zijn schoonmoeder op het kasteel IJselsteyn. In 1809 verloor hij zijn
schoonmoeder en in 1810 zijn vrouw (deze stierf op 10 Juli te Maarssen, huize 't
goede Bosch begr. te Schalkwijk); het volgend jaar vestigde hij zich met zijn kinderen
te 's Gravenhage. Daar knoopte hij weer betrekkingen aan met het overschot der
oude Oranjepartij, waarbij zich een groot aantal leden der oude regentenfamilies,
allen even ontevreden over de inlijving, hadden aangesloten. Toen in den loop van
1813 het uitzicht bestond, dat Nederland zijn vrijheid zou kunnen herkrijgen, behoorde
van der Duyn tot die mannen, die van het begin af de bijeenkomsten bijwoonden,
welke het herstel van de Oranjes op het oog hadden. Zoo had van der Duyn dan
ook in de revolutie van 1813 een voorname plaats; hij liet zich vooral leiden door
vertrouwen in Gijsbert Karel van Hogendorp. Geroepen om deel uit te maken van
de commissies, in 1814 en 1815 benoemd om de grondwet te maken en te herzien
met het oog op de vereeniging met België, schaarde van der Duyn zich steeds aan
de zijde dergenen, welke wenschten, dat de instellingen, die in het leven zouden
geroepen worden, aangepast werden aan de nieuwe orde van zaken, en de nieuwe
denkbeelden, die door de fransche revolutie gemeen goed van alle volken waren
geworden. Uit de Aanteekeningen van C.F. v a n M a a n e n en uit het Journal van
R a e p s a e t (Oeuvres compl. tom. VI (1840)) blijkt, dat hij weinig aan de
beraadslagingen deelnam.
Na het herstel van Oranje werd van der Duyn verbonden aan het Hof met den
titel van groot-officier. In 1814 werd hij tot buitengewoon ambassadeur benoemd
bij het engelsche Hof en met den gewonen ambassadeur Fagel belast om de hand
van prinses Charlotte voor den Erfprins van Oranje te vragen. Dit gezantschap had
weinig succes: van het huwelijk is niets gekomen.
In 1815 werd aan van der Duyn, tegelijk met Gijsbert Karel, de graventitel verleend
met overgang bij recht van eerstgeboorte.
Nadat v.d. Duyn buitengewoon lid was geweest van de Dubbele Staten-Generaal
in Aug. 1815, werd hij in 1817 benoemd tot gouverneur van Zuid-Holland en lid van
de Prov. Staten. Hij had die betrekking niet ge-
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zocht maar bedankte toch niet, toen zij hem werd aangeboden. In deze betrekking
verzette hij zich steeds tegen maatregelen, welke naar zijn inzien van ongeoorloofden
invloed bij de verkiezingen blijk gaven. Sinds 1816 was een groote verwijdering
tusschen Willem I en Gijsbert Karel van Hogendorp ontstaan. Toen nu in 1818 het
driejarig mandaat van van Hogendorp voor de Tweede Kamer had opgehouden,
kreeg van der Duyn, die als gouverneur in de Staten van Holland voorzat, een
officieuse mededeeling van den secretaris van Staat, waarbij hem werd te kennen
gegeven als 's Konings wensch, dat de gouverneur alle moeite zou aanwenden om
een ander in plaats van van Hogendorp te doen verkiezen. Dat moest van
Hogendorps straf zijn voor zijn oppositie tegen 's konings belastingplannen. Van
der Duyn weigerde zich tot die rol te leenen en schreef aan den Koning een brief,
waarin hij zonder omwegen zijn meening uitsprak. Die brief is opgenomen in het
later te melden werk van G r o v e s t i n s (bl. 22). De Koning was zeer ontstemd
over dezen brief en had van iemand, als van der Duyn, die aan het Hof verbonden
was, anders verwacht, waarop de gouverneur te kennen gaf, dat eigenlijk een
hofbetrekking onvereenigbaar met een publiek ambt was. In dit opzicht huldigde
dus van der Duyn de liberale opvatting, evenals ook ten opzichte van de vraag, of
de regeering zich mocht bemoeien met de particuliere meening harer ambtenaren
(zie bl. 24 en vlg. van genoemd werk). Zoo veroordeelde hij ten zeerste de circulaire
van den minister van justitie v. Maanen aan zijn ambtenaren bij gelegenheid van
de bekende koninklijke boodschap van 11 December 1829. Evenmin hield hij zijn
opinie terug, waar het de afkeuring betrof van de houding der regeering tegenover
de z.g. Afgescheidenen. Hij aarzelde zelfs niet in een officieel rapport aan den
Koning hiervan te doen blijken; daarin gaf hij onverholen te kennen, dat hij in de
provincie, die hij bestuurde, de denkbeelden van gematigdheid en onpartijdigheid
zou blijven toepassen, die hij steeds gevolgd had. Het zal geen betoog behoeven,
dat hij ook de houding der regeering in de belgische zaken afkeurde en de revolutie
van 1830 voorzag. Hij heeft dan ook geen oogenblik aan een contra-revolutie geloofd.
Opmerking verdient nog, dat van der Duyn in 1838-39 naar Stuttgart gezonden
werd voor het huwelijk van erfprins Willemmet prinses Sofia van Wurtemberg. Over
de grondwetsherziening van 1840 was hij niet goed te spreken; er had veel meer
bereikt kunnen worden naar zijn inzien. Hij trok ook zeer partij tegen het huwelijk
van koning Willem I met gravin d'Oultremont; in een particuliere audiëntie heeft hij
den Koning trachten te overreden van dit huwelijk af te zien. Ook Willems afstand
betreurde hij niet alleen, maar achtte dien zelfs inconstitutioneel, nu de
Staten-Generaal over dezen stap niet eens geraadpleegd waren geworden en eerst
later daarvan kennis kregen.
Uit de door Grovestins gepubliceerde nagelaten correspondentie van graaf van
der Duyn blijkt, dat deze de financieele catastrophe van 1841 en volgende jaren
heeft voorzien; hij begreep, dat de poging van den minister Rochussen in 1841
moest falen. Toen van Hall de taak van de rehabilitatie van 's lands financiën op
zich genomen en met groot talent 's lands krediet weer hersteld had door de vrijwillig
gedwongen leening van 1844, nam van der Duyn zijn afscheid als gouverneur.
Eenige maanden te voren, bij zijn 25-jarige ambts-
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vervulling, was hem nog gebleken, hoezeer hij de sympathie en het vertrouwen der
Staten genoot; deze hadden toch een herinneringsmedaille doen slaan te zijner eer;
ook de toenmalige regeering was niet achterwege gebleven en had aan van der
Duyn in 1843 den titel van Minister van Staat toegekend.
Sinds trad van der Duyn weer in het private leven terug en behield van al zijn
functiën slechts die van president van het college van curatoren van de universiteit
te Leiden, welke functie hij bekleed heeft van 1813 tot 14 Augustus 1848.
Toen na de omwenteling van Februari 1848, die voor van der Duyn niet onverwacht
kwam, Willem II besloot aan den volkswensch toe te geven en zich bereid verklaarde
een ruimere grondwetsherziening toe te laten, juichte van der Duyn een en ander
toe en hij had geen bezwaar om, ware het noodig, door de regeering tot lid der
Eerste Kamer te worden benoemd (Aug. 1848). Hij stierf spoedig daarna 19 Dec.
1848, in den ouderdom van 77 jaren. Uit zijn huwelijk zijn vier kinderen gesproten:
o

1 . G o d a r d A n n e G e r a r d , geb. te Utrecht op 30 Oct. 1800, gen.-maj. der
cav., adj. v. Prins Fred., ridder M.W.O., gest. te Vorden 4 Dec. 1865; gehuwd te 's
Hertogenbosch op 16 Jan. 1834 met L o u i s a M a r i a E l i s a b e t h S a s s e n ,
o

geb. te 's Hertogenbosch 23 Mei 1811, gest. te Arnhem 1 Mei 1875; 2 .
G u i l l a u m e , geb. te Utrecht 16 April 1803, luit.-gen. (17 April 1867),
opperstalmeester, gest. den Haag 14 Januari 1880, huwde te 's Gravenhage 13
Nov. 1845 met M a r i a A n n a d e B e y e r , geb. te Nijmegen 25 Sept. 1822, gest.
's Gravenhage 22 Jan. 1898, dochter van P h i l i p s J a c o b en A n n a v a n d e r
o

H o o p ; 3 . A n n a E l i s a b e t h M a r i a , geb. te IJsselstein 26 Mei 1805, gest. te
o

's Gravenhage 2 Dec. 1879; 4 . Mr. F r a n ç o i s M a x i m i l i a a n , geb. te IJsselstein
24 Oct. 1807, lid van den Raad v. State en wethouder te 's Gravenhage, gest. aldaar
16 Maart 1889.
Zijn in 1839 door J.B. van der Hulst geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam. In B o s s c h a 's Staatsomwenteling staat er een, gegraveerd door J.E.
Marcus naar een teekening van H.W. Caspari.
Zie: C.F. S i r t e m a v a n G r o v e s t i n s , Notice et souvenirs biographiques du
comte van der Duyn de Maasdam et du baron de Capellen (St. Germain, en Laye),
een werk intusschen, dat men met voorzichtigheid moet raadplegen. (Vgl. o.a. d e
B o s c h K e m p e r 's Aanteekeningen op de Geschiedenis vóór 1830, 448); vgl.
ook Nederlands Adelboek 1906, 136-137; D.G.v. E p e n , De ridderschap van Holland
(Hs.).
Breukelman

[Duyn, Jan Allertsz. of Johan van der]
DUYN (Jan Allertsz. of Johan v a n d e r ) was schepen van Rotterdam in 1615,
1616, 1625 en 1626 en lid van het college ter admiraliteit op de Maas van 1628-1630,
terwijl hij ook van 1613 tot zijn dood als bewindhebber van de O.-I. Comp. kamer
Rotterdam fungeerde. Hij was brouwer van beroep in Den Witten Hengst aan de
Leuvehaven, en stierf in October 1630 (begr. tusschen 6-12 Oct).
Zie: Bronnen Gesch. van Rotterd. I, waar echter abusievelijk twee personen van
hem gemaakt zijn.
Wiersum

[Duyn, Philip van der]
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DUYN (Philip v a n d e r ), geb. ± 1679, overl. na 1746, jongste zoon van Adam (kol.
777); luitenant-generaal der cavalerie, werd hij gouverneur van Breda en kolonel
van het regiment Gardes te voet. In 1746 was hij bevelhebber over de staatsche
hulptroepen te Brussel, dat hij na een heldhaftige verdediging moest overgeven.
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Hij schreef een belangrijk: Journaal gehouden door den Luit.-Gen. v. der Duyn,
hebbende gecommandeerd de Auxiliaire Troupes binnen Brussel enz.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 422, 423, 424, 425; B. en V. 652, 653.
Eysten

[Duyn, Nicolaas van der]
DUYN (Nicolaas v a n d e r ), heer van 's Gravemoer, geb. ± 1674, overl. 1728, zoon
van Adam (kol. 777). Hij was generaal-majoor der cavalerie en
kwartiermeester-generaal. Hij is de ‘'s G r a v e m o e r ’, die bij Neerwinden (1693)
met zijn regiment op den rechtervleugel onder den graaf van Nassau medestreed
en in 1706 bij Ramillies tijdens den ruiter-aanval onder Ouwerkerk gevangen
genomen werd.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 205, 287.
Eysten

[Dwinglo, Bernardus]
DWINGLO (Bernardus), geb. te Delft, gest. na 1648, vermoedelijk te Haarlem. Hij
kwam voort uit den gegoeden burgerstand. Zijn broeder, J o h a n D w i n g l o , werd
secretaris van Vlaardingen. Zijn vader, A r n o l d D w i n g l o , liet hem de latijnsche
school bezoeken. Maar hij werd voor rekening der stad Delft in 1600 geplaatst in
het Staten-college te Leiden. Weldra werd hij student en leerling vooral van Arminius.
In 1607 werd hij beroepbaar gesteld door de delftsche Synode, en in 1608 predikant
te Berkel. In 1610 onderteekende hij de Remonstrantie. Krachtig bestreed hij den
heftigen amsterdamschen predikant Adr. Smout in zijn Christallynen bril. Daaruit
vloeide een pamflettenstrijd voort, waarin hij een Protest en een Monster van de
leer der Amst. predicanten schreef. Hij was afkeerig van scheuring en ijverde voor
eenheid der kerk ook bij theologisch leerverschil. In 1615 werd hij te Leiden beroepen,
waar door de remonstrantschgezinde overheid in den geest van Borrius en Corvinus
aan beide partijen gelijke rechten in de kerk werden gegeven. Naast hem werd dan
ook de calvinist Herm. Cuchlinus beroepen, op voorwaarde van vreedzame
samenwerking met andersdenkende broeders. Beiden teekenden een ‘acte van
egaliteit’; Dwinglo heeft er zich aan gehouden, Cuchlinus heeft haar verbroken
evenals zijn geestverwant Festus Hommius. Spoedig kwam het tot een breuk. 1
Maart 1617 teekende Dwinglo met 11 anderen een Nadere Unie tot bevordering
der aaneensluiting van de remonstrantsche partij, een van wier vurigste ijveraars
hij was. Intusschen was hij getrouwd met C a t h a r i n a C o o r n w i n d e r . In 1618
werd hij naar de Nationale Synode te Dordrecht gedaagd, waar hij moedig en zeer
beslist als woordvoerder optrad. In geschrifte heeft hij de Synode zeer streng
beoordeeld. Zijn Nulliteyten en Grouwel der verwoestinghe zijn een verontwaardigd
protest. Zijn Historisch verhael is van groot belang voor de geschiedenis der Synode.
Het werd door de te Dordt geciteerden als een verantwoording uitgegeven. Voordat
te Dordt het vonnis was geveld, werd hij te Leiden reeds afgezet en daarna uit
Holland verbannen. Ook in Waalwijk en Antwerpen toonde hij in de ballingschap
zijn ijver. Trots den hoogen prijs op zijn hoofd gesteld en het gevaar dat hem dreigde,
keerde hij in het vaderland terug om de gemeenten te verzorgen. Herhaaldelijk was
hij te Leiden, waar hij eens in 1619 verraden en bijna gevangen was. Op 3 Oct.
1620 gaf hij een ernstige Aanspraeke aan zijn oude gemeente en de leidsche burgerij
in het licht. In 1621 begaf hij zich naar Haarlem, waar hij dadelijk vervolgd werd en
met moeite ontkwam. Zijne regeling der haarlemsche gemeente wekte daar
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misnoegen, en de oneenigheid in dien toch al door de verdrukking zwakken kring
bewoog de directeuren der Broederschap, Borrius, Poppius en Niëllius, daar
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heen te gaan, hetgeen weder de oorzaak werd van de gevangenneming der laatste
twee. In 1623 werd hij verdacht van medeplichtigheid aan den aanslag tegen Maurits,
omdat hij een zwager was van een der samenzweerders en twee jaar te voren zich
bediend had van een der anderen om den gevangen predikant Isaac Welsing in
den Haag te bevrijden. Bovendien had in 1621 Stoutenburg hem reeds trachten te
winnen voor een poging tot revolutie. Hij had zich daartegen verzet, maar beloofd
te zwijgen omdat het plan scheen te zijn opgegeven. Hij werd openlijk van
samenzwering beschuldigd en de prijs op zijn hoofd werd verdubbeld. Hij vluchtte
toen naar Holstein. Van uit Tönningen handhaafde hij bij de Staten zijn onschuld
aan de conspiratie tegen den Prins en schreef een breede Verantwoordinghe in
1624, waaruit zijn onschuld duidelijk blijkt. Hij keerde heimelijk terug en vertoefde
o.a. te Rotterdam, waar men nog in 1626 trachtte hem te vangen. Eenig verschil
met de Broederschap, het steeds dreigend gevaar en een verzwakte gezondheid
bewogen hem in 1625 zich te vestigen in Glückstadt, waar hij godsdienstoefeningen
hield en trachtte als notaris in zijn onderhoud te voorzien. Daar werd zijn huis in
1627 door soldaten geplunderd. Zelfs hier trachtte men van Holland uit hem te
vangen, hetgeen mislukte omdat hij een vrijgeleide had van den deenschen Koning.
Twintig jaar heeft hij hier nog als predikant gewerkt. In 1648 keerde hij naar Holland
terug, vestigde zich te Haarlem, waar hem eindelijk openlijk eerherstel werd
geschonken. Aan hem en aan Corn. Geesteranus werd een ‘acte van purge’
verleend. Hij was ambteloos maar predikte nu en dan. De Broederschap der
Remonstranten droeg hem nog, na het overlijden van Ryckewaert, op, een vervolg
te schrijven op W t e n b o g a e r t s Kerckelicke Historie. Maar zijn dood, waarvan
het jaar onzeker is, heeft hem belet deze taak te volbrengen. Hij bediende zich van
de schuilnamen: J o o s t o f J u s t u s v a n A l p h e n , B i e r v l i e t , B r i l l e m a n ,
Joost Jacobsen.
Vgl. H.C. R o g g e , De Leidsche Remonstranten vóór 1618 en hunne predikanten
in: Uit de Rem. Broederschap XVII, 1; H.C. R o g g e , Bibl. der Remonstr. Geschriften
131.
Groenewegen

[Dijk, Alexander van]
DIJK (Alexander v a n ), meer bekend als broeder G r e g o r i u s , geb. te Clere 29
Maart 1816, overl. te Boxmeer 11 Jan. 1894, kwam reeds spoedig naar Nederland,
werd muziekleeraar te Ravestein, te Woerden en in 1840 te Boxmeer, alwaar hij na
2 jaren in de orde der Carmelieten trad. Veelzijdig en buitengewoon ontwikkeld op
muzikaal, gebied, had hij zeer vele leerlingen uit alle standen; geheel zijn talent
heeft hij ten beste gegeven aan de vorming van nederlandsche organisten en wel
schertsenderwijze, maar toch naar waarheid, werd hij de organistenmaker genoemd.
o

Zie: St. Gregoriusblad XXXIII, n . 4, 44 v.v.
C. de Boer

[Dijl, Lucas]
DIJL (Lucas), te Alkmaar geb. 22 Jan. 1747, overl. 7 Oct. 1822, zoon van
J o h a n n e s D. en A n n a K l e y . Hij werd 18 Aug. 1767 als student in de rechten
te Leiden ingeschreven en promoveerde 25 Oct. 1768. In 1770, 71, 74, 75, 77 en
78 was hij schepen, 2 Jan. 1773 werd hij lid der vroedschap, 1779-82 was hij
gecommitteerde ter provinciale Rekenkamer, 27 Nov. 1783 werd hij schout. Tot de
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den Erfstadhouder den brief te overhandigen, waarbij kennis werd gegeven van het
besluit der vroedschap van
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24 Febr. 1783. 29 Nov. 1786 op zijn verzoek ontslagen als schout, werd hij voor de
jaren 1787 en 88 burgemeester, maar bij de regeeringsverandering op 30 Mei van
laatstgenoemd jaar verloor hij zijne betrekkingen. 21 Jan. 1795 werd hij voor twee
maanden tot een van de representanten der burgerij en door dezen den volgenden
dag tot burgemeester verkozen; 22 Mrt. tot representant voor één jaar, maar niet
tot lid van het Comité van Algemeen Welzijn; 22 Sept. tot een der 4 gecommitteerden
in de vergadering der Representanten van Holland; in het laatst van April 1796 niet
tot raadslid, maar in Maart '97 bij de vervanging van aftredenden; van Mei '96 tot
Mrt. 98 was hij ook lid der Commissie van Algemeen Welzijn. Bij de ontbinding van
den Raad 15 Mei '98 werd hij niet in het nieuwe stadsbestuur benoemd, maar 5
Januari 1803 door het depart. bestuur van Holland tot lid van den Raad en door
dezen den 10. tot lid der Kamer van Wethouders verkozen, in welke laatste hij zitting
had tot het einde van 1806. Hij bleef tot zijn overlijden raadslid. Op het nationaal
feest van 19 Dec. 1799 heeft hij in de Groote kerk eene redevoering gehouden.
21 Januari 1770 huwde hij E l i s a b e t h , dochter van Mr. J a n H e n d r i k d e
C a r p e n t i e r en C a t h a r i n a C o s t e r (overl. kinderloos in Dec. 1815, 62 jaren
oud).
Als eenig overgebleven erfgenaam zijner ouders behoorde D. tot de vermogende
ingezetenen. Hij was een vaardig, meer dan middelmatig verzenmaker. Daarvan
getuigen: Aanspraak aan Alkmaars schutterye ter gelegentheid van de plechtige
overgifte der geschenken aan dezelve, op den 8 van Wiedemaand, 1785; eene
historische redevoering 8 Oct. 1797 gehouden voor de leden der ‘Sociëteit voor
Een- en Ondeelbaarheid’, ter herinnering
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van Alkmaars ontzet in 1573; De amazone spreekt, achter de op 8 Oct. 1817 door
jhr. mr. J.C. d u T o u r gehouden Verhandeling over de bevrijding der stad Alkmaar;
Alleenspraak van Hypermnestra, in deel IV der Poëtische Mengelstoffen van het
genootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’; Ter bruilofte van den Heer Johan van
Hoogstraten en Mejuffrouw Sara Elisabeth van Wel, 1766.
Zie: Navorscher LVII (1908) 225.
Bruinvis

[Dijlius, Daniël]
DIJLIUS (Daniël), geb. 30 Apr. 1776 te Amsterdam, overl. 9 Mrt. 1817 te Utrecht,
zoon van den Amsterd. apotheker J o a n n e s D y l i u s . Hij werd 30 Mei 1794 te
Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar, 20 Juni 1798, op een
dissertatie de Claudicatione. Te Amsterdam gevestigd als geneesheer, werd hij van
daar benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde aan de utrechtsche hoogeschool
en aanvaardde dit ambt op 26 Mrt. 1816 met het houden eener Oratio, de raro
medicorum principium proventu ad amplificandam tamen medicinam sufficiente
(Traj. ad Rh. 1816).
Naast Bernardus Suerman trad hij op als hoogleeraar in de heel- en verloskunde,
maar reeds een jaar later overleed hij aan herhaalde bloedspuwing. Behalve de
bovengenoemde dissertatie en oratie bestaan er van hem nog de volgende
geschriften: Verzameling van waarnemingen over de borstwonden in Verh. v.h.
Genoots. t.b.d. Heelk. te Amsterdam 1801; Waarnemingen en aanmerkingen
aangaande het door Deinau aangeprezen vermogen van het geoxygeneerde zeezout
tegen huidziekten in Alg. Konst- en Letterbode 1801, II; met J. v a n H e t e r e n :
Vermischte Beiträge zur Beförderung des Kenntnisses und Behandlung der
Knochenkrankheiten (Breslau 1803).
Zijn portret bestaat in een physionotrace van Bouchardy.
Simon Thomas
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E.
[Eck, Adriaan van]
ECK (Adriaan v a n ), 24 Nov. 1820 te Hontenisse geb., 20 Dec. 1889 te Leiden
overl., zoon van den predikant P e t r u s en T h e o d o r a A l i d a B u y z e . Na de
latijnsche school te Leiden te hebben afgeloopen, was hij achtereenvolgens
werkzaam bij de directe belastingen en bij de registratie, werd in 1841 bij
laatstgenoemden tak van dienst tot surnumerair benoemd en legde drie jaar later
met goed gevolg het examen van candidaatnotaris af. In 1846 werd hij benoemd
tot ontvanger der registratie en domeinen te Nijkerk en in 1850 als zoodanig te
Eindhoven. Twee jaar later werd hij bewaarder der hypotheken te Zie rikzee en in
'58 werd hij als zoodanig overgeplaatst naar Gorinchem, in 71 naar Hoorn en in 77
naar Leiden. Hij was gehuwd, in 1852, met O s w a l d i n a d'A u m e r i e (in 1825 te
Boxmeer geb. en in 1897 te Leiden overl.). Evenals zijn hieronder genoemde oudere
broeder Daniël, nam ook hij ijverig deel aan de maatschappelijke en staatkundige
kwestiën van den dag, waarvan meer dan éen brochure en tal van opstellen in
couranten en tijdschriften getuigen (Onze tijd, Economist, Staatk. en Staathuishoudk.
jaarboekje, Weekblad voor Notaris-ambt en Registratie). Bovenal was hij een
onvermoeid strijder tegen de drukkende rechten op den overgang onder levenden
van het onroerend goed. Van de door hem geschreven brochures noemen
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wij: Het ingediende wetsontwerp van grondwetsherziening (1848); De plannen van
den minister v. Financiën over de herziening van het belastingstelsel (1862);
Opmerkingen over Credietvereenigingen en hypotheekbanken (1862) en
Aanteekeningen op het Verslag der Staatscommissie over de herziening der
wetgeving op eigendomsoverdracht enz. (1871). Ook door mondelinge voordrachten,
nutslezingen enz. gaf van Eck van zijn belangstelling in de openbare zaak blijk.
Geruimen tijd was hij voorzitter van de in 1874 opgerichte Vereeniging van
bewaarders van hypotheken en kadaster in Nederland.
Zie: Levensber. Letterk. 1890, 235.
Zuidema

[Eck, Cornelis van]
ECK (Cornelis v a n ), geb. te Arnhem 28 Oct. 1662 als zoon van L a m b e r t u s
v a n E c k en G i j s b e r t a C r o e z e n v a n A s c h (C r o e s e v a n A s s ), overl.
te Utrecht 26 Febr. 1732. Zijn jeugd bracht hij door te Tiel, waar zijn vader
burgemeester was; na de latijnsche school aldaar te hebben afgeloopen, studeerde
hij te Leiden in de rechten, waar hij 2 Maart 1680 werd ingeschreven. Van zijn
leermeesters, waarvan Gronovius, J. Voet en Böckelmann te noemen zijn, boeide
vooral Voet hem en het was onder deze, dat hij te Leiden in 1681 disputeerde en
18 Jun. 1682 promoveerde tot J.U.D. na verdediging eener verhandeling de septem
damnatis legibus Pandectarum seu crucibus J Ctorum. De waarde dezer dissertatie
blijkt uit de omstandigheid,
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dat daarvan in 1745 te Jena een herdruk verscheen. Na zijn promotie vestigde hij
zich als advocaat te Tiel en bleef hier werkzaam tot zijne benoeming, 11 Sept. 1685,
tot hoogleeraar te Franeker als opvolger van G. Noodt. Dit ambt aanvaardde hij 17
Jun. 1686 met eene Oratio de praestantia et necessitate juris civilis Romani. Spoedig
na zijn optreden zag hij zich in een heftigen strijd gewikkeld met Ulr. Huber. Toen
deze nl. een thesis tegen de academische jurisdictie had doen verdedigen en ook
van de hem gegeven bevoegdheid, om na zijn aftreden als hoogleeraar lessen te
blijven geven, naar het oordeel van den senaat misbruik maakte, droeg deze aan
van Eck op om tegen den weerbarstige een verweerschrift op te stellen. Van Eck
gaf ingevolge die opdracht een Vindiciae Juris Academici (Fran. 1688) uit. Toen
Huber hierop het antwoord niet schuldig bleef, zag van Eck zich tot tweemaal toe
gedwongen zijn standpunt opnieuw te verdedigen. Ondanks dezen met groote
animositeit gevoerden strijd, welke den jongen geleerde tegenover den veel ouderen
Huber door sommigen kwalijk genomen werd, heeft Huber aan van Eck's geschriften
den lof niet onthouden, welken zij verdienden. Speciaal geldt dit voor zijne omstreeks
dien tijd verschenen Principia Juris civilis, die door hun grondigheid en door hun
uitsluitende behandeling van zuiver romeinsch recht algemeen waardeering vonden
en hem tot een der voornaamste vertegenwoordigers van de hollandsche school
maakten. Het rectoraat door hem van 1692-93 waargenomen, werd aanvaard met
eene Oratio de vita, moribus et studiis M. Antistii Labeonis et C. Alteii Capitonis en
neergelegd met een Oratio de studio poetices conjungendo cum studio juris Romani.
Dit laatste door hem geliefkoosde onderwerp, waaraan hij later een tweede rede
wijdde, staat in verband met zijne beoefening der latijnsche dichtkunst, waarvan
verschillende proeven het licht zagen en die hem in twist bracht met den dichterjurist
P. van Ghemmenich. Tot hoogleeraar te Utrecht benoemd, 31 Mei 1693, op een
traktement van ƒ 1300, aanvaardde hij dit ambt 11 Sept. 1693 met een rede de
Ratione studii iuris recte instituendi. Het volgende jaar wees hij een aanzoek om
naar Franeker terug te keeren van de hand. De dood in 1713 van Voet deed vreezen,
dat Leiden hem als opvolger van dezen geleerde, wiens leerling en - in vele opzichten
- geestverwant hij was, zou beroepen. Door verhooging van jaarwedde en verleening
van den titel van Juris hodierni prof. wist de utrechtsche vroedschap hem echter te
behouden. De door hem 1695-6, 1704-5 en 1716-7 bekleede rectoraten werden
respect. neergelegd met redevoeringen de Studio poetices conjungendo cum studio
juris Romani; Caussam prolixitatis litium falso tribui jurisprudentiae Romanae; de
Religione et pietate veterum J Ctorum. In Utrecht huwde hij in 1696 C a t h a r i n a
d e W i t t . Hij liet geen kinderen na.
Van zijn leerlingen zijn bekend: A. Schultingh, de Toullieu en vooral Corn. van
Bijnkershoek. Vooral door zijn invloed en dank zij zijn hulp wisselde de laatste de
theologische studie met de rechten. Van Bijnkershoek promoveerde onder van Eck
en behield zijn verder leven voor den leermeester de hoogste waardeering, die uit
verschillende plaatsen zijner geschriften blijkt. Als docent en als schrijver stond van
Eck zeer hoog, als practisch jurist werkte hij mede tot de samenstelling van een
aantal belangrijke adviezen (zie b.v. Utrechtsche Consult. III, 11; III, 13;
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III, 25; Geld. Consult. van v. L a m z w e e r d e IV, 8 en IV, 30).
Van zijne geschriften dienen vermeld: Prin cipia juris civilis secundum ordinem
Digestorum in usum domesticorum collegiorum vulgata (Fran. 1689, 2 dln.; herdr.
1694, 1697, 1713, 1724, 1756 en 1784), dat tot de 19e eeuw leiddraad op de colleges
bleef; Theses juris controversi secundum ordinem Digestorum (herhaaldelijk herdr.);
J.F. B ö c k e l m a n n i Tractatus posthumus de differentiis iuris civilis, canonici et
hodierni, add. praefatione de usu et abusu iuris canonici et hodierni in institutione
academica (Traj. 1694; herdr. Traj. 1721); belangrijke tekstuitgave over het leenrecht:
G u l . F o r n e r i i et A n t . C o n t i tractatus de feudis ut et constitutio Caroli III Imp.
olim edita et exposita a M a r q u a r d o F r e h e r o . Quibus accedunt Elementa iuris
feudalis F r . H o t t o m a n n i (Leov. 1694). Eenige der genoemde oraties verschenen
in druk.
Zijn in 1728 door J.G. Colasius geschilderd portret is in de Universiteit te Utrecht.
In zwarte kunst gegraveerd is het door P. Aeneae.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogesch. I, 355-57; II, 320-24; L o n c q , Utr. Hoogesch.
119, 165, 321-22; V r i e m o e t , Ath. Fris. 678-81; v. L a m z w e e r d e , Geld. Consult.
I, voorr.; S t a r N u m a n , Corn. van Bijnkershoek (over zijne verhouding tot dezen
geleerde); Hallische Beyträge z.d. Jurist. Gelehrten Historie (uitg. D. N e t t e l b l a d t )
I, 355-376; in Navorscher VI, 119-120 wordt hij ten onrechte v a n E i k genoemd;
over hem en zijn geslacht: Annuaire d.l. Nobl. des P.B. I, 125, 129-130.
van Kuyk

[Eck, Daniël van]
ECK (Daniël v a n ), verdienstelijk rechtsgeleerde en staatsman, 28 Mei 1817 te
Hontenisse geb., 13 Mrt. 1895 te 's Gravenhage overl., broeder van Adriaan (kol.
783). Na te Leiden gestudeerd te hebben en ald. 16 Jan. 1841 gepromoveerd te
zijn op een Spec. jurid.inaug: continens Quaestiones e libro I Codicis civilis
Neerlandici, vestigde hij zich te Middelburg als advocaat en werd in Febr. 1849 door
't hoofdkiesdistrict Sluis tot lid der Tweede Kamer der Staten-generaal gekozen. Dit
was aanleiding, dat hij zich in den loop van dat jaar metterwoon in den Haag ging
vestigen, alwaar hem weldra een drukke rechtspraktijk wachtte en waar hij ook in
andere opzichten een zeer werkzaam aandeel in 't maatschappelijke leven nam.
Toch was het vooral het politieke leven van zijn tijd, waaraan v. Eck met hart en ziel
deel nam. Werkzaam van aard en uit overtuiging de liberale beginselen toegedaan,
stond hij in en buiten de Kamer altijd op de bres om de constitutioneele rechten en
vrijheden van ons volk te verdedigen. Onder geen voorwendsel onttrok hij zich aan
den strijd. Bijna 34 jaar, van 1849 tot 1884, is van Eck lid van het parlement gebleven
(van Aug. 1850 af als afgevaardigde voor 't hoofdkiesdistrict Middelburg) en al dien
tijd heeft hij zich als een trouw aanhanger en warm verdediger der liberale beginselen
doen kennen. Volgeling van Thorbecke, bleef hij toch ‘met echt zeeuwsche
rondborstigheid in de eerste plaats zichzelf, ook in de politiek. Recht door zee was
de leus die steeds bij hem in eere was’. Door zijn kunde en karakter nam hij in en
buiten de Kamer velen voor zich in en oefende hij een grooten invloed uit. Als
volksvertegenwoordiger en als pleitbezorger had hij een zeer bekenden naam. Wars
van den oorlog, stelde van Eck zich in 1871 aan de spits der oprichters van den
Nederlandschen Vredebond, waarvan hij vele jaren voorzitter was en in welks
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Jaarboekjes hij menig artikel tegen den oorlog geschreven heeft. Hoezeer hij ook
in de Tweede Kamer met warmte de belangen van den vrede voorstond, blijkt o.a.
uit de motie in 1874 door hem ingesteld tot opneming van de arbitrage-clausule in
de internationale tractaten, waarvoor hem zelfs in 't buitenland hulde werd gebracht.
Als vertegenwoordiger van den Nederlandschen Vredebond trad van Eck bij herhaling
o
in vredes-congressen in Frankrijk en Engeland op. Mr. D. van Eck was gehuwd: 1 .
o
in 1848 met M a r i a W i l h e l m i n a v a n d e r K o o g h , overl. in 1856, en 2 . in
1861 met C o r n e l i a M a g d a l e n a M a k k e r s .
Zie: Levensber. Letterk. 1895, 100.
Zuidema

[Eck, Hubert Johannes van]
ECK (Hubert Johannes v a n ), broeder van den voorgaande, 2 Aug. 1818 te
Hontenisse geb., 10 Dec. 1876 te Axel overl. Hij studeerde te Leiden in de letteren
en promoveerde daarin in 1842 op een dissertatie: Quaestiones hist. de M. Vipsanio
Agrippa. Van 1853 tot zijn dood was hij burgemeester van Axel en lid der Prov.
Staten van Zeeland. Hij was gehuwd met R o s a l i e M a r i a K o s t e r , in 1897 te
Leiden overl., en schreef eenige brochures over het taaleigen van de omstreken
van Axel.
Zie: Catal. Biblioth. Zeeuwsch Gen. 275, 346 en 445.
Zuidema

[Eck, Rutger van]
ECK (Rutger v a n ), geb. 15 Apr. 1842 te Driel bij Zalt-Bommel, overl. 25 Mrt. 1901
te Breda, vertrok in 1864 als zendeling-leeraar der utrechtsche zending-vereeniging
naar Indië, waar hij zich, na een tweejarig verblijf op Java, in 1866 als zendeling op
Bali vestigde. In 1875 naar Nederland teruggekeerd, werd hij eerst docent aan de
kweekschool voor zendelingen te Utrecht en daarna, in 1877, leeraar in de maleische
taal en de land- en volkenkunde aan de kon. mil. academie te Breda. In 1886 kreeg
hij den titel lector. Zijne geschriften hebben vooral betrekking op de taal-, land- en
volkenkunde van Bali, o.a.: Handleiding bij de beoefening van de Balineesche taal
(Utr. 1874); Eerste proeve van een Holl. Balineesch woordenboek (Utr. 1876); Losse
opmerkingen over het Balineesch (Congresnummer der Bijdr. v.h. Kon. Inst. 1883);
Tekst en vertaling van de Megantaka in Verh. v.h. Bat. Gen. v.K. en W. XXXVIII;
Bagoes Hoembara, Balineesch gedicht, Tekst en Ned. verkl. met aant. in Bijdr.
t.d.T.-, L.- en Vlk. 3e vlgr. XI, en verscheidene opstellen over het eiland Bali in het
T.v.N. Indië en de Ind. Gids. Verder schreef hij een Beknopt leerboek der
geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenk. van N.O. Indië (Breda 1885);
Beknopte spraakkunst van het Maleisch benevens opstellen, samenspraken en
woordenboekje (2e druk, Breda 1886). Ook bewerkte hij den zesden druk van d e
H o l l a n d e r 's Handleiding bij de beoefen. der Mal. taalen letterkunde (Breda 1893)
en den vijfden druk van d e H o l l a n d e r 's Handleiding bij de beoefening van de
Land- en volkenkunde van Ned. Oost-Ind. (1e dl. Breda 1895).
Zie: Encyclop. v. Ned. Indië I, 480-481.
Juynboll

[Eck, Cornelis Fransenvan]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

ECK (Cornelis F r a n s e n v a n ), zoon van C o r n e l i s v. E c k e n C a t h a r i n a
d e V r i e s , 2 Mrt. 1764 te Amsterdam geb., overl. te Deventer 11 Mrt. 1830. Na
aan he athenaeum te Amsterdam en aan de hoogeschool te Leiden in de
godgeleerdheid gestudeerd te hebben, werd hij in 1787 te Hemmen in de Betuwe
tot predikant beroepen, vanwaar hij in 1788 als predikant naar Deventer kwam. Na
in 1799 voor een benoeming tot hoogleeraar in de natuurlijke godgeleerdheid en
zede-
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kunde aan het athenaeum te Franeker bedankt te hebben, werd hij in datzelfde jaar
in diezelfde vakken als hoogleeraar aan het athenaeum te Deventer aangesteld,
welke waardigheid hij aanvaardde met een redevoering: de praecipuis causis Ethicae
christianae a plurimis Christianis nimis neglectae (Deventer). In 1805 na het vertrek
van den hoogleeraar J.H. Pareau naar Harderwijk werd hem het geheele onderwijs
in de godgeleerdheid opgedragen. In zijn vrijen tijd tevens ijverig beoefenaar van
onze vaderlandsche letterkunde werd hem in 1816 bij zijn godgeleerd professoraat
tevens een in de nederlandsche taal- en letterkunde aangeboden, dat hij na eenige
aarzeling aannam en 16 Jan. 1817 aanvaardde met eene Redevoering over het
aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche Letterkunde (Dev.
1817). Tot 1828 bleef hij bij dit alles nog zijn ambt van predikant bij de hervormde
gemeente te Deventer bekleeden. Hij stierf 11 Maart 1830 na 16 Febr. nog vol
jeugdig vuur de feestrede gehouden te hebben bij de herdenking van het 2e
o

eeuwfeest van het athenaeum te Deventer. Hij was 2 maal gehuwd, 1 . met
o

G e r a r d a C o r n e l i a A l l a r d ; 2 . met W a l r a n d i n a S o p h i a L o u i s a v a n
Hooff.
Van Eck was een uitmuntend, welsprekend predikant, die met weinig woorden
veel wist te zeggen en door stem en houding een grooten invloed op zijne hoorders
uitoefende. In moeilijke jaren van burgertwisten in Deventer gekomen, had hij in
den beginne wegens zijn verlichte denkwijze met vele vooroordeelen te kampen;
doch rustig zijn weg gaande, wist hij die langzamerhand alle te overwinnen. Zijn
werkzaamheid als predikant kan niet te hoog worden aangeslagen. Ook als
hoogleeraar aan het athenaeum te Deventer wist hij door zijn boeiende voordracht
vele hoorders te trekken; hij moet onder de beste professoren gerekend worden,
waarop het athenaeum zich kan beroemen Hij was lid van de Mij. der Nederl.
Letterkunde, van de Holl. Mij. van Wetenschappen te Haarlem en van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Behalve de beide reeds genoemde redevoeringen zagen van hem nog het licht:
de Des. Erasmi in doctrinam moralem meritis, redevoering gehouden in 1804 bij de
nederlegging van het rectoraat van het Athenaeum; Leerrede ter gelegenheid van
het plechtig dankuur gehouden 26 April 1814 (Deventer 1814); Leerrede den 15
Febr. 1815 gehouden na den dood van den hoogleeraar Mr. J.O. Sluiter (Deventer
1815); Leerrede gehouden den 5en Juli 1815, dankdag na Waterloo (Deventer
1830); Synodale redevoering gehouden te 's Gravenhage 1818 bij de opening van
de Alg. Synode der Hervormde Kerk tegen de invoering van nieuwe uiterlijke
plechtigheden in de Protestantsche Kerk (in het duitsch vertaald door F l i e d n e r ,
predikant te Keizersweert); Leerrede to afscheid van de Hervormde Gemeente 27
Jan. 1828 (Deventer 1828); Tiental Leerredenen (Deventer 1829, herdrukt 1831
nogmaals herdrukt 1853); Het tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te
Deventer in vereeniging met Mr. P. B o s s c h a (Deventer 1830).
Zie: P.C. M o l h u y s e n , Ter nagedachtenis aan C.F.v. Eck in Godgel. Bijdragen
IV, 402; A. V e r w i j s , Hulde aan de nagedachtenis van C.F.v. Eck (Deventer 1831);
Handelingen Letterk. 1830, 19-32; C. F r a n s e n v. E c k e n P. B o s s c h a , Het
tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre 123-126 (Deventer 1830).
H. Kronenberg
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[Eck van Panthaleon, Diederik van]
ECK VAN PANTHALEON (Diederik v a n ), overl. te 's Gravenhage, 19 Dec. 1711
en te Gent (Overbetuwe) begraven, gesproten uit een zijtak van het oud adellijk
geldersch geslacht v a n E c k , was de oudste zoon van B e r t r a m v a n E c k
v a n P a n t h a l e o n en van E l i s a b e t h L e e u w e n s . Van Eck was vrijheer van
de stad en heerlijkheid Gent en van Erlecom, schepen van Nijmegen van 1697 tot
1702, burgemeester in 1698. Ten gevolge der politieke omwenteling verliet hij
Nijmegen in 1702, en vestigde zich te Hattem, waar hem weldra het
burgemeesterschap werd opgedragen. Verder was hij gedeputeerde van de Staten
o

van Gelderland en lid van den Raad van State. Hij was driemaal gehuwd: 1 . te
o

Nijmegen, 14 Juni 1691 met C a t h a r i n a F a g e l ; 2 . te Heusden, 28 Juli 1695
o

met C l a u d i n a v a n G r o e n e n d i j k ; 3 . met E l i s a b e t h v a n D i e s t .
van Schevichaven

[Eeghen, Christiaan van]
EEGHEN (Christiaan v a n ), 4 Jan. 1700 te Amsterdam geb. en 24 Dec. 1747 ald.
overl., kleinzoon van Jacob die volgt, was koopman en reeder evenals zijn zoon
J a n (5 Oct. 1729-17 Dec. 1760). De naam der firma werd in dezen tijd P. en C.
v a n E e g h e n (P i e t e r 1753-1815, C h r i s t i a a n 1757-1798); de kantoren
werden gehouden eerst op den Singel bij de Lijnbaansteeg, daarna op de
Keizersgracht voorbij de Runstraat.
Het tegenwoordige huis v a n E e g h e n & C o . , opgericht omstr. 1817, had als
eerste firmanten A b r a h a m (1786-1818), J a n (1789-1838), P i e t e r (1794-1847),
J a n (1816-1865) en Christiaan Pieter.
Zuidema

[Eeghen, Christiaan Pieter van]
EEGHEN (Christiaan Pieter v a n ) geb. 25 Oct. 1816 en overl. dienzelfden datum
1889. Hij is van al zijn voorgangers wel het meest bekend, zoowel door zijn rijkdom
als door zijn kunstzin en milddadigheid. Aan 't hoofd van een groote handelsfirma
staande, vond hij toch tijd om tevens in andere kringen nuttig werkzaam te zijn,
zoowel op philanthropisch gebied in den gewonen zin van 't woord op als dat van
verbetering en verdeeling van de gezondheid, den goeden smaak en den welstand
der bevolking in het algemeen: getuige zijn voorbeeld in 't bouwen van nieuwe
arbeiderswoningen, de oprichting van het Vondelspark, de verfraaiing van 't Museum
van der Hoop (1854), de restauratie van de schilderijen van het chirurgijnsgilde
(1865), de oprichting van het Koninklijk Oudheidk. Genootsch. en van zooveel
andere instellingen meer. Sedert 1842 gehuwd met C a t h a r i n a H u i d e k o p e r
(geb. 1822, overl. 1879), dochter van den bekenden amsterdamschen burgemeester
Pieter Huidekoper en Sara Geertruida Margaretha van Eeghen, woonde hij van
1855 tot 1889 in het prachtige huis aan de Bocht van de Heerengracht, dat als een
middelpunt van het beschaafde Amsterdam uit die dagen kon worden aangemerkt.
Met kunstliefde waren degelijkheid, godsdienstzin en eenvoud de sieraden van het
talrijke gezin dier echt oudamsterdamsche woning, waarin mannen als van der Goot,
Beets, Heldring en zoovele anderen uit den kring der Doopsgezinden of van het
Réveil tot de huisvrienden behoorden.
Zijn portret is door Henriëtte de Vries geëtst.
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Zuidema

[Eeghen, Jacob van (1)]
EEGHEN (Jacob v a n ) (1), zoon van C h r i s t i a a n v a n E e g h e n , wiens naam
vermeld wordt in een lijst van gemeenteleden te Aardenburg in 1636, afkomstig uit
het vlaamsche dorp Lichtervelde, 23 Sept. 1631 te Kortemerk geb. en later te Aar-
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denburg woonachtig. Hij vestigde zich omstreeks 1655 te Amsterdam en werd daar
de stamvader der tegenwoordige amsterdamsche familie van dien naam. Bij een
bezoek aan Aardenburg overleed hij aldaar 1 Febr. 1697. Hij dreef een handel in
o

laken en was als een man van fortuin bekend. Hij was gehuwd: 1 . in 1655 met
o

F a n n e k e H e b b e r e c h t , overl. in 1661, en 2 . met M a r i a B o x h o r n , overl.
in 1684.
Zuidema

[Eeghen, Jacob van (2)]
EEGHEN (Jacob v a n ) (2), geb. 1 Mrt. 1818 te Amsterdam, waar zijn vader tot den
deftigen handelsstand behoorde, en overl. 28 Oct. 1834. Hij vervaardigde een aantal
gedichtjes, alleen voor betrekkingen en vrienden gedrukt, onder den titel Keuze uit
Nagelaten Gedichtjes (1835).
Zuidema

[Eeghen, Pieter van]
EEGHEN (Pieter v a n ), 26 Oct. 1844 te Amsterdam geb. en 28 Juni 1907 op het
buiten ‘Cortemerck’ bij Nijmegen overl., zoon van Christiaan Pieter en Catharina
Huidekoper (kol. 789). Na een zorgvuldige opvoeding in 't ouderlijke huis en zijn
verdere opleiding op 't kantoor van H. en D. R a h u s e n ontvangen te hebben, werd
Pieter van Eeghen in 1866 procuratiehouder en in 1872 deelgenoot van de bekende
handelsfirma. Hij trad in 1869 in 't huwelijk met M a r i a d e C l e r c q (geb. 1844),
werd in 1877 gekozen tot lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, welke
betrekking hij heeft bekleed tot kort voor zijn dood, en het volgend jaar tot lid van
den gemeenteraad te Amsterdam, waarin hij tot 1899 zitting heeft gehad. Zich
bevordering van handel, nijverheid en kunst ten doel stellend, heeft ook de zoon,
evenals zijn vader, een levendig aandeel genomen in het tot stand brengen van tal
van nuttige en schoone inrichtingen. Voor de grootheid van zijn vaderstad had hij
een open oog; alles wat met den roem van oud-Amsterdam in verband stond, genoot
zijn instemming en ondersteuning. Zoo was hij in 1875-76 voorzitter van de afdeeling
Handel en nijverheid in de commissie voor de Historische Tentoonstelling van
Amsterdam, waarmee het 600-jarig bestaan der stad luisterrijk herdacht en gevierd
werd; zoo verleende hij zijn onmisbare hulp aan het Kon. Oudheidk. Genootsch. te
Amst., waarvan hij meer dan 25 jaren de voorzitter was, bevorderde krachtig de
restauratie van het oude muntgebouw (1885-87) en tal van andere antieke
bouwwerken in Amst. en elders, gaf milde bijdragen aan het Munt- en Penningkabinet
en ondersteunde meer dan iemand anders de oprichting van het Stedelijk Museum
(1890-95), aan welks roem de naam van Pieter van Eeghen bij 't nageslacht voor
altijd verbonden is. Ook het totstandkomen van de Tentoonstelling van nationale
kleederdrachten in 1898 bij gelegenheid van de huldiging van koningin Wilhelmina
was grootendeels zijn werk, en met vorstelijke mildheid heeft hij zijn leven lang
ontelbare instellingen van wetenschap en kunst, van handel, nijverheid, en
philanthropie bedacht: getuige het medisch-pharmaceutisch Museum van Dr. C.E.
Daniëls, het Vondelmuseum, de St. Janskerk van Gouda, het Zeemanshuis van
Amsterdam, het Muiderslot, en tal van genootschappen en vereenigingen in
verschillende provincies van het land.
Ook door zijn geschriften is P. van Eeghen bekend. Men vindt die zoowel in de
Jaarverslagen van bovengenoemd Kon. Oudheidk. Gen. (1886-88, 1892-94, 1896-98
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en 1902-04) als in de volgende afzonderlijke uitgaven: De Munt, redevoering 14
Febr. 1887 uitgesproken;
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Jan Luyken en zyne bloedverwanten (1889, niet in den handel) Reizen in 1799-1801
en Een garde d'honneur in 1813 (1895), twee particuliere correspondentiën uit den
franschen tijd, belangrijk voor de kennis van het leven in die dagen. Voorts: Het
werk van Jan en Casper Luyken, met medewerking van J.Ph. v a n d e r K e l l e n
(1905) en Jan Minnaert. Tweeërlei opvatting van een onderdeel der Armenzorg in
den ouden tijd in Doopsgez. Bijdr. XXXVII (1907).
Zie: Levensb. Letterk. 1908, 94.
Zuidema

[Eelbo, Daniël]
EELBO (Daniël), zoon van Paulus, die volgt, en Margaretha Repelaer, geb. te
Dordrecht 10 Nov. (ged. 14 Nov.) 1663, gest. ongehuwd aldaar 2 Nov. 1729, werd
schepen en oudraad 1694-96, 1699, burgemeester van Dordrecht 1702-03, 1708-09,
1713-14, 1718-19, 1722-23, 1727-9, lid der admiraliteit op de Maze 1715-17. Hij
wordt geroemd als een bekwaam regent.
van Dalen

[Eelbo, Mr. Hugo]
EELBO (Mr. Hugo), zoon van Paulus, die volgt, en Margaretha Repelaer, geb. te
Dordrecht 24 Sept. 1672, gest. aldaar 27 Oct. 1755, werd schepen en oudraad
1699-1700, 1703-04, veertig 1705, burgemeester van Dordrecht 1710-11, 1715-16,
1720-21, 1725-26, 1729-30, 1733-34, 1737-38, 1741-42, 1745-46.
Hij was 23 Dec. 1703 te Dordrecht gehuwd met R o s e t t a O u d e m a n s , dochter
van W i l l e m O u d e m a n s en H e s t e r B r a e t s , uit welk huwelijk één dochter
werd geboren.
van Dalen

[Eelbo, Paulus]
EELBO (Paulus), zoon van D a n i ë l E e l b o , en G e e r t r u y t v a n D u r e n ,
gedoopt te Dordrecht 31 Mei 1638, gest. aldaar 30 Maart 1704. Hij was een der
onderteekenaars van de herroeping van het Eeuwig Edict te Dordrecht in 1672, als
lid der Goede Lieden van Achten (gekozen 7 Oct. 1671), en der Mannen van
Veertigen, 1672. Na Sept. 1672 komt hij onder de dordtsche regeeringsleden niet
meer voor.
Hij was gehuwd te Dordrecht (ondertr. 6 Nov. 1661) met M a r g a r e t h a
R e p e l a e r , dochter van A n t h o n i e en E m m e r e n t i a v a n D r i e l , uit welk
huwelijk 10 kinderen sproten. Als regent van het Gasthuis te Dordrecht is hij in 1671
door Corn. Bisschop geschilderd op een regentendoek, dat thans in het Museum
te Dordrecht hangt.
van Dalen

[Eelbo, Mr. Pieter]
EELBO (Mr. Pieter), zoon van Roelof (1) en Margaretha de Sont, ged. te Dordrecht
18 Febr. 1680, gest. aldaar 4 Sept. 1747, was eerst secretaris van Dordrecht,
oudraad 1702, veertig 1710, burgemeester van Dordrecht 1731, 1734-35, 1738-39,
1743-44, 1747, toen hij van zijn ambt afstand deed.
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Hij was 17 Nov. 1705 gehuwd met H e l e n a H e r i n x of H e e r i n g s , dochter
van H e n d r i k H e r i n x en S a r a M a r i a d e C o c q .
van Dalen

[Eelbo, Mr. Richard Paulus]
EELBO (Mr. Richard Paulus), zoon van J o h a n E e l b o en M a r i a M a r g a r e t h a
K a r s s e b o o m , geb. te Amsterdam 23 Aug. 1707, gest. te Dordrecht 12 Jan. 1759,
was lid van den Oudraad 1732, veertig 1736. Met hem stierf het geslacht der
dordtsche Eelbo's uit.
van Dalen

[Eelbo, Mr. Roelof (1)]
EELBO (Mr. Roelof) (1), zoon van D a n i ë l E e l b o en G e e r t r u y t v a n D u r e n ,
ged. te Dordrecht 3 Febr. 1645, gest. aldaar 6 Febr. 1705, studeerde te Leiden in
de rechten, werd acht 1685, veertig 1695, schepen en oudraad 1688-89, 1692-96,
1699-1700. Ook was hij bewindhebber der O.-I. Compagnie.
o

Hij was gehuwd 1 . 30 Oct. 1674 te Dordrecht met M a r g a r e t h a d e S o n d t
of S o n t ;
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o

2 . te Dordt ondertr. 30 Dec. 1696, getr. Amst. fr. kerk 17 Jan. 1697 met
M a r g a r e t h a T r i p , wed. Matthias Trip. Zijn door G. Schalcken geschilderd
portret is in het bezit van de familie van Repelaar van Spykenisse.
van Dalen

[Eelbo, Mr. Roelof (2)]
EELBO (Mr. Roelof) (2), zoon van den voorg. en Margaretha de Sont, ged. te
Dordrecht 16 Sept. 1682, gest. aldaar 13 Jan. 1738, door zijn huwelijk met
J o h a n n a J a c o b a d u B o i s , wed. Adriaan Baan, 20 Febr. 1731, heer van
Molenaarsgraaf, Steenhuyzen, Giessen, Uitwijk, enz. werd acht 1710, veertig 1715,
schepen en oudraad 1712-13, 1716-17, 1720-21, gecommitteerde raad 1724-26,
1730-32, 1736-37, lid ter admiraliteit op de Maze 1733-35, der Staten-Generaal
1727, burgemeester van Dordrecht 1723, 1728-29.
Zie: Heerenboekjes van Dordrecht.
van Dalen

[Eem, Egbertus, ook wel Elbertus van]
EEM (Egbertus, ook wel Elbertus v a n ), geb. te Kampen 13 Jan. 1748, overl. te
Dordrecht 23 Oct. 1821, gehuwd met S a r a J o n g e l i n g , werd in 1776 (?) organist
van de Augustijnenkerk te Dordrecht; later ging hij in gelijke betrekking over naar
de Groote kerk aldaar. Zijn zoon H e n d r i k A r e n d was een goed
dilettant-clarinettist. Van zijn composities zijn bekend: Gemeenzame samenspraken
over musikale beginselen bij manier van onderwijs, 1780 (Hs. Cat. v.d. bibl. der Mij.
tot bevord. der toonkunst en der Ver. v. noordnederl. muziekgesch. I (1884) 139);
De psalmen en lofzangen in de hervormde kerken gebruikelyk met agrementen en
bassen, c. 1780 (Hs. t.a.p.); Six divertissements pour le clavecin accompagnez d'un
violon (ad lib.) à l'usage des commençans. Oeuvre premier (Amsterdam) (Verz.
J.W. Enschedé).
Zie: P o t h o l t , De muzyk van de CL psalmen (Amst. 1777), naamlijst der
inteekenaaren in voce, V e r s c h u e r e R e y n v a a n , Muzykaal kunstwoordenboek
(Amst. 1795) 614; Caecilia IV (1847) 132; G r e g o i r , Historique de la facture
d'orgues; 112, 119; Bouwsteenen reg.
Enschedé

[Eenhoorn, Wilhelmus van]
EENHOORN (Wilhelmus v a n ), predikant en schrijver van
godsdienstig-opvoedkundige werken, geb. 5 Jan. 1691 te Leiderdorp, en overl. 2
Febr. 1759 te Maarsen. Hij studeerde eerst te Leiden, waar hij 14 Sept. 1709 werd
ingeschreven, en ging twee jaar later naar Utrecht over. In 1714 werd hij predikant
te Aalsmeer, in 1717 te Arnhem, waar hij in 1720 huwde met M a g d a l e n a v a n
O o r t en in 1750 wegens ziekte zijn emeritaat ontving. Sedert woonde hij te Maarsen,
waar hij de drie laatste van onderstaande werken geschreven heeft. Die werken
zijn (wij geven de titels verkort): Euthanasia of de kunst om wèl te sterven (1744-46,
4dln.); Wèl Leven, vooral wat het verstandig en geloovig leven aangaat (1746-51,
6 dln.); De alleruitnemendste weg om wèl te leven en wèl te sterven (1748-50, 2
dln.); De Christelijke jonkheid, waarin over de opvoeding en de plichten der jeugd
gehandeld wordt (1753-55, 3 dln.); De Christelijke ouderdom (1755-56, 2 dln.) en
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Leven der Christenen (1758, 3 dln.). Al deze werken werden meer dan eens herdrukt,
meestal onder een gewijzigden titel. Zijn 1747 door J.M. Quinkhard geschilderd
portret is door J. Houbraken gegraveerd.
Men vindt zijne autobiographie in het 3e deel van zijn Wèl Leven.
Zie verder: Boekzaal der gel. wereld 1736, II, 434; 1747, I, 624, 719; 1750, I, 461;
1759, I, 342 en 244, en S t r o d t m a n n , N. gelehrt. Europa I, 35, 281; IX, 92, 130
en XV, 824.
Een broeder van bem, G u a l t h e r u s J o h a n n e s E e n h o o r n , overl. in 1719
als predikant te Aalsmeer.
Zuidema
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[Eerens, Dominique Jacques de]
EERENS (Dominique Jacques d e ), geb. te Alkmaar 17 Mrt 1781, overl. te Buitenzorg
30 Mei 1840, zoon van P e t r u s P a u l u s E., een te Leiden gestudeerd hebbend
Hagenaar, die zich in 1780 als med. doctor te Alkmaar vestigde, en J o h a n n a
K r a m e r , die eenige dagen na zijn geboorte overleed. De vader trok zich dit verlies
zoo aan, dat hij geestelijke werd. Hij werd pastoor te Vlodorp en Posterholt bij
Roermond, van waar hij vluchtte wegens den door de fransche regeering
gevorderden eed. Van 1798 tot 1802, toen hij stierf (31 Mrt.), is hij pastoor in Holland
geweest.
De knaap schijnt in zijne geboortestad te zijn opgevoed. 15 April 1798 trad hij als
soldaat in dienst bij het 3e bataillon der 6e halve brigade. In het volgende jaar werd
hij eerst fourier, toen sergeant, als hoedanig hij deelnam aan den veldtocht in
Noord-Holland. In 1800 cadet geworden, werd hij, wegens zijne dapperheid bij een
uitval op 27 Dec. uit het kasteel van Würzburg, 6 Febr. 1801 tot 2en luitenant
bevorderd. In 1803 werd hij adjudant-majoor, in 1805 overgeplaatst bij de Garde
van den Raadpensionaris, naderhand die van Koning Lodewijk, in 1806 1e luitenant,
in 1807 kapitein, in 1809 luitenant-kolonel en overgeplaatst bij 's Konings lijfwacht.
In Juli 1810 werd hij lid der commissie om te Parijs de belangen van zijn bij het
fransche keizerrijk ingelijfde vaderland te behartigen, en in October van dat jaar
chef de bataille bij het 1e regiment tirailleurs der fransche garde met den rang van
grootmajoor, tot deelneming aan den krijg in Spanje. In Mei 1812 verwierf hij het
Legioen van Eer, in Juli den rang van chef van den staf der keizerlijke Garde. Bij
den terugtocht uit Rusland dekte hij 25 Oct. de vlucht des Keizers, door de
vervolgende kozakken en infanterie terug te slaan; daarvoor werd hij 12 Nov. tot
adjudant-commandant bij den generalen staf benoemd. In Jan. 1813 benoemd tot
chef van den generalen staf der artillerie van het 10e corps, bevond hij zich in het
door de Russen belegerde Dantzig. Gedurende het beleg werd hij tweemaal door
kogelschoten verwond, en deed hij in Aug. een schitterend wapenfeit, door den
vijand eene redoute af te nemen en de kozakken tot in hunne retranchementen
terug te drijven. Deswege werd hij den Keizer als officier van het Legioen van Eer
voorgedragen, maar de gevolgde gebeurtenissen deden het niet tot de benoeming
komen. Na de overgaaf der stad werd hij, begin Januari 1814, met de bezetting
krijgsgevangen naar Rusland vervoerd, maar reeds den 24sten bereikte hem het
eervol ontslag uit den franschen dienst. Naar het vaderland teruggekeerd, werd hij
benoemd tot luitenant-kolonel bij het 5e bataillon jagers, in April hersteld als kolonel,
in April 1815 bevorderd tot generaal-majoor. Na den slag bij Waterloo werd hij naar
het leger te velde gezonden en woonde hij de belegering bij van eenige plaatsen
in het noorden van Frankrijk. In 1819 werd hij begiftigd met het provinciaal
commandement van Noord-Brabant en met het ridderkruis 3e klasse der Militaire
Willemsorde. 20 Dec. 1826 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal en
inspecteur-generaal der infanterie van het 6e groot militair commando. In Juli 1829
werd hij commandant der 3e divisie infanterie. Van 25 Dec. 1829 tot 23 Sept. 1834,
dus tijdens den oorlogstoestand ten gevolge der belgische onlusten, was de Eerens
belast met het gewichtige directeur-generaalschap van oorlog. Zijn ontslag uit die
betrekking was 5 Sept. voorafgegaan door zijne benoeming tot luite-
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nant-gouverneur-generaal van N.-Indië. Met het fregat Diana kwam hij 22 Febr.
1835 te Batavia aan. Gedurende een jaar had hij zitting in den Raad van Indië,
inmiddels eene reis van militaire strekking door Java doende, tot hij 29 Febr. 1836
het hoogste gezag van den gouv.-gen. a.i.J.C. Baud overnam. 26 Sept. van dat jaar
gaf hij uitvoering aan het kon. besluit van 20 Febr., waarbij de medebesturende
Raad van Indië door een adviseerenden raad vervangen en dus zijne
verantwoordelijkheid vergroot werd. Zijne maatregelen van bestuur, hoezeer ook
miskend, brachten Indië veel goeds: orde en welvaart namen toe, zeerooverij werd
beteugeld, het nederlandsch gezag op Sumatra uitgebreid, de verstandhouding met
het rijk van Boni op Celebes hersteld, een dreigende verwikkeling met het
britsch-indische gouvernement opgelost, het toenmaals zoo geprezen cultuurstelsel
tot het toppunt van bloei gebracht, het onderwijs en het geografisch en
geschiedkundig onderzoek bevorderd, het lot van den soldaat verbeterd een statistiek
bureau te Buitenzorg opgericht, het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië in het leven
geroepen, haven- en verdedigingswerken aangelegd.
Een kwaal, reeds na den russischen veldtocht ontstaan en door het indische
klimaat verergerd, was oorzaak van zijn dood. Hij werd in den gouvernementstuin,
op zijn verlangen zonder eerbetoon, begraven. Daar was ook in 1837 zijn slechts
5 dagen geleefd hebbend jongste kind ter aarde besteld. Behalve dit meisje had
zijne 12 Juni 1814 te Nijmegen gehuwde vrouw, jonkvr. T h e o d o r a J o h a n n a
H e r m i n a d e S a l v e d e B r u n e t o n hem 4 dochters en 2 zonen geschonken.
Zij en hare kinderen waren protestantsch.
De Eerens bezat eene zeldzame collectie o.i. wapenen, kleedingstukken enz.,
met zijne boekerij 12 Dec. 1844 e.v.d. te 's Gravenhage verkocht. N J.W. de Roode
en J.D. Steuerwald hebben zijn portret op steen geteekend.
Zie: v. R h e d e v.d. K l o o t , De Gouverneurs-Generaal en
Commissarissen-Generaal van Nederlandsch Indië ('s Grav. 1891); Biografisch
Album, met gr. fol. portret in steendruk door J.H. H o f m e i s t e r ; Hand. Ind. Gen. I
(1854) 133; Tijdschr. v.N.-I. III (1840) 1, 73; Militaire Spectator XI (1843) 111.
Bruinvis

[Effen, Justus van]
EFFEN (Justus v a n ), het bekendst als de schrijver van De Hollandsche Spectator,
geb. te Utrecht 21 Febr. 1684, overl. te's Hertogenbosch 18 Sept. 1735, zoon van
M e l c h i o r v a n E., officier der cavalerie en M a r i a B o n , promoveerde te Leiden
tot dr. utr. jur. 18 April 1727 op eene ‘redekaveling’: De poena furti manifesti. Driemaal
is hij gouverneur geweest bij aanzienlijke jongelieden, verder heeft hij als eerste
secretaris de gezantschappen vergezeld, die George I in 1714 en George II in 1727
gingen begroeten bij hun komst op den engelschen troon; eene reis naar Zweden,
Augustus 1719 tot April 1720, in het gezelschap van den prins van Hessen-Philipsthal
breidde zijn gezichtskring nog verder uit (zijne Voyage en Suède 1727 werd o.a.
afgedrukt achter den nog te noemen Misanthrope), totdat hij de betrekking
aanvaardde van kommies bij 's lands magazijnen van oorlog te 's Hertogenbosch.
Van Effen heeft beteekenis door zijne fijne en bekwame pen, waardoor hij onze
letteren met een aantal fraaie bladzijden heeft verrijkt; voorts opent hij, door navolging
en met oorspronkelijk werk, die lange rij van geschriften, die gedurende een halve
eeuw onder allerlei naam ten onzent godsdienst, deugd en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

795
goede zeden hebben trachten te bevorderen. Verreweg het meeste, wat hij gaf, is
in het fransch geschreven: een fransche vertaling van S w i f t s Tale of a tub; Le
misanthrope, een spectator, 9 Mei 1711 tot 20 Dec. 1712, door l e C l e r q in 't
hollandsch overgezet; La Bagatelle, een spectator, 5 Mei 1718 tot 13 April 1719;
Le courier politique et galant, een spectator, 1719 en volgende jaren; Le nouveau
spectateur français, 1725. Voorts Le journal littéraire, sinds 1713, in 12 deelen; een
blijspel La critique des petits maitres, waarin Argante de haagsche dame is, die hem
belasterd had; wederom fransche vertalingen van den Robinson Crusoë, van Dr.
M a n d e v i l l e 's Free thoughts upon Religion, van den engelschen spectator the
Guardian en van G. v a n L o o n 's Historie der nederlandsche gedenkpenningen.
Doch vier jaren vóór zijn dood toonde hij eensklaps aan wie het betwijfelen mochten,
dat hij zijne moedertaal insgelijks beheerschte en het nederlandsche leven van
zijnen tijd voortreffelijk kende. 20 Augustus 1731 verscheen het eerste nummer van
De Hollandsche Spectator, het laatste is gedagteekend 8 April 1735, enkele maanden
dus vóór zijn dood; in het geheel 360 vertoogen, twaalf deeltjes in zes banden,
verschenen bij Uytwerf te Amsterdam en sedert meermalen herdrukt. Het rijke en
verscheiden proza van van Effen behoeft zich het voetlicht niet te schamen; hij geeft
ons in zijn geschrift eene rijke en zuivere bron voor onze kennis van zijne dagen;
sommige zijner vertoogen zijn zelfs in wijder kringen bekend geworden, b.v. De
burgerlijke vrijaadje tusschen Kobus en Agnietje, in Holl. Spect. V, 203; VI, 1. 81.
Onder zijne vrienden telde hij Jan Stolp, den stichter van het bekende naar hem
genoemde legaat, Gerard van Swieten, den leerling van Boerhaave en lijfarts van
Maria Theresia, den leidschen hoogleeraar 's Gravesande en den bosschen professor
Math. de Joncourt. Met de beide laatsten e.a. gaf hij het genoemde Journal littéraire
uit, waarin 's Gravesande onder den schuilnaam I x i x i u s te vinden is (Oeuvres de
's G r a v e s a n d e ed. A l l e m a n d (1774) I, XII, noot H.). Zijn portret is gegraveerd
door P. Tanjé naar een schilderij van des Angeles.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h S o f i a A n d r i e s s e n , die hem twee kinderen
schonk, M e l c h i o r J u s t u s , later predikant bij de Ned. Herv. gem. te Londen en
M a r i a K a t h a r i n a . De weduwe hertrouwde met G i j s b e r t V e r s l u i s , insgelijks
kommies (aan den Grooten Brabantschen Zwijgenden Landstol).
Zie: W. B i s s c h o p , Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken = Verhand.
Utrecht Gen., N.R. I:2 (1859).
Knappert

[Egeren, Johannes Wilhelmus Stephanus van]
EGEREN (Johannes Wilhelmus Stephanus v a n ), geb. te Groessen 2 Aug. 1829,
overl. 8 Jan. 1900 te Arnhem, priester gewijd te Warmond 15 Aug. 1852, werd 23
Sept. van hetzelfde jaar benoemd tot kapelaan te Herwen en Aerdt. Na een korte
assistentie te Keijenburg keerde hij naar zijn eerste standplaats terug, waar hij tot
31 Dec. 1855 bleef, toen hij benoemd werd tot kapelaan te Utrecht (St. Willibrord).
28 Sept. 1857 kreeg hij de benoeming tot hoogleeraar in de moraal aan het seminaire
Rijsenburg. 20 Febr. 1859 trad hij op als directeur van het Genootschap der heilige
kindsheid van Jezus in het aartsbisdom Utrecht. Sedert 29 Oct. 1871 was hij
kanunnik, sedert 23 Nov. 1877 kanunnik theologaal van het metropolitaan kapittel.
Eervol ontslagen als hoogleeraar begaf hij zich naar het St. Elisabeths-gasthuis te
Arnhem, waar hij, na 17 Sept. 1896 benoemd te zijn tot huisprelaat van Paus Leo
XIII, stierf. Hij werd begraven op het kerkhof van het seminarie
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Rijsenburg. Dr. Schaepman hield de lijkrede en schreef eenige versregelen voor
het bidprentje van den zeer praotischen moralist. Van 1868 tot 1880 gaf hij (Utrecht)
uit: Notationes de selectis quibusdam materiis practicis .... in supplementum
praelectionum theologiae moralis, Fasc. I-XIII. In 1883 verscheen aldaar: Notationes
de peccatis. Een beoordeeling van Fasciculus IV plaatste Mr. H.A. d e s A m o r i e
v a n d e r H o e v e n in De Wachter 1e jaarg. 2e dl.
Zie verder: S c h a e p m a n , Menschen en Boeken, vijfde reeks (1903) 67; De
Katholiek 1873, II, 52.
Knuif

[Eggerts, Bartholomeus]
EGGERTS (Bartholomeus), beeldhouwer, omstreeks 1635 te Amsterdam geboren,
overl. te Berlijn. Hij trad in 1662 in dienst van den keurvorst van Brandenburg. Zijn
werk is het grafteeken voor den admiraal Jacob baron van Wassenaer-Obdam in
de Groote kerk te 's Gravenhage, in 1667 voltooid. In 1669 maakte Eggerts het
staande beeld, dat Anna van Ewsum bij het grafteeken, door Rombout Verhulst in
de kerk te Midwolde bij Groningen uitgevoerd, deed plaatsen. Uit 1669 is ook het
groote reliëf, waarmede Eggerts den voorgevel van de door Pieter Post ontworpen
Waag te Gouda versierde. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit een marmeren
borstbeeld van burgemeester Munter, dat in 1673 door Eggerts is gebeiteld. Hij
vertrok in 1687 uit Amsterdam naar Berlijn, waar hij voor den keurvorst van
Brandenburg standbeelden van Julius Caesar, Constantijn den Groote, Karel den
Groote en keizer Rudolf II maakte.
Zie: W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexicon i. v
Weissman

[Egges, Lubbert]
EGGES (Lubbert), geb. 1706 of 1707, overl. 14 April 1770. Sinds 1739 leeraar der
Oud-Vlamingen te Uithuizen en in 1755 tot oudste der groninger Oude Vlamingen
aangesteld. Hij getroostte zich vele reizen om de gemeenten zijner afdeeling te
bedienen met doop en avondmaal. D e H o o p S c h e f f e r vermeldt in Doopsg.
Bijdr. 1879, 69 een grafschrift door zijn dochter E l t j e vervaardigd.
Zie: A.M. C r a m e r , Aanteekeningen van eene rondreize in Jaarboekje v. Doopsg.
Gem. 1840, 33-52.
Vos

[Eigeman, Jacob]
EIGEMAN (Jacob), zoon van J a c o b E., geb. te Leiden 8 Jan. 1833, gest. te
Teteringen 10 Nov. 1902. 24 Mei 1853 ingeschreven als student in de theologie te
Utrecht werd hij 3 Oct. 1859 tot candidaat bevorderd, 2 Nov. 1859 te Oud-Loosdrecht
beroepen en 4 Maart 1860 aldaar bevestigd. 2 Dec. 1862 werd hij naar Zevenbergen
beroepen en 25 Maart 1863 bevestigd. 18 Febr. 1866 deed hij zijn intrede te
Delftshaven en daarna werd hij 1 Juli 1878 beroepen te Dordrecht in de plaats van
Ds. G.A. Rademaker, die naar's Gravenhage vertrokken was. Hij werd 9 Sept. d.a.v.
bevestigd. Tengevolge van kerkelijke oneenigheden werd hij eenigen tijd in zijne
bediening geschorst. 4 Maart 1900 herdacht hij zijn 40-jarige ambtsbediening met
een leerrede, uitgesproken in de Groote kerk, ten titel hebbende: Een stoutmoedige
verklaring, die tot een ootmoedig gebed leidt, leerrede naar aanleiding van 2 Tim.
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4 vs. 7-8. Gedurende zijn verblijf te Dordrecht stichtte hij er het centraal weeshuis
‘Bethel’, dat evenwel later werd opgeheven. Hij was voorts redacteur van het orgaan,
door dat weeshuis uitgegeven, ook Bethel genaamd, van de Zondagsbode en schreef
verschillende stichtelijke werkjes. In 1902 werd hij emeritus, en vertrok in Juli 1902
naar Teteringen.
Hij huwde te Leiden 15 Febr. 1860 M a r i a C a t h a r i n a T i e l e m a n .
van Dalen
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[Eikelenberg, Simon]
EIKELENBERG (Simon), te Alkmaar geb. 16 Mrt. 1663, overl. 4 Dec. 1738, zoon
van A l b e r t E. en K l a a s j e K l a a s d r . , welke laatste reeds in 1667 stierf, waarna
Simon in 1671 een tweede moeder bekwam in M a a r t j e d e W i t J a n s d r .
Vermoedelijk opgeleid voor het schuiermakersvak, begon hij in Mei 1689 een winkel
van borstelwerk, en huwde hij 12 Maart 1690 K a t a l i j n t j e M o e r b e e k
C o r n e l i s d r . te Purmerend. Het ging met de winkelzaak slecht, of door gebrek
aan klanten, of omdat de ondernemer er niet voor deugde en zich te zeer met
wetenschappelijke en godsdienstige onderwerpen, poëzie, teeken- en schilderkunst
bezig hield. Door beoefening der laatste meende hij het middel te vinden om zijn
bestaan te verbeteren, maar zijne landschapjes vonden slechts moeilijk koopers en
konden maar geringe prijzen bedingen. De affaire ging te niet en in 1703 was E.
blijde, het niet meer dan ƒ 6 's weeks opleverende baantje van opzichter der
stadswerken voor het geboomte en de waterwerken te bekomen. Hij legde toen het
penseel neder en besloot in zijne ledige uren het reeds in 1697 begonnen heldendicht
‘Alkmaar’ te vervolgen, waardoor hij aan het nasporen geraakte van de geschiedenis
der stad. In Januari 1712 werd zijn salaris met ƒ 1 's weeks verhoogd, in December
1714 en sedert elk jaar werd hem eene gratificatie van ƒ 150 toegekend, in 1715
werd hij ijkmeester van gewichten, kannen, tinnen en koperen maten, uit welke
betrekking hij Febr. 1724 op zijn verzoek ontslag bekwam. Ten behoeve zijner
historische studiën over Alkmaar heeft E. zeer veel opgeschreven, aangeteekend
en verzameld. 30 Aug. 1712 verleenden burgemeesteren hem het uitsluitend recht
daarover een boek uit te geven en in 1713, toen hij met hetgeen hij als noodigen
grondslag en voorlooper zijner geschiedenis der stad beschouwde, zijn werk over
Westfriesland, gereed was, verbond de regeering zich voor de aanschaffing van
100 exemplaren. Door zijnen arbeid geraakte E. bekend en bevriend met mannen
als C.v. Alkemade, P.v.d. Schelling, Ds. F. Smit en J. Marcus, aan welken laatste
hij een niet geheel voltooid tooneelstuk Alkmaars beleg en ontzet heeft vermaakt.
12 Aug. 1723 ontving hij op order van burgemeesteren ƒ 50 tot het koopen van oude
stukken, maar zijn geschiedenis van Alkmaar heeft hij niet verder gebracht dan tot
1300, welk gedeelte één jaar na zijn dood in druk is verschenen. De uitgaaf van de
Jaarboeken der vorstelijke abten van Egmond in 1732 is te danken geweest aan
E., die eene door C.v. H e r k onvoltooid gelaten vertaling der door M a t t h a e u s
uitgegeven Kronijk van J a n G e r b r a n t s z . v a n L e i d e n in handen gekregen
en de verdere bewerking door G. K e m p h e r verkregen had. E's gedicht Alkmaer
Ontzet of blyde dageraet van den VIII van wynmaendt MDLXXIII, voorkomende in
B o o m k a m p s Alkmaer, was alreeds bij zijn leven in druk gegeven. In het voorwerk
van A u r e l i u s P r u d e n t i u s K l e m e n s ' Lofzangen, vertaald door G.
K e m p h e r (Leid. 1712), komt een gedicht van E. voor, en ook enkele zijner
gelegenheidsverzen zijn door den druk bewaard gebleven.
2 April 1735 bekwam E. op zijn verzoek ontslag uit zijne betrekking van baas der
stadswerkers, met behoud van zijn jaarlijksch extra-ordinaris traktement van ƒ 150
als levenslang pensioen. Zijne vrouw, die hem in zijne eerste huwelijksjaren 3
kinderen, allen zeer jong gestorven, geschonken had, overleed 28 Oct. 1715, 50
jaren oud. 11 Aug. 1720 hertrouwde de 57-jarige weduwnaar met de
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73-jarige A n n e t j e C o r n e l i s d . H a a l w i j k , overl. 10 Mei 1725.
Zijn portret, fraai gegraveerd door J. Houbraken naar C. Pronk, versiert het in
1739 verschenen gedeelte der geschiedenis van Alkmaar.
Bovengenoemd werk over Westfriesland heeft tot titel: Gedaante en gesteldheid
van Westvriesland voor den Jaare MCCC. En teffens Den Ondergang van het Dorp
Vroone: Aantoonende dat de gemeene vertelling van een Belegering en Verwoesting
van een magtige Stad, die Vroonen zoude geheeten hebben, niet anders is dan
een Verdigtzel: en Verders bevattende, de Verklaaring van verscheide Oudheden.
(Alkm. 1714).
Zie: C.W. B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers
(Alkm. 1892) 18; H o f d i j k , Een vergeten plekjen in Noord- Holland in Nederl.
Magazijn 1861, 372.
Bruinvis

[Elconius, Hermannus]
ELCONIUS (Hermannus), H a r m e n E e l k e s , te Harlingen geboren en overleden,
was in die stad waarschijnlijk de laatste roomsche priester. Na den dood van Hub.
Duifhuis is hij naast Erasmus Backer te Utrecht beroepen in 1581. Hij hield zijne
eerste rede op Pinksteren en is na een ernstig onderzoek en goede getuigschriften
24 Juli door den raad aangesteld om de St. Jacobsgemeente te dienen en ‘te leeren
op den voet als Mr. Huibert sal. begonnen heeft’. Aan al zijne bezwaren met het
oog op de onrustige tijden en daarmede samenhangend het wisselvallige van zijn
betrekking werd te gemoet gekomen. Hij poogde de beide gemeenten, die der
consistorialen en de zijne, te vereenigen, wat zijn parochianen minder goed aanstond.
Hij betoonde zich hierin inschikkelijker dan Er. Backer en had weldra den catechismus
op eene conferentie 4 Aug. goedgekeurd en de geloofsbelijdenis onderteekend.
Eene tweede conferentie in Nov. bleef zonder vrucht. Backer nam zijn ontslag in
1582; Taco Sybrantsz. kwam in zijne plaats, en in 1585 nevens dezen als derde
Corn. Martini Rodenburg (of Royenburg). In April 1586 werd onder invloed van
Leycester eene akte van verzoening geteekend door allen, behalve door T.
Sybrantsz., die zich nu als ambteloos burger te Alkmaar vestigde. Velen uit de St.
Jacobsgemeente, die nu gegeven was, waren ontstemd over Elconius, die 1 Juli
1587 een beroep had naar Harlingen en verzocht ontslagen te worden. Eerst op 1
September 1589 werd dit verzoek ingewilligd. De Synode van Juli 1590 te Harlingen
en die van 1594 woonde hij bij. Maar in Juni 1602 zijn er ‘zieckere clachten gevallen
van de bedroeffde staet der gemeynte van Harlingen doer grote fauten Harm. Eylconii
ten principaelsten’. Men wilde hem ‘transfereeren’. In 1605 is hij ‘een leeraar der
Wederdooperen’ geworden. De sententie over hem ‘gevelt’ moet evenwel in 1607
nog worden ‘ter executie gestelt’. A n c h i s e s E., geb. 1597 te Harlingen, med.
student te Leiden 15 Apr. 1613, was waarschijnlijk zijn zoon.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Friesl. (Leeuw. 1839)
92, 104, 143, 157 v., 166; P. C o o l in Doopsgez. Bijdr. 1877, 1879 en 1880; G.
B r a n d t , Hist. der Ref. (Amst. 1677) I, 670, 718; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred.
in Friesl. 15, 186; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI, 44, 48, 52, 67, 71, 77, 127,
132, 159, 170; F.S. K n i p s c h e e r , In v. en waard. der Bel. schr. in Nederl. vóór
1618 (Leiden 1907) 154 v., 164, 174; R o y a a r d s , Gesch. der Herv. in Utrecht
(Leiden 1847) 237-298, 320 v.v. (= Arch. v. Kerkgesch. 1846, 271-281; 1847,
229-251); Kerkel. Handboek 1911, Bijl., 155.
Knipscheer
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[Elderen, Abraham van]
ELDEREN (Abraham v a n ), gest. te Dordrecht 3 Nov. 1637, volgde in 1621 Raph.
Allendorp op als conrector der latijnsche school aldaar, toen staande onder het
rectoraat van Ger. Bor, en sinds onder dat van Is. Beeckman, voor wien hij in 1630
een boodschap aan Descartes overbracht. Hij overleed aan eene te Dordrecht
heerschende pestepidemie.
Zie: S c h o t e l , Ill. school te Dordrecht (Utr. 1857) 66, 79 en Oeuvres de
D e s c a r t e s I (Paris 1897) 155.
de Waard

[Eleman, Dr. Johan (1)]
ELEMAN (Dr. Johan) (1), geb. te Haarlem ± 1586, gest. te Leiden in 1639, werd
als stud. med. te Leiden ingeschreven 15 Febr. 1607 en vestigde zich voor goed in
die stad omstreeks 1610. Nogmaals, als med. dr., werd hij ingeschreven 25 Mrt.
1631. Omstreeks 1635 kwam hij in de magistraat te Leiden en is veel verward
geworden met zijn in hetzelfde jaar gestorven ambtgenoot Johan Elichman (kol.
801). Hij liet een zoon Johan na, die volgt.
de Waard

[Eleman, Dr. Johan (2)]
ELEMAN (Dr. Johan) (2), geb. te Leiden ± 1611, zoon van den voorgaande, werd
reeds 23 Oct. 1624 ingeschreven als student en nogmaals als stud. med. 15 Oct.
1633: Hij stond verscheidene (complusculi) jaren vóór 1654 in briefwisseling met
den leuvenschen hoogleeraar L i b e r t F r o i d m o n t over natuurkundige
onderwerpen en wordt door dezen leerling van Descartes genoemd. Hij werd 18
Juli 1650 veertigraad, later schepen, burgemeester en hoofdofficier. Uit zijn 4 Mei
1649 te Leiden met C o r n e l i a T o l l e n a e r gesloten huwelijk zijn daar gedoopt:
J a c o b a (24 Aug. 1650), J o h a n n e s (23 Sept. 1653), Mr. in de rechten, dezelfde
vermoedelijk die 19 Mei 1682 ter universiteit is uitgeschreven als adv. hon. voorts
ook lid der stedelijke regeering, A r n o l d u s (22 Aug. 1654) en C o r n e l i a (25 Juli
1660).
Zie: Doctorum aliquot in Acad. Lovaniensi virorum judicia in V o p . F o r t .
3

P l e m p i u s , Fundamenta Medicinae (Lovanii 1654) 381 col. b.
de Waard

[Elias, Elbert]
ELIAS (Elbert), te Alkmaar gedoopt 29 Dec. 1693, overl. 20 Apr. 1750, zoon van
P i e t e r E. en M a r i a v a n O u d e n s t e y n . Op jeugdigen leeftijd als luitenant
bij de infanterie in dienst getreden, werd hij 8 Jan. 1718 door de Staten-Generaal
benoemd tot kapitein ter zee, als zoodanig het bevel voerende over 's lands schip
‘Vredenhof’ van 44 stukken, behoorende tot het 11 April 1725 uitgezeilde eskader
onder den vice-admiraal Aerssen v. Sommelsdijk, afgezonden ter bedwinging der
algerijnsche zeeroovers. Reeds den 29. geraakten hij en kapt. Wittenhorst ter hoogte
van kaap Finisterre in scherp gevecht met 2 roofschepen, die wisten te ontkomen.
Zich in het begin van 1726 te Cadix gereedmakende om huiswaarts te keeren,
ontving het eskader bevel nog langer te vertoeven. Toen vonden hij en Wittenhorst
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nog gelegenheid om het algerijnsche schip ‘het Witte paard’, van 50 st., dat onder
de kanonnen der stad Larache bescherming zocht, in den grond te schieten. In Nov.
1726 keerde de scheepsmacht naar het vaderland terug. In April 1728 behoorde E.
tot de 7 kapiteins, die door de admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier
aan de Staten voorgedragen werden ter benoeming van een schout-bij-nacht; maar
de zaak ondervond vertraging en er had geen benoeming plaats. In Juli 1730 ging
E. bij de landmacht over en werd hij kapitein bij het regiment van den brigadier Eck
van Panthaleon. Hij woonde toen te Alkmaar; in 1730 werd hij benoemd tot
schepenheemraad van de Zijpe en in 1737 desgelijks
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van de Wieringerwaard. 25 Sept. 1733 ging hij over bij de Gardes te voet, 18 Juli
1738 werd hij door de Staten van Holland benoemd tot kolonel over het 3e regiment
voetvolk en werd hem een kapiteinsplaats gegeven in zijn eigen regiment. 18 Juli
1742 volgde zijne aanstelling tot brigadier-generaal der infanterie bij den staf van
de tweede linie, onder opperbevel van gen. Cronström. In Mrt. 1744 werd zijn
regiment uit Maastricht verlegd naar Breda, van waar de bezetting tot hulp van
Engeland tegen een inval van den kroonpretendent vertrokken was. 23 Mei 1745
kwam hij in het kamp van het pragmatieke leger tusschen Ath en Lessines, ter
deelneming aan den veldtocht tegen de Franschen. Op het einde van dat jaar de
winterkwartieren te Brussel betrokken hebbende, deelde hij daar in de belegering
der stad en hare overgaaf op 20 Febr. 1746, zoodat hij met zijn regiment
krijgsgevangen naar Frankrijk werd gevoerd. 30 Dec. 1747 werd hij tot luit.-generaal
der infanterie bevorderd; Sas van Gent was zijne garnizoensplaats. Tijdens een
verloftijd stierf hij te Alkmaar bij zijn broeder C o r n e l i s vertoevende. Wegens het
voeren van zijn staat als hoofd-officier was hij zoozeer in schulden geraakt, dat zijne
nalatenschap door zijne erfgenamen werd verworpen.
Hij was te Purmerend gehuwd met C a t h a r i n a , dochter van burgemeester
O l p h e r t P e t en H e l e n a C o n s t a n t i a L o t e n , geb. aldaar Mei 1700 en
overl. te Zaltbommel 5 Aug. 1780. Uit hun huwelijk zijn 5 zoons en 3 dochters
geboren.
2

Zie: d e J o n g e , Geschied. v.h. Nederl. Zeewezen IV, 130, 131; B o s s c h a ,
Neerlands Heldendaden te land II, 426; B r u i n v i s , Het geslacht Oudensteyn in
Algem. Nederl. Familieblad 1903, 323.
Bruinvis

[Elias, Mr. Jacob]
ELIAS (Mr. Jacob), geb. te Amsterdam 11 Aug. 1698, ongeh. aldaar overl. 7 April
1750, zoon van den volgende; advocaat, gedeputeerde ter generaliteitskamer
wegens de provincie Utrecht, bewindhebber der W.-I.-Comp. wegens de prov.
Utrecht, enz. Anoniem, maar in v a n d e r M a r c k , Naemrol, op zijn naam staand,
verschenen te Amsterdam: De spookende boer, kluchtspel (1715); De onverwachte
wedervinding, blyspel (1716); (deze beide stukken met de zinspreuk ‘fabricando
fabri flmus’); De starrekyker by geval, blyspel (1721); Jonker Windbuyl of de
driedubbele minnaer, kluchtspel naer D a n c o u r t (1730, 1786); Het verliefde
huysgezin, kluchtspel naer L e g r a n d (1730); De schipbreuk, of de lykstaetie van
Krispyn, kluchtspel naar d e l a F o n t (1730, 1784); deze laatste drie navolgingen
bevatten alle een vers ‘aen den lezer’, onderteekend met de letters A.P.S., die men
ook vindt in de Proeve van dichtoefening door A.L.F. (Th. v a n S n a k e n b u r g )
en A.P.S. (Leyden, 1731). Dat althans in dit laatste geval J. Elias zich achter de
letters A.P.S. verschuilt, wordt o.a. vermeld in J. S p e x , Gedichten ('s Grav. 1755)
(347 noot), waarin ook een lofdicht van hem voorkomt. Verder treft men er o.a. een
aan in een bundel Echtzangen ter bruiloft van Th. van Snakenburg (1731). Van
beide vrienden is nog bekend, dat ze bijdragen schreven voor v a n E f f e n 's Holl
Spectator.
Zijn Album Amicorum is op de leidsche bibliotheek.
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam II, 596.
Ebbinge Wubben

[Elias, Michiel]
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ELIAS (Michiel), geb. te Amsterdam 19 Dec. 1660, aldaar overl. 25 Maart 1702,
zoon van J a c o b P i e t e r s z . E. en V r o u w t j e P a n -
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c r a s , boekhouder der wisselbank 1687, regent van het burgerweeshuis 1697. In
v a n d e r M a r c k 's Naemrol worden hem de volgende anoniem verschenen stukken
toegeschreven: Attila, koning der Hunnen, treurspel na P. C o r n e i l l e (Amst. 1685,
1743); De ontvoogde vrouw, kluchtspel (Amst. 1688, 1693, 1730); De bekeerde
dronkaard, kluchtspel (Amst. 1691). De Catalogus van de Mij. der Ned. Letterk.
plaatst nog op zijn naam: Waerschouwingen aen de Regenten van .... de resp.
Godshuyzen, .... wegens de tegenwoordige directie over den schouwburg, gedaen
door een regtsinnig liefhebber in 1693 en 1694 (Rott. 1699), gevolgd door een Derde
waerschouwing .... in 1699 (Rott. 1699).
Hij was gehuwd met M a r i a M a r g a r e t h a W i l d s c h u t .
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam II, 596.
Ebbinge Wubben

[Elichman, Dr. Johan]
ELICHMAN (Dr. Johan), ook E l i s m a n of H e y l i c h m a n , geb. in Silezië ± 1600,
gest. te Leiden 18 Aug. 1639, woonde wellicht aanvankelijk te Amsterdam. Tot zijne
vrienden behoorden Is. Beeckman en Descartes, welken laatste hij in 1630 te
Amsterdam in kennis bracht met Vop. Plempius. Spoedig vindt men hem echter te
Leiden, waar hij 18 Mrt. 1631 als stud. ling. Arab. en 23 Dec. 1633 als Dr. med. is
ingeschreven. Blijkens een ongedrukten brief van Reneri aan Corn. Boot van 5 Juni
1633 (Gem. arch. Utrecht) had hij den eersten verschillende geheimen op medisch
gebied medegedeeld ‘fide et pacto expresso silentii’. E. behandelde Daniël Heinsius
en genas in 1634 den door andere geneesheeren opgegeven Salmasius door een
soort pillen ‘extraictes d'eau de Spa’, waaromtrent nadere bijzonderheden te vinden
zijn in T h o m a e B a r t h o l i n i Epistolae (Hafniae 1663) 2 en O l a i W o r m i i
Epistolae II (Hafniae 1751) 653, 54. Salmasius noemt hem mede ‘chymiste, où il
sçait de merveilleux secrets’. Ook als taalgeleerde werd hij bekend. Men zegt, dat
hij zestien talen verstond: volgens Salmasius sprak hij het arabisch als zijn
moedertaal en was zoo ervaren in het perzisch, dat hem in Europa niemand nog
had geëvenaard en dit misschien ook nimmer zou doen. Nadat hij in Oct. 1634 was
vertrokken naar Denemarken en de Levant wilde bezoeken, wenschte deze hem
in Febr. 1635 vandaar te verbinden aan Franç. Aug. de Thou, die in ambassade
ging naar Constantinopel, een plan, waarvan echter niets kwam; in Mrt. en April
1635 bevond E. zich nog bij Ol. Wormius voor de studie van het gothisch. Hij was
Mei 1635 weder te Amsterdam en deed zich 24 Aug. 1635 wederom aan de leidsche
hoogeschool inschrijven. Hij ondertrouwde te Leiden 12 Aug. 1637 (getr. 1 Sept.),
wonende op de Papengracht, met de tweede van de zeven dochters, gesproten uit
het 25 Apr. 1600 te Leiden gesloten huwelijk van C h r i s t o f f e l D i r c k s z . v a n
N i e u w e n h o v e n , zijdekoopman, later schepen, vroedschap, raad, burgemeester,
gecommitteerde ter amsterdamsche admiraliteit voor Leiden (begr. 16 Juli 1632)
en M a r i a F l o r y s d r . v a n S t o p p e n b u r c h (begr. 24 Oct. 1625), nl.
M a c h t e l d , wonende op de Breestraat. Hij is wel verward met zijn ambtgenoot
Johan Eleman (1) (kol. 799). Zie over zijn dood een brief van A.M. S c h u u r m a n ,
Opuscula (1648) 192en Th. B a r t h o l i n i Epp. 13, 16; over zijne bibliotheek met
300 o.a. ijslandsche, arabische en perzische hss. en den daarvan omstr. Pinkst
eren 1640 verschenen auctiecatalogus O. W o r m i i Epp. 662, 664, 665, 670.
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In briefwisseling stond E. ook met G.J. Vossius (Epp. (1691) 323, 327; II, 179). Hij
gaf zelf niets in het licht dan een werk De usu linguae Arabicae in medicina (Jena
1636). Joh. van Beverwijck publiceerde in zijn De Vitae terminis pars tertia et ultima
(Lugd. Bat. 1639) een onvoltooiden brief van E. over dat onderwerp ‘ex mente et
monumentis Arabum et Persarum contracta’, terwijl Salmasius eene door E.
voorbereide uitgave der Tabula C e b e t i s , Graece, Arabice, Latine; item aurea
carmina P y t h a g o r a e voegde bij zijn S i m p l i c i i commentarius in Enchiridion
E p e c t e t i (Lugd. Bat. 1640).
Zie voorts: A. T h y s i i , Oratio in ob. Dan. Heinsii 37; S a l m a s i i Epp. (1656)
108-9; B u r m a n , Sylloge II, 598; III, 84; V, 449; V o s s i i Epp. (1691) 151, 212,
293; O l . W o r m i i Epp. (1751) 163, 164, 167, 324, 335, 337, 548, 549, 612, 644,
646, 653, 654, 656, 661, 663-65, 668, 982. Lettres de P e i r e s c III (Paris 1892)
614; Oeuvres de D e s c a r t e s XII (Par. 1910) 108.
de Waard

[Elinga, Franciscus]
ELINGA (Franciscus), dominicaan. Te Brugge geb. en aldaar overl. 22 Nov. 1715,
legde hij daar in 1654 zijn kloostergeloften af, volbracht zijne studiën te Leuven, gaf
gedurende vele jaren theologisch onderricht in het klooster te Antwerpen en werd
in 1675 magister in de godgeleerdheid. In 1684 en 1696 werd hem het bestuur der
nederduitsche provincie toevertrouwd. Hij schreef verscheidene latijnsche
verhandelingen ter verdediging van het leergezag van Thomas van Aquino en het
goed recht van het Thomisme en ter betooging van het primaat en de onfeilbaarheid
der pausen.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 186.
G.A. Meijer

[Elisabeth, van Brunswijk-Lüneburg]
ELISABETH v a n B r u n s w i j k - L ü n e b u r g , dochter van hertog Otto I, en
Machteld van Brandenburg, overl. 27 Mei 1266 en in de Abdijkerk te Middelburg
begraven. Zij huwde te Brunswijk 25 Jan. 1252 Willem II, roomschkoning, graaf van
Holland en Zeeland. Zij schonk haren man twee kinderen: Floris V, geboren in Juli
1254 en M a r g a r e t h a . Toen in Dec. 1255 de rijksdag te Worms plaats had,
ondernam de Koningin een uitstapje om het door haar gemaal ingenomen slot Trifels
te bezichtigen, onder geleide van den graaf van Waldeck; halverwege werd zij met
haar gevolg overvallen en gevangen genomen door een roofridder, Herman van
Rietberg, die haar eerst tegen een hoog losgeld vrijliet; intusschen was haar gemaal
op den ongelukkigen tocht tegen de Friezen omgekomen (28 Jan. 1256). Elisabeth
vernam deze mare te Spiegelberg. waar zij zich op weg naar Brunswijk bevond. De
weduwe begaf zich nu naar Holland, waar zij zich met haar schoonzuster Aleid, de
gravin-weduwe van Henegouwen, aan de opvoeding harer kinderen wijdde en
verschillende geestelijke gestichten bevoordeelde.
Zie: M e e r m a n , Gesch. van graaf Willem van Holland ('s Gravenh. 1783-97) II,
49 vlg., 276 vlg., 294 vlg.; O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 4 en 5.
Obreen

[Elisabeth, van Engeland]
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ELISABETH v a n E n g e l a n d , dochter van koning Eduard I en diens eerste vrouw
Eleonora van Castilië, geb. 1282 te Rhuddlan in Wales, waarom haar de bijnaam
‘t h e W e l s h w o m a n ’ werd gegeven, huwde, volgens verdrag van 1285, 7 Januari
1297 te Ipswich graaf Jan I, zoon van Floris V. Na den vroegtijdigen dood van haar
gemaal (10 Nov. 1299) ging zij naar haar vaderland terug, waar zij in 1302
hertrouwde met Humphrey, earl van Hereford, en 1316, zonder kinderen na te laten,
overleed.
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Zie: Oorkondenb. van Holland; T.F. T o u t , Edward the first (Lond. 1903) 78.
Obreen

[Elisabeth, ged. Isabella]
ELISABETH (ged. I s a b e l l a ), gravin van N a s s a u , hertogin van Bouillon, geb.
te Middelburg 26 Maart 1577, gest. te Sédan 3 Sept. 1642, begr. te Delft, tweede
dochter van prins Willem I en Charlotte van Bourbon. Bij haren doop (26 Mrt.) was
sir Philip Sidney in naam van den graaf van Leycester haar peter; de Staten van
Holland en Zeeland verleenden haar een erfrente van ƒ 2000. Zij bleef na den dood
haars vaders bij zijne weduwe Louise de Coligny, die haar verder opvoedde, en
huwde 15 April 1595 met H e n r i d e l a T o u r d'A u v e r g n e geb. 28 Sept. 1555,
burggraaf van Turenne en hertog van Bouillon, weduwnaar van Charlotte de la
Marck, erfgenaam van dat hertogdom, een der machtigste Hugenoten, die door dit
huwelijk zich met prins Maurits en de duitsche protestanten nauwer wilde verbinden.
Zij hield gewoonlijk verblijf te Sédan en stond in nauwe betrekking tot hare jongere
zuster Charlotte Brabantina (zie kol. 593), gehuwd met Claude de la Trémoïlle,
hertog van Thouars, prins van Sédan. Hare residentie was in voortdurend gevaar
van spaansche en fransche zijde, haar ‘monsieur’ veel te velde of op diplomatieke
reizen, waarop zij hem een enkele maal vergezelde. In 1603, toen koning Hendrik
IV naar Duitschland had moeten vluchten, week zij naar Turenne, maar keerde het
volgende jaar met haar man naar Sédan terug, dat meer en meer afhankelijk werd
van Frankrijk, maar toch een hugenootsch centrum bleef, waar ook de kinderen
harer zusters, o.a. de latere keurvorst Frederik van de Paltz, werden opgevoed. Na
den dood van Hendrik IV kwamen wederzware dagen voor de fransche Hugenoten.
Hare dochter Marie huwde 1619 met den jongen Henri de la Trémoïlle. Haar
echtgenoot, die eene academie te Sédan had opgericht, waar vele nugenootsche
predikanten werden opgeleid, overleed er 25 April 1623, nadat hij in de laatste jaren
weinig meer voor de zaak der Hugenoten had gedaan en getracht had hen met de
fransche regeering te verzoenen. Zij regeerde toen het hertogdom E ouillon en de
verdere bezittingen voor haren minderjarigen zoon en wist diens belangen te
behartigen in de steeds moeilijker omstandigheden, waaronder vele Hugenoten den
strijd opgaven en zich tot het catholicisme bekeerden. Hare zuster Charlotte
Flandrina, abdis van St. Croix bij Poitiers (zie kol. 594) gaf zich. veel moeite om ook
haar en de haren te bekeeren maar zij bleef standvastig en zond hare beide zoons
ter opvoeding naar het hof van Frederik Hendrik te 's Gravenhage. Haar oudste
zoon huwde later de katholieke Eléonore van Bergen, werd spoedig zelf openlijk
katholiek en verkocht Bouillon aan den bisschop van Luik, terwijl hij Sédan in 1643
aan Frankrijk afstond; haar jongste zoon was de latere veldheer Turenne (geb. 11
Sept. 1611), die eerst in 1668 overging. Hare laatste levensjaren bleef zij in trouwe
briefwisseling met hare dochter, de hertogin de la Trémoïlle, die haar overleefde en
evenals zij tot haren dood aan de hugenootsche traditiën en haar geloof getrouw
bleef. Hare achterkleindochter was de beroemde Charlotte Amélie de la Trémoïlle,
gravin van Aldenburg, die ook protestant bleef.
Hare brieven bij P. M a r c h e g a y , Elisabeth de Nassau, Lettres à sa soeur
Charlotte Brabantine de Nassau (Les Roches-Baritaud 1878). Zie verder: J o h .
W.A. N a b e r , Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk (Haarlem 1901);
D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.).
Blok
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[Ellenberger, Joan Antoine]
ELLENBERGER (Joan Antoine), geb. omstreeks 1637, waarschijnlijk Deen van
geboorte, had in deenschen dienst alle rangen van soldaat tot generaalmajoor
doorloopen en ging in dien rang over in dienst van Willem III, koning van Engeland.
In 1694 kreeg hij het bevel over de vesting Dixmuiden. De fransche maarschalk
Villeroy zond den graaf de Montal met eenige troepen af om Dixmuiden te
overmeesteren. Na eene flauwe verdediging van slechts 36 uren capituleerde
Ellenberger en gaf op 28 Juli 1695 de bezetting krijgsgevangen. Generaal Ellenberger
werd wegens deze laffe overgave voor een krijgsraad gedaagd, schuldig bevonden
aan lafhartigheid en veroordeeld om met den zwaarde gestraft te worden, welk
vonnis op 30 Nov. 1696 te Gent buiten de Antwerpsche poort werd voltrokken.
o

Zie: Pamflet Knuttel n . 14045.
van Biema

[Elout, Cornelis Pieter]
ELOUT (Cornelis Pieter), fabrikant, geb. te Haarlem 31 Oct. 1741, overl. aldaar 19
Mrt. 1796, zoon van C o r n e l i s E., ijzerkramer, schepen (als zoodanig heer van
Schoten), raad, thesaurier en hoofdschout van Haarlem; 't laatste in 1795 tot zijn
dood, nadat hij sinds 1788 zonder stedelijke fuctie was geweest.
De Elouts, die in de 18e eeuw te Haarlem verschillende ambten bekleedden, o.a.
T h e o d o r u s , predikant aldaar van 1706-1729, T h e o d o r u s Jr., notaris (1726),
J a c o b , makelaar in vaste goederen (1749), J a c o b , notaris (1787), stammen
waarschijnlijk af van den Gentenaar F r a n ç o i s E l o u t , overl. te Haarlem 1615,
geh. met J o s i n a d e P o t t e r en daarna met C a t h r i j n a d e V o s , 21 Oct.
1596.
De bovengenoemde Cornelis, geb. 11 Mrt. 1714 te Haarlem, overl. aldaar 3 Nov.
1779, o.a. lid van het tweede Genootschap van Teylers Stichting, regent van het
Armekinderhuis, bezitter van eene verzameling schilderijen, teekeningen en prenten),
was de zoon van J a c o b (1687-1728) en kleinzoon van J a c o b (begr. te Haarlem
11 Oct. 1725). In de verzameling portretten op het gemeente-archief te Haarlem
bevindt zich eene teekening: ‘de heer Jb. Elout, eyserkooper eet met zijn meijde
een kreefje in de keuke’.
Cornelis Pieter was geh. met S a r a S a l o m e v a n O r s o y en liet twee zonen
en eene dochter na; een derde zoon J a n S a l o m o n , geb. te Haarlem 8 Febr.
1774 was reeds 5 Oct. 1791 te Batavia overleden. Zijn oudste zoon Cornelis
Theodorus volgt (kol. 805); de andere, J a c o b u s N i c o l a a s , geb. te Haarlem 5
Febr. 1771, overl. ongeh. te Amsterdam 10 Febr. 1830, trad in krijgsdienst, dien hij
in 1809 verliet, werd in dat jaar commissaris van de kleine bank van justitie te
Haarlem, was van 1816-1826 referendaris der 2de klasse bij den Raad van State
en van 1824 tot zijn dood (1830) lid der commissie van het Amortisatie Syndicaat.
Zie: Naamwijzer van de .... regeering .... der stad Haerlem (z.g. Heerenboekjes,
18e eeuw); E g g e n , de Invloed door Zuid-Nederl. op Noord-Nederl. uitgeoefend
o

(1908) 11; Nederland's Patriciaat I (1910) 129; Opr. Haarl. Crt. 1780 n . 28; 1796,
o

n . 35 enz.; Vruchten ingez. door .... de Wijngaardranken te Haarlem II (1836) 44;
Kon. Cour. 1809, 166.
Rutgers van der Loeff

[Elout, Cornelis Pieter Jacob]
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ELOUT (Cornelis Pieter Jacob), geb. te Haarl. 26 Nov. 1795, overl. te Haarlem 3
Sept. 1843, oudste zoon van Mr. Cornelis Theodorus Elout (die volgt) en van
Henriëtte Josina van Eybergen, studeerde van 1812-14 te Leiden in de rechten,
doch werd in 1815 benoemd tot 1en luit.-adj., maakte den veldtocht in België mede
en vertrok

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

805
in 1816 als kapt.-adj. met zijn vader naar Indië. Na deelgenomen te hebben aan de
krijgsbedrijven in Cheribon (1818), West-Borneo (1818), Palembang (1819) werd
hij 1820 geplaatst aan het hoofd van het nieuw opgericht ‘bureau voor inl. zaken’,
met rang van gouvernements-secretaris. In 1821 bewees hij belangrijke diensten
bij de 2e expeditie naar Palembang, zoodat bij benoemd werd tot R.M.W.O. 3e kl.;
in 1822 vertrok hij met verlof naar Nederland. Hier werd hij toegevoegd aan A.R.
Falck voor de onderhandelingen, welke leidden tot het londensch tractaat van 1824,
en bezorgde hij de uitgave van eene maleische spraakkunst en maleische
woordenboeken (vertalingen van die van M a r s d e n ). In Indië teruggekeerd, werd
hij in 1825 maj., 1828 luit. kol., 1833 (bij keuze) kolonel, 1839 lid in den Raad van
Ned. Indië met rang van gen.-maj. In 1842 keerde hij wegens ziekte naar Nederland
terug. Hij was in 1835 te Batavia gehuwd met C a r o l i n a B e n j a m i n a
C a t h a r i n a B r e s t v a n K e m p e n (geb. te Breda 31 Jan. 1807, overl. te Pau
20 Sept. 1888).
Elout nam in 1825-27 deel aan den Javaoorlog; was ir 1827-28 resident en mil.
comm. van Riouw, waar hij, door de bezetting van de Karimon-eilanden, een einde
maakte aan het verzet van den Sultan van Djohor; trad in 1830 op als resident en
militair commandant van Sum. W.K., waar hij krachtig optrad tegen de Padri's die
zich in 1832, schijnbaar, geheel onderwierpen. Na den daarop gevolgden opstand
(Jan. 1833) had hij een moeilijken tijd, waarbij het hem niet, voor zoover de
omstandigheden dat veroorloofden, aan doortastendheid ontbrak. De regelingen
van den comm.-gen. van den Bosch brachten mede, dat hij op het eind des jaars
naar Java terugkeerde. In 1834 werd hem het bevel opgedragen over eene
belangrijke expeditie naar de Lampongs, welke volkomen slaagde.
Geschriften van zijne hand: Mal. Spraakkunst (holl. en fr. tekst, Haarlem 1824);
Mal.-Ned. Fr. Woordenboek (Haarl. 1824); Ned.-Mal. Woordenboek (Haarl. 1826).
Zie: E.B. K i e l s t r a , Sum. W.K. van 1826-32, in Bijdr. T.L. en Vk. van N.-I. 5e
volgr. III en id. 1833-35, in Bijdr. 5e volgr. V; E.B. K i e l s t r a , De Lampongs in 1834
in Ind. Gids 1888, I, 667.
Kielstra

[Elout, Cornelis Theodorus]
ELOUT (Cornelis Theodorus), geb. te Haarlem 22 Maart 1767, gest. te 's Gravenhage
3 Mei 1841, zoon van Cornelis Pieter en Sara Salome van Orsoy (kol. 804), volbracht
in 1788 zijne rechtsgeleerde studiën aan de leidsche hoogeschool, waar hij 21 Juni
promoveerde op een diss. de testamento duorum una tabula condito en vestigde
zich daarna als advocaat in Amsterdam. Na 3 Aug. 1794 te Haarlem in het huwelijk
te zijn getreden met H e n r i ë t t a J o s i n a v a n E y b e r g e n , geb. te Haarlem
13 Juli 1768, overl. te 's Gravenhage 17 Jan. 1853, werd hij 27 Maart 1795
schout-crimineel, dijkgraaf en opperstrandvoogd van Texel, 5 April 1796 raad in het
Hof van Holland en Zeeland, 25 Mei 1799 lid in het departementaal gerechtshof van
Texel en 12 Maart 1802 procureur-generaal bij het nationaal gerechtshof, in welke
laatste betrekking hij in 1804 optrad tegen Mr. Jacob Spoors, lid van het
staatsbewind, beschuldigd van onder bedreiging van lichamelijke mishandeling den
hoofdofficier van den Haag, Mr. A.J. la Pierre, gedwongen te hebben, eenig aan
hem ontstolen zilverwerk, dat te Haarlem was aangehouden en waarop la Pierre
beslag gelegd had, uit dit beslag te ontslaan. Het proces, waarin
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Elout tegen Spoors vervallenverklaring van alle door hem bekleede ambten en
bedieningen eischte, werd behandeld met gesloten deuren en eindigde in Jan. 1805
met ontslag van rechtsvervolging.
In deze betrekking zag hij zich meer en meer geroepen tot bemoeiing met zaken
van staat, waaraan hij zich vóór en na de omwenteling van 1795 zooveel mogelijk
had zoeken te onttrekken, zoowel uit overtuiging, dat de gebreken van den vroegeren
regeeringsvorm geleidelijk hadden kunnen worden verbeterd, als uit weerzin tegen
allen geweldigen ommekeer en tegen het inroepen van vreemde hulp. De in 1805
opgetreden raadpensionaris Schimmelpenninck bood hem het ministerie van
binnenlandsche zaken aan, waarvoor hij evenwel bedankte; doch bij besluit van 11
Nov. 1805 werd hem met van Grasveld opgedragen, om als commissaris-generaal
naar Indië te gaan, ten einde daar de vastgestelde verbeteringen in het bestuur in
te voeren. Zij vertrokken eerst laat in het jaar 1806 en zouden, om de Engelschen
te ontgaan, de reis over Amerika nemen; doch te Rio Janeiro ontvingen zij de tijding
van de troonsbeklimming van koning Lodewijk, van de benoeming van Daendels
tot gouverneur-generaal en van hunne terugroeping. Zeker om hen schadeloos te
stellen voor de teleurstelling, werd hun ieder een pensioen toegelegd van ƒ 6000.
Na zijne terugkomst in het vaderland werd (18 Oct. 1807) aan Elout, met Reuvens
en van Musschenbroek, de vervaardiging opgedragen van een crimineel wetboek;
3 Juli 1808 werd hij lid van den Staatsraad, en na den afstand van koning Lodewijk
was hij lid van den ‘conseil pour les affaires de la Hollande’, die te Parijs voorlichting
moest geven over de noodige maatregelen, met het oog op de inlijving van ons land
bij Frankrijk. Na afloop van die commissie onttrok hij zich aan alle dienstbetrekkingen,
doch te 's Gravenhage verblijf houdende, kwam hij met anderen in de tweede helft
van 1813 in vertrouwelijken omgang met G.K. van Hogendorp. Na de omwenteling
van 17 Nov. was hij een dergenen, die de tweede vergadering (20 Nov.) der door
v.H. opgeroepen oud-regenten bijwoonde, gelijk hij ook lid was van de beide
commissiën voor de samenstelling der grondwetten van 1814 en 1815. Gijsbert
Karel schreef over hem 3 Juni 1815 aan den Souvereinen Vorst: ‘Onder de
noordelijke heeren munt de heer Elout naar gewoonte uit door zijne werkzaamheid;
hij redigeert de geheele grondwet’. In den Raad van State, waarin hij 6 April 1814
tot lid benoemd werd, ijverde hij vooral voor vrijheid van drukpers, openbare
beraadslaging der Staten-Generaal, en uitsluiting van alle monopolie in de
overzeesche bezittingen. Naar aanleiding van zijne benoeming (22 September 1814)
tot staatsraad i.b.d. en commissaris-generaal, om, met van der Capellen en Buijskes,
Nederlandsch-Indië van de Engelschen over te nemen, schreef v.H. nog in Mei
1817: ‘Hierbij verloor de Raad van State zijn werkzaamste lid en het verlies is nog
niet hersteld’.
Ten gevolge van Napoleon's terugkomst in Frankrijk vertrok de vloot, die
commissarissengeneraal naar Indië zoude brengen, eerst 29 Oct. 1815 uit Texel.
Buijskes zelf voerde er het bevel over. In April 1816 kwamen beide commissarissen
te Batavia aan. Van der Capellen, die tot gouv.-gen. bestemd was, volgde 11 Mei.
Aanvankelijk maakte de britsche gouverneur Fendall, die verklaarde geene bevelen
tot de overgave van het bestuur te hebben, bezwaar daartoe over te gaan; deze
had eerst plaats nadat hij die bevelen ontvan-
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gen had (6 Juli). 19 Aug. 1816 werd bij proclamatie bekend gemaakt, dat het bestuur
weder in nederl. handen was overgegaan. Maar er bleven nog een aantal
geschilpunten over, die slechts gedeeltelijk bij een suppletoire Conventie van 24
Jan. 1817 uit den weg geruimd konden worden. De taak der C.G. was verre van
gemakkelijk; daar de administratie door de Engelschen over het algemeen slordig
was gevoerd, heerschte er bij veel takken van beheer groote verwarring en daar de
engelsche ambtenaren waren ontslagen, moest nagenoeg overal nieuw personeel
worden benoemd. Was aan de C.G. bij hunne instructie voorgeschreven bij de
toepassing van het nieuw vastgestelde regeerings-reglement van 3 Jan. 1815 den
bestaanden toestand in het oog te houden, hun bleek weldra de noodzakelijkheid
dit reglement geheel ter zijde te stellen en het voorloopig door een ander (van 22
Dec. 1818) te vervangen. Op Java was de toestand gedurende het bestuur der
Engelschen veranderd, daar Bantam en Tjeribon bij het gouvernementsgebied
waren gevoegd, terwijl de macht der vorsten van Solo en Djokja aanzienlijk was
verkort. Het gewestelijk bestuur bleef op dezelfde wijze ingericht als onder het
engelsche bestuur; alleen werd het aantal residentiën tot 20 vermeerderd, terwijl
de functiën der residenten werden uitgebreid en bepalingen vastgesteld om
misbruiken van de zijde der inlandsche hoofden te weren. Voor de regeling van het
rechtswezen, dat onder het britsche bestuur een der best ingerichte takken van
dienst was, werd Febr. 1817 een commissie benoemd; daarin werd een aantal
verbeteringen gebracht. Hoogste rechterlijke college werd het Hoog Gerechtshof,
dat het toezicht moest uitoefenen over de geheele rechtspleging en dat tevens zou
zijn hof van cassatie voor de overige rechtbanken en hof van appel voor de zes
raden van justitie. Voor de rechtspleging over de inlanders waren districtsgerechten,
regentschapsgerechten, landraden en rechtbanken van omgang; de jury werd
afgeschaft.
Vooral was de verwarring groot bij de administratie van financiën. Aan het hoofd
van het beheer over dien tak van dienst werd een Raad van financiën en eene
Algemeene Rekenkamer gesteld, waardoor evenals door de benoeming van een
hoofddirecteur van financiën en de instelling eener inspectie wel verbeteringen
werden aangebracht, maar toch alle moeilijkheden niet opgelost. Nadat de C.G. in
1817 eene reis over Java hadden gemaakt, ten einde persoonlijk de werking van
het door Raffles ingevoerde landrente-stelsel na te gaan, werd besloten dat stelsel
te behouden; doch daarbij voorloopig den dorpsaanslag aan te nemen, terwijl
geleidelijk eene opname der velden zou plaats hebben om eene betere regeling
voor te bereiden. Wijl er weinig kans scheen, de achterstallige landrente over de
jaren 1815-1817 te innen, werd deze, ten bedrage van ongeveer twee millioen
gulden, kwijtgescholden. De koffiecultuur werd opnieuw geregeld, waarbij behoudens voor de Preanger - het streven bestond de koffieteelt tot eene vrije
cultuur te maken, een streven, dat echter bij de uitvoering niet in vervulling kwam.
Het door Raffles ingevoerde zoutmonopolie werd behouden, maar de prijs verhoogd
en eenige vereenvoudiging in de administratie gebracht. Het muntstelsel werd
opnieuw geregeld maar - deels ten gevolge van instructiën uit het moederland - op
gebrekkige wijze, ten gevolge waarvan veel zilver uit de circulatie verdween en men
weldra bijna uitsluitend koper en papier overhield. Overeenkomstig de door C.G.
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ontvangen instructie werd het beginsel aangenomen, dat de handel voor ieder zou
worden opengesteld; doch bij de regeling der onderwerpen van handel en
scheepvaart, zooals bij de vaststelling van het bedrag der inkomende rechten werden
de belangen van het moederland bijzonder in het oog gehouden; ook bleef het
specerij-monopolie bestaan. Hoewel de organisatie van Ned.-Indië van 1817-1819
de vrucht is geweest van den eendrachtigen arbeid der drie C.G., is het grootste
gedeelte daarvan door Elout verricht. De zorgen van het dagelijksch bestuur rustten
op van der Capellen, terwijl Buyskes tevens het bevel voerde over de zeemacht en
ook geruimen tijd van Java afwezig was. Persoonlijk was E. een voorstander van
het uitgeven van woeste gronden aan particulieren, maar hierin was, zooals later
duidelijk bleek, van der Capellen van een ander gevoelen. In het algemeen was E.
een voorstander van het stelsel, waarbij de regeering zich bepaalt tot het geven van
doeltreffende wetten, tot het scheppen van middelen van gemeenschap en tot
bevordering m i d d e l l i j k van de welvaart, met onthouding van elke onmiddellijke
bemoeiing daarmede.
Java werd verdeeld in drie mil. afdeelingen; de marineschool, die door de
Engelschen was opgeheven, werd hersteld en uitgebreid tot eene mil. school voor
zee- en landmacht, tevens voor den waterstaat en het landmeten. Door de vorming
eener koloniale marine werd getracht, den zeeroof, die zich in den Archipel sterk
had ontwikkeld, tegen te gaan. Op voorstel van den hoogleeraar Reinwardt, die de
functie van directeur van landbouw, kunsten en wetenschappen vervulde, werd in
1818 een reglement op het schoolwezen vastgesteld, voornamelijk handelend over
het lager onderwijs, in hoofdzaak bestemd voor kinderen van europeesche ouders,
maar waar ook die van inlanders konden worden toegelaten; voorts werd een
reglement op den geneesk. dienst vastgesteld, terwijl voor de verbetering van
hospitalen en voor de koepokinenting veel werd gedaan. Ook werd door de zorg
van dien directeur de grondslag gelegd voor den plantentuin te Buitenzorg.
Over het geheel bleef het gedurende het bestuur der C.G. op Java rustig; alleen
in Krawang (1816), Bantam (1817 en 1818), en Tjeribon (1818) ontstonden
woelingen, die vooral ir laatstgenoemd gewest een ernstiger karakter aannamen,
maar gedempt werden.
De overname van de buitenbezittingen zou eerst geleidelijk plaats hebben en
leverde hier en daar moeilijkheden op. Banka, dat in 1812 bij contract door den
Sultan van Palembang aan de Engelschen was afgestaan, ging evenals Palembang
en Bandjermasin, dat door Daendels vrijwillig was verlaten en waar eene engelsche
onderneming was gevestigd, in het laatst van 1816 over, terwijl door de tegenwerking
van den britschen gouverneur van Benkoelen, Raffles (zie dat art. in dit deel), de
overgave van Padang en andere posten op Sumatra's westkust eerst in Mei 1819
plaats had Hiertoe bepaalde diens tegenwerking zich niet. Zijn streven was, toen
ten minste, Sumatra voor de Engelschen te behouden en toen hem dit niet gelukte,
in den Riouw-Archipel en op West-Borneo daarvoor eene vergoeding te vinden,
een streven, waarbij hij tegen wederrechtelijke handelingen niet opzag. Zoo kwam,
toen Muntinghe in 1818 te Palembang als commissaris werkzaam was, om den
toestand, die veel te wenschen overliet, te regelen, een door Raffles daartoe uit
Benkoelen afgezonden britsch kapitein met eenige gewapenden aldaar, die
Muntinghe echter, na weigering om te vertrekken,
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gevankelijk naar Batavia deed voeren. Ook werd op aansporing van Raffles bezwaar
gemaakt tegen de overgave van Billiton. Met den Sultan van Riouw werd een contract
gesloten en eene bezetting op dit eiland gelegd. Op de westkust van Borneo, alwaar
ook van engelsche zijde pogingen werden aangewend om ons tegen te werken,
werd na eenige moeilijkheden in Januari 1819 met den Sultan van Pontianak een
contract gesloten, dat als model voor de overige landschappen ter westkust van
Borneo (Mampawa, Sambas) diende.
Op Celebes, alwaar de Engelschen nog in Maart 1816 een hevig gevecht tegen
den bonischen vorst Aroe Palakka hadden geleverd, was de verhouding tot de
Nederlanders gunstig, maar zij veranderde toen de vorst bespeurde, dat men niet
geneigd was hem bijzonder te bevoorrechten.
Amboina en Banda werden in het voorjaar van 1817 overgenomen, waarna de
overige posten in de Molukken weldra volgden. Maar al spoedig daarna braken op
die eilanden, waar met weerzin denieuwe invoering van het specerij-monopolie was
ontvangen en waar ook andere grieven bestonden, ernstige ongeregeldheden uit.
Zelfs werden in Mei 1817 op Saparoea de resident met zijne familie en de kleine
bezetting vermoord; troepen, uit Amboina afgezonden, moesten terugtrekken en
werden bij hunne poging om zich weder in te schepen grootendeels in de pan gehakt,
hetgeen ten gevolge had, dat de opstand zich over de geheele residentie Amboina
uitbreidde. Buyskes vertrok daarheen met volmacht en herstelde de orde, maar niet
dan na hevige gevechten op Saparoea, alwaar de hoofdaanlegger van den opstand,
Matulesia, gevangen werd genomen.
De overgave van Timor leverde geene bezwaren op. Hazaert, die reeds als
engelsch resident fungeerde, bleef in zijn betrekking gehandhaafd, maar geraakte
in moeielijkheid met den portugeeschen gouverneur, die hem aanklaagde wegens
schending van grondgebied en mishandeling. C.G. riepen hem naar Batavia op,
waar hij zich echter voldoende kon verantwoorden.
Ook naar de vorsten op Bali werd door C.G. een commissaris gezonden, om
handelsbetrekkingen aan te knoopen; deze zending slaagde echter slechts
gedeeltelijk.
Toen de taak der C.G. aan het einde van 1818 was afgeloopen, werd 16 Jan.
1819 de regeering over Ned.-Indië door hen overgegeven aan den gouverneur-gen.
van der Capellen en den Raad van Indië. 16 Febr. verliet E. met Buyskes Indië aan
boord van het oorlogsschip ‘Evertsen’, doch ten gevolge van het vergaan van dat
schip bij het eiland Diego Garcia kwam E. eerst in Nov. d.a.v. in Nederland aan.
Reeds vóór zijn aankomst benoemd tot lid van de Tweede Kamer der S.G., werd
die benoeming door hem niet aangenomen; ook werd door hem bedankt voor het
hem toekomend pensioen.
Wegens de verschillende moeilijkheden, die bij den overgang van het bestuur
van Indië op grond van de conventie van 13 Aug. 1814 gerezen waren, tusschen
de nederl. en engelsche autoriteiten, werd besloten te onderhandelen over eene
regeling der indische zaken en ruiling van grondgebied. Van ned. zijde werden tot
onderhandelaars aangewezen de gewezen comm.-gen. Elout en de gezant te
Londen Fagel, die in Juni 1820 naar Londen vertrokken. Al spoedig bleek van ernstig
verschil van meening ten opzicht van Singapore en Billiton; verdere adviezen
moesten uit Indië worden afgewacht; de onderhandelingen werden geschorst en
door de Engelschen op de lange baan geschoven, zoodat zij eerst in 1823 werden
hervat. Daaraan
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werd echter door E. niet deelgenomen, daar hij inmiddels (1 Mei 1821) als minister
van financiën was opgetreden. 30 Maart 1824 verwisselde hij de portefeuille van
financiën met die voor nationale nijverheid en koloniën, waarbij hem in April van het
volgende jaar nog die van marine werd toevertrouwd; de ‘nationale nijverheid’ ging
naar het dep. van binnenlandsche zaken over. E. kreeg toen den titel van: minister
voor de marine en de koloniën. Tijdens zijn bestuur had de indische regeering met
veel wederwaardigheden te kampen, vooral met geldelijke moeilijkheden (zie bij
G.A.G.Ph.v.d. Capellen, kol. 569), terwijl E. zich ook in menig opzicht niet kon
vereenigen met de wijze, van bestuur door zijn oud-collega als comm.-gen. Onder
het ministerie van E. werden de eerste contracten gesloten met de in 1824 opgerichte
Ned. Handelmij. tot vervoer van personen, gelden en goederen van en naar Indië
en tot het doen van geldelijke voorschotten onder verband en consignatie van
Java-producten en stelde de wetgevende macht geldleeningen ten behoeve der
O.-I. bezittingen vast. Ook werden tijdens zijn ministerie ingetrokken de publicatiën
van den gouv.-gen. van der Capellen, waarbij de vestiging van Europeanen op Java
binnen enge grenzen beperkt werd en tot het vernietigen der contracten wegens
huur van gronden in de javasche vorstenlanden. Groot voorstander van het uitgeven
van woeste gronden aan europeesche ondernemers en van kolonisatie van
Europeanen, verzocht E. in 1829 ontslag, omdat hij zich niet vereenigen kon met
het door den Koning goedgekeurde stelsel van den toen benoemden gouv.-gen.
van den Bosch. Hij verkreeg daarbij den titel van Minister van Staat. Verder hield
E. zich bezig met bijzondere hem opgedragen werkzaamheden; hij was o.a. een
der leden der commissie aan welke was opgedragen het onderzoek van het geschil
tusschen Engeland en Noord-Amerika voor de grensscheiding met Canada, waarvan
de beslissing aan den koning van Nederland was toevertrouwd.
In 1833 en 1834 bracht E. een verslag uit, houdende een overzicht van het bestuur
der O.-I. koloniën van 1816 af.
Zijne laatste levensjaren bracht hij afwisselend op zijn landgoed Voorlinden bij
Wassenaar of te 's Gravenhage door. Hij was lid van de Maatschij. der Ned.
Letterkunde te Leiden en directeur der Holl. Maatschij. van Wetenschappen te
Haarlem. Hij liet vijf zonen en vier dochters na; van zijne zonen stierven A r e n d
J a n in 1822 als candidaat in de rechten aan de hoogeschool te Leiden en J a c o b
N i c o l a a s J a n in 1834, ongehuwd, als voorzitter van den raad van justitie te
Padang. De overigen, Cornelis Pieter Jacob, Maurits Theodorus en Pieter Jacob
zijn in dit deel behandeld.
Zijn portret is door J.H. Hoffmeister naar J.A. Vintcent op steen geteekend.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverneurs-Gen. enz. van
Ned.- Indië ('s Grav. 1891) en de aldaar vermelde bronnen (de uit door Elout
nagelaten papieren getrokken gepublic. bijdr. zijn vermeld op bl. 275); H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken VI, 503, 504, 599; Brieven en Gedenkschr. van
G.K. v a n H o g e n d o r p ('s Gravenh. 1866-1903) IV, 190, 202; V, 84, 100, 108,
231, 253; VI, 36, 43, 140, 522; VII, 49; Indische Gids 1896, I 227-229; Tijdschrift
voor Neerl. Indië (P. M i j e r , Kroniek) 3e jaarg., II, 265, 345; P. M i j e r , Jean Chrétien
Baud geschetst (Utrecht 1878), Tweede Hoofdst.; Le Moniteur des Indes-orient. et
occident. 1848-49 (la Haye 1849) 1, 65; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Ned.
O.-I.
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bezitt. II ('s Gravenh. 1873) Hoofdst. V en VI; E.B. K i e l s t r a in de Gids 1892, II,
86 v.v.; P.H. v a n d e r K e m p in Bijdr. Taal-, L.- en V. van Ned.- Indië 6e reeks,
II, 535; III, 239, 341; V, 1, 205; VI, 1; VII, 1, 331, en in Tijdspiegel Maart 1910,
227-229.
Koolemans Beijnen en Rooseboom

[Elout, François]
ELOUT (François), geb. te Haarlem 27 Aug. 1519, zoon van F r a n ç o i s en J o s i n a
d e P o t t e r (zie het artikel Corn. Pieter E. kol. 804), als schilder van banketten
door A m p z i n g vermeld. Een stilleven van hem bevond zich op de utr.
o

tentoonstelling van 1894 (n . 295) geteekend: F.E. 1628.
Zie: A m p z i n g , Beschr. ende lof der stad Haerlem (1628) 172; v.d. W i l l i g e n ,
Les artistes de Harlem (1870) 347; W u r z b a c h , Niederl. Künstler-lexikon I, 490.
Rutgers van der Loeff

[Elout, Maurits Theodorus]
ELOUT (Maurits Theodorus), geb. te Haarlem 9 Oct. 1808, gest. te Wageningen
12 Oct. 1889. Zijne ouders waren Cornelis Theodorus en Henriëtta Josina van
Eybergen (kol. 805). Hij werd 11 Juli 1827 toegelaten als cadet bij de artillerieen
genieschool te Delft en ging ruim een jaar later over naar de nieuw opgerichte
Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Op 5 Januari 1830 werd hij als 2e-luitenant ingedeeld bij het korps rijdende
o

artillerie, onder den luitenant-kolonel P.R. Falter, en wel bij batterij n . 1 van kapitein
T.C. Dinaux, in garnizoen te Breda. Reeds 27 Aug. d.a.v., twee dagen na het oproer
te Brussel, ontving de batterij order zich te begeven naar Antwerpen. Van daar
voegde ze zich bij de troepen te Vilvoorde, wier sterkte onder prins Frederik tot
14000 man aangroeide, maar die na 7 Sept. noordwaarts terugtrokken, om
kantonnementen te betrekken tusschen de Schelde, de Rüpel, de Nethe en om
o

Mechelen. Luitenant Elout kwam met de rijdende batterij n . 1 te Contich.
Op 21 September 1830 hervatte prins Frederik den opmarsch naar Brussel.
De rijdende batterij Dinaux, waarbij de sectie Elout, behoorde op den 23sten met
de batterij van Coehoorn tot de midden-colonne, welke te zes uur 's morgens onder
aanvoering van generaalmajoor Schuurman opbrak van Dieghem om zich langs de
Schaerbeeksche barrière meester te maken van de ‘Rue Royale’ en van het Park,
en aldaar in gemeenschap te komen met de linker- en de rechter colonne.
Toen de batterij te Schaerbeek aankwam, was het gros der colonne de stad reeds
binnengerukt. Kapitein Dinaux liet zijne twee houwitsers rechts van den straatweg
tegenover de boulevards in batterij komen, maar vuurde niet. Tegen negen uur
legden zij op, en marcheerde de batterij naar de barrière; de sectie van den 1en
luitenant van Limburg Stirum bezette den boulevard tegenover de ‘Rue Royale’.
Elout trok tegen den middag daarlangs naar de Leuvensche poort, vervolgens naar
het Park, alwaar hij zijn beide zesponders in batterij stelde nabij het hek over het
paleis, gericht op een 200 passen tegen het toenmalige hotel Bellevue - thans aan
het koninklijke paleis getrokken -, dat dicht bezet was door opstandelingen. Hij hield
het vuur eenigen tijd vol, verloor twee kanonniers en eenige paarden. Tegen het
vallen van den avond keerde hij naar het bivak van Evere terug.
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onderscheidde zich met de luitenants Meijer en de Constant Rebecque bij de linker
o

halve batterij n . 1. Zelf stelde
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hij één zijner zesponders in batterij in de zijlaan van het Park, evenwijdig met de
‘Rue Royale’, recht op het hotel Bellevue aan en op ruim 200 passen van dat gebouw
verwijderd. Hoewel vrij lang onderhouden, werkte het vuur tegen het hechte gebouw
weinig uit. Daarom koos hij een tweede stelling nabij het ‘Théàtre du Parc’ tot
bestrijking van den uitgang van de ‘Rue de la Montagne du Parc’ naar de ‘Rue
Royale’, van waar de opstandelingen onze troepen hevig bestookten.
Des Zondags (26 Sept.) verliet Elout met een batterij, samengesteld uit de linker
o

o

halve n . 1 en de rechter halve n . 2 onder het bevel van kapitein Dinaux, het bivak
bij Evere. Hij loste op den hoek van den boulevard en van de ‘Place d'Orange’ thans genaamd ‘Place des Barricades’ - met één stuk zijner sectie den 1en luitenant
o

van Heeckeren van de rijdende batterij n . 3 af, die reeds sedert den voormiddag
van den 23sten aldaar had stand gehouden.
Deze stelling verzekerde de gemeenschap der troepen langs den boulevard met
de troepen in het Park. Beschoten wordende uit de ‘Rue Notre Dame aux Neiges’,
plaatste Elout zich in de koetspoort van een groot huis en veegde van daar, volkomen
gedekt, door drie welaangebrachte schoten bedoelde straat schoon. Hij hield stelling,
tot de legerafdeeling Brussel ontruimde.
Elout verwierf voor zijn in die dagen gehouden gedrag de Militaire Willemsorde
4e klasse.
Tot het jaar 1859 doorliep hij de subalterne rangen en vestigde zich, het volgende
jaar gepensionneerd zijnde, metterwoon te Wageningen, waar hij verder leefde. In
1869 verleende de Koning hem den rang van majoor.
Zie: J.W. v a n S y p e s t e y n , Geschiedenis van het Regiment Nederlandsche
Rijdende Artillerie (Zalt-Bommel 1852); N.J.A.P.H. v a n E s , Het Historisch Museum
van het Korps Rijdende Artillerie, V deel Il a.
de Bas

[Elout van Soeterwoude, Jhr. Maurits Ernst François]
ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Maurits Ernst François), geb. te 's Gravenhage
8 Dec. 1851, overl. te Batjan in de Molukken 29 Aug. 1883, zoon van den volgende
uit diens tweede huwelijk, vertrok op 23-jarigen leeftijd naar Indië, waar hij eerst
onder leiding van den heer P.C. Lans een tijdlang op Banda in een
cultuuronderneming werkzaam was en zich vervolgens te Menado als tabaksplanter
vestigde. Nadat hij, in 1878, op de Obi-eilanden (tusschen Ternate en Ambon)
getracht had een proef te nemen, of de daar in het wild groeiende
notenmuscaat-boomen, voor den aanplant geschikt waren, richtte hij 15 Oct. 1881
te 's Gravenhage de Batjan-Maatschappij op, met een kapitaal van twee en een half
millioen gulden, doch werd door de aandeelhouders niet tot administrateur op Batjan
maar tot commissaris hier te lande benoemd. Reeds het volgende jaar legde hij
deze functie neder, daar zijne inzichten met die der directie niet overeenstemden,
en werd, ruim een jaar later, toen de administrateur de Rochemont, die tot
moeilijkheden aanleiding gegeven had, ontslagen was, in diens plaats eerst
voorloopig, en daarna definitief aangesteld, als hoedanig hij slechts weinige maanden
werkzaam was, toen de dood hem overviel.
Elout schreef: De oprichting eener nieuwe O.-Indische Co. in Nederland (1879);
Journaal eener reis naar en van een bezoek aan de Batjan-eilanden (1881); De
exploitatie van Batjan (1881); De handel op onze groote Oost, naar aanleiding der
Amsterdamsche koloniale- en uitvoertentoonstelling (1883).
Zie: Nieuws v.d. dag van 2, 3, 5 Jan. 1880;
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Vaderland van 12 Jan. 1880; Indische Gids van Jan. en Maart en het Tijdschrift v.
Ned.- Indië van Febr. 1880, waarin het eerste der bovengenoemde geschriften van
Elout besproken wordt; Economist 1881, I, 70, 115, II, 758; 1883, II, 951; Tijdschrift
van Nijverheid 1881, 117 en 300; 1882, 206 en 378; Gids, Oct. 1883; P.N. M u l l e r ,
In- en uitwendige grootheid 28, eene beoordeeling van Elout's in 83 verschenen
geschrift over onzen handel met O.-I.; Tijdschrift van het Aandrijkskundig
genootschap 1883, 171.
de Savornin Lohman

[Elout van Soeterwoude, Jhr. Pieter Jacob]
ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Pieter Jacob), geb. te 's Gravenhage 11 Aug.
1805 en aldaar overl. 4 Oct. 1893, zoon van C.T. Elout (kol. 805), met Groen van
Prinsterer gemeenlijk in één adem genoemd, behoorde tot de coryphaeën der
anti-revolutionnaire partij. Ondanks de beperkte geldmiddelen zijns vaders, genoot
hij eene voortreffelijke opvoeding, eerst op de school van het Haagsche Departement
van het Nut, daarna op de latijnsche school aldaar onder Kappeyne van de Coppello,
waarna hij degelijk voorbereid, 30 Juli 1822 te Leiden als student in de letteren en
rechten werd ingeschreven. Hij volgde daar behalve de lessen van Bake, Hofman
Peerlkamp en van der Palm, de rechtsgeleerde voorlezingen van Tydeman, Kemper
en van Assen, in wiens gunst hij zich bijzonder verheugen mocht en die, in zijne op
het Rijksarchief bewaarde brieven aan Groen gewoon was hem ‘het slimme Pietje
Elout’ te noemen, terwijl hij ook een tijdlang behoorde tot de toehoorders van
Bilderdijks bekende en geruchtmakende voorlezingen over de vaderlandsche
geschiedenis. 4 Febr. 1828 promoveerde hij daar met grooten lof op eene Disputatio
ad Marci Tullii Ciceronis Orat. pro L. Corn. Balbo en werd reeds een jaar daarna tot
commies van Staat aangesteld, toen hij, op het punt om volgens zijn wensch als
attaché onder Falck te Londen zijne diplomatieke loopbaan te beginnen, door het
uitbreken van den belgischen opstand genoodzaakt werd om den Prins van Oranje
naar het leger te volgen, om bij diens staf, voor de correspondentie tusschen het
hoofdkwartier en de verschillende departementen te zorgen.
Tegen het einde van den veldtocht zag Elout voor goed van de diplomatieke
loopbaan af. Hij werd toen (16 Sept. 1838) tot rechter in de arrondissementsrechtbank
te 's Gravenhage benoemd en, zes jaren later reeds (14 April 1847), tot raadsheer
in het toenmalige Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland, voor welk ambt, zegt
men, koning Willem I hem reeds in 1838 bestemd had, doch waarvoor de minister
van Justitie van Maanen, gebelgd, omdat Elout zijne dienstmaatregelen tegen de
Afgescheidenen bij den Prins van Oranje had tegengewerkt, hem niet had willen
voordragen.
16 Juni 1853 werd hij door het kiesdistrict-Gorinchem naar de Tweede Kamer
gezonden, maar nam 7 Aug. 1862 ontslag, omdat het hem moeilijk viel, bij zijne
rechterlijke betrekking, lid der Kamer te zijn; hij verwisselde 5 Febr. 1864 zijn zetel
in het Hof voor een plaats in den Raad van State, weinige maanden nadat hij
vice-president van eerstgenoemd college was geworden. In den Raad van State
hield Elout zitting tot 10 Jan. 1874, toen hij, voornemens om zich uit het openbaar
leven terug te trekken, zijn ontslag verzocht, maar keerde vier jaar later na de
aanneming der schoolwet Kappeyne (18 Juli 1878) in dat leven terug, toen hij eerst
als voorzitter der commissie, die het daartegen gerichte volks-
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petionnement voorbereidde, optrad en vervolgens bij de aanbieding daarvan aan
den koning te Apeldoorn (13 Aug.) het woord voerde. Van 16 Sept. 1879 tot 20 Febr.
1880 had Elout daarop weder zitting in de Tweede Kamer voor Leiden, en van 11
Jan. 1886 tot 28 Dec. 1887 in de Eerste Kamer voor Utrecht.
‘Elout van Soeterwoude’ zegt een zijner biografen ‘was een man van
veelomvattende kennis, rijk aan ervaring, eenvoudig van hart en nederig van geest,
zich kenmerkend door zeer fijne beschaving en bij uitstek hoffelijke vormen. Hij kon
met behoud van den goeden toon groote scherpheid leggen in zijn woord, maar
was bij voorkeur ook voor den tegenstander waardeerend en zacht. Hooge eischen
stellende aan zich zelf, was hij mild in lof ook voor het gebrekkig pogen van anderen.
De vele voortreffelijke hoedanigheden, aan dezen man geschonken, werden en
geheiligd door een oprecht en innig geloof, dagelijks gekweekt in eene ure van
afzondering en gebed, in vruchtbare en goede werken, zich uitende op even ernstige
als liefelijke wijze. Het Koninkrijk Gods was hem niet iets bijkomstigs, maar het
middelpunt van zijn geheele leven en het voorwerp zijner hoogste belangstelling.’
Treffend teekent hem ook in dit opzicht Ds. K ö g e l in de Christoterpe van het jaar
1884.
Elout huwde te Changins bij Nyon (Zwitserland) 14 Oct. 1835 E l i s a b e t h
H e n r i ë t t e , gravin d e S t . G e o r g e , geb. op Chardonay (Morges, Zwitserland)
19 Maart 1811, overl. Haag 20 Maart 1837); daarna te Amsterdam (25 April 1845)
jonkvrouwe W i l h e l m i n a L o u i s a v a n L o o n , geb. Amst. 16 Mei 1823, overl.
Wildbad 9 Sept. 1894.
Van hem verscheen: Aanleekening van een staatsman, betrekkelijk de opdragt
der souvereiniteit in 1813, medegedeeld in een schrijven aan Groen van Prinsterer
(1850); Bijdragen tot de kennis van het koloniaal Beheer (1819-36), getrokken uit
de papieren van wijlen den Minister van Staat E l o u t (1851); Bijdragen tot de
geschiedenis van het koloniaal Beheer (1816-30) getrokken enz. (1861); Bijdragen
tot de geschiedenis der onderhandelingen met Engeland betreffende de overzeesche
bezittingen, 1820-24, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister
van Staat E l o u t (1863); Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere
aangelegenheden in den Raad van State behandeld, getrokken uit de nagelaten
papieren van den Minister van Staat E l o u t (1874); Open brief aan den minister
van Binnenlandsche Zaken (1878); Enkele Herinneringen uit Mr. Groen van
Prinsterer's laatste dagen (1885, niet in den handel).
Zie: D a C o s t a , Dichtwerk III, 30; K u y p e r , Gesch. van het Christelyk onderwijs
80, 115, 178, 230, 231; Om strijd en zegen. Gedenkboek van het Chr. onderwijs
315; F e r i n g a , Gedenkboek van het Volkspetitionnement 10, 27, 118 en 149;
D.P.D. F a b i u s , Elout van Soeterwoude (Gravenh. 1894); W. J o n k e r , Jhr. Mr.
P.J. Elout van Soeterwoude (Rotterd. 1906); Eigen Haard 1893, 793. Zijne
briefwisseling met Groen over de jaren 1830-1875 berust op het Rijksarchief.
de Savornin Lohman

[Elout van Soeterwoude, Jhr. Willem Cornelis Alexander]
ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Willem Cornelis Alexander), geb. te 's
Gravenhage 30 Dec. 1848, overl. te Rosendaal (Geld.) 12 Mei 1903, zoon van den
voorg. en jonkvr. W.L. van Loon. Hij studeerde te Leiden in de rechten en
promoveerde aldaar in 1874. Terstond na zijne promotie werd hij aangesteld tot
adj.-commies bij het min. v. kol. In 1882 op zijn verzoek uit die betrekking ontslagen,
ondernam hij in 1882 eene reis
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naar Suriname, naar aanleiding waarvan hij de brochure Onze West ('s Gravenh.
o

1884) schreef en een artikel De Surinaamsche Goudvelden in de Gids 1884, n . 3.
In 1884 trad hij op als bestuurslid van de Vereeniging voor Suriname te Amsterdam;
van 1892 tot 1900 was hij voorzitter dier vereeniging, in welke hoedanigheid hij op
7 Mei 1895 in het Indisch Genootschap het vraagstuk ‘aanvoer van Javanen in
Suriname’ inleidde. In 1886-1888 deed hij eene reis naar Ned.- en Britsch-Indië;
doordrongen van het nadeel, dat het opiumgebruik den inlander berokkende, schreef
hij De Opiumvloek op Java ('s Gravenh. 1890) en richtte den Antiopiumbond op,
waarvan hij secret.-penningmeester was. Van het Tijdschrift van den bond, waarvan
4 stukken verschenen ('s Gravenh. 1891-1899), was hij de redacteur. Bovendien
schreef hij enkele artikelen over andere indische onderwerpen.
Hij huwde te 's Gravenhage 4 Jan. 1900 S u z a n n a H e l e n a L o u d o n , geb.
den Haag 15 Jan. 1861.
Benjamins

[Elten, Jan Godschalks van]
ELTEN (Jan Godschalks v a n ), geb. ongeveer 1630, overl. 1700, broeder van
A n t h o n y G o e t s c h a l c k (vóór 1652 leeraar bij de hoogduitsche Doopsgezinden
te Rotterdam, sinds 1654 diaken bij de Vlamingen aldaar en sinds 1658 eenigen
tijd leeraar, overl. 1680, wiens zoon W o u t e r A n t o n i v a n E l t e n van 1680 tot
1683 leeraar bij de rotterdamsche Vlamingen was, in welk laatste jaar hij naar
Amsterdam vertrok, alwaar hij 11 Nov. 1689 overleed). Waarschijnlijk uit Elten
afkomstig, was hij in 1655 met zijn gezin uit Gulik naar Nijmegen gevlucht om des
geloofs wille, en volgens G u y o t een wever uit Glabbeek. Hij was gehuwd met
M a e y k e n F r a n s s e n , bij wie hij twee zoons, G o d s c h a l c k en M a t t h i j s ,
had. Sinds 11 Juli 1656 was hij dienaar der vlaamsch-friesch-hoogduitsche gemeente
en beheerde hij bijna onafgebroken tot aan zijn dood de geldmiddelen. Somtijds
nam hij ook den predikdienst waar. Gedurende deze ruim 40 jaren wist hij de kleine
gemeente, die eerst na de overkomst der guliksche vluchtelingen in 1655 met den
predikdienst was begonnen en vóór dien tijd zelfs geen kerkgebouw bezat, zoo te
besturen, dat zij langzamerhand tot ruimer geldmiddelen kwam.
Zie: K. V o s , Gesch. Doopsg. Gem. te Rotterdam (Rott. 1907) 16, 42; P.C.G.
G u y o t , Bijdr. Gesch. te Nijmegen (Nijm. 1845) 61; J. A t t e m a , Jan Godschalks
van Ellen in Doopsg. Bijdr. 1874, 1-33; d e z . , Nog het een en ander uit Nijmegen
in Doopsgez. Bijdr. 1875, 67-75.
Vos

[Elverick, Wilhelmus, niet Henricus]
ELVERICK (Wilhelmus, niet Henricus) van Wesel, dominicaan, was in de eerste
helft der 16e eeuw gedurende vele jaren prior te Groningen. Hij trad als zoodanig
op in 1509, 1511, 1513 tot 1522. Tijdens zijn bestuur verrijkte hij het klooster met
verschillende bijgebouwen en eene schoone bibliotheek.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 156; G.A. M e i j e r , Het
Jacopijnenklooster te Groningen in Archief Aartsb. Utrecht XXXII (1907) 52.
G.A. Meijer

[Emilia, gravin van Nassau]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

EMILIA, gravin v a n N a s s a u , prinses van P o r t u g a l , geb. te Keulen 10 April
1569, gest. te Prangins bij Genève 16 Maart 1629, begr. aldaar in de kathedraal St.
Pierre, dochter van prins Willem I en Anna van Saksen. Zij bracht hare jeugd te
Dillenburg aan het hof van graaf Johan van Nassau door, waar zij ook was, toen
haar vader vermoord werd. Later keerde zij naar Holland terug, waar zij aan het hof
van haren vollen broeder prins Maurits en Louise de Coligny den
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jongen katholieken don Emanuel van Portugal (geb. te Tanger of Lissabon), zoon
van den 1595 gestorven pretendent Antonio, ontmoette, die er in 1595 uit Frankrijk
gekomen was. In weerwil van Maurits' scherpe tegenkanting en verbod verloofde
zij zich met dezen en huwde hem 7 Nov. 1597 heimelijk in den Haag, waarop de
Staten-Generaal, bij afwezigheid van Maurits, don Emanuel naar Schiedam zonden.
Maurits, in den Haag terugkeerend van den veldtocht, weigerde de gehuwden als
zoodanig te erkennen en zond Emilia naar Delft. Emanuel werd spoedig op zijn
verlangen door de Staten-Generaal het land uitgezonden en trok naar Wezel, waar
Emilia zich nog in December bij hem voegde, tot hevige ergernis weder van prins
Maurits. Zij leefden er in kommervolle omstandigheden maar keerden een jaar later
terug en vestigden zich te Delft, waar zij niet ophielden, ook ten behoeve van hun
snel toenemend gezin, steun te vragen aan Maurits en de Staten. Einde 1608 liet
de eerste, bij wien graaf Willem Lodewijk herhaaldelijk tevergeefs voor haar
gesproken had, zich door zijn broeder Philips Willem verbidden en hun uit de
nalatenschap van prins Willem I een inkomen uitkeeren, dat sedert 1616 door de
Staten met 6000 gulden 's jaars werd vermeerderd. Daarmede eindigden de
huwelijkszorgen van het overigens vrij luchthartige echtpaar vooral van den altijd
om geld verlegen don Emanuel niet, al was Emilia in 1609 ook beleend met het
kasteel te Wychen, waar zij dikwijls verblijf hield en dat zij in 1622 in eigendom kocht
van den bezitter. Haar echtgenoot, die in zijn benarde omstandigheden reeds lang
aan den verkoop zijner rechten op Portugal aan Spanje, in ieder geval aan verzoening
met de Aartshertogen te Brussel dacht, begon weldra onderhandelingen in dien
geest. Toen prins Maurits stierf bleek deze aan zijn zuster en de haren lijfrenten
vermaakt te hebben, die zij echter afwees. Met Frederik Hendrik kregen Emanuel
en Emilia spoedig ongenoegen over deze zaken, zoodat de eerste in April 1626 het
land verliet en met zijn beide zoons naar Brussel trok en roomsch werd. Zijne vrouw
volgde hem niet, daar zij voor zich en hare dochters bij haar calvinistisch geloof
wilde blijven. Ook zij verliet nog in Juni met hare dochters het land en begaf zich
naar Genève, later naar het door haar uit de gekapitaliseerde lijfrenten gekochte
landgoed Prangins in de nabijheid dier stad. Daar werd zij in 1628 ziek en overleed
er in het volgende jaar. Zij liet twee zoons na: don E m a n u e l en don C h r i s t o f f e l ,
benevens zes dochters, van welke de oudste M a r i a B e l g i c a (geb. 1599 te
Delft) veel van zich deed spreken en Juni 1629 een avontuurlijk huwelijk sloot met
den badenschen baron J e a n T h e o d o r e d e C r o l l , wier nakomelingen huwden
met aanzienlijke Zwitsers. Van de andere dochters stierven E m i l i e L o u i s e ,
A n n e L o u i s e en J u l i e C a t h é r i n e ongehuwd, E l e o n o r a M a u r i c e
huwde G e o r g F r i e d r i c h , vorst van N a s s a u - S i e g e n , S a b i n e
D e l p h i q u e stierf kinderloos. Haar echtgenoot hertrouwde met de spaansche
Louise d'Osorio, hofdame van aartshertogin Isabella, en stierf te Brussel 22 Juni
1638.
Brieven van haar in G r o e n 's Archives, 2e série, II en Nijhoff's Bijdragen II, 264
vlg. Hare levensgeschiedenis bij L o d e w i j k M u l d e r , Verspreide Geschriften
I, 109 vlg., en A. d e F a r i a , Descendance de D. Antonio, Prieur de Crato (1909,
3 dln.), waar ook veel over hare nakomelingschap en die van haren man.
Blok
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[Emilia Secunda Antwerpiana]
EMILIA SECUNDA ANTWERPIANA, gravin van N a s s a u , paltsgravin van
Z w e i b r ü c k e n - L a n d s b e r g , geb. te Antwerpen 9 Dec. 1581, gest. 28 Sept.
1657, jongste dochter van Willem I, prins van Oranje, en Charlotte de Bourbon. Zij
werd opgevoed door hare stiefmoeder Louise de Coligny en huwde 24 Juni 1616
met Friedrich Casimir, paltsgraaf van Zweibrücken-Landsberg (geb. 1585, overl.
1645), dien zij naar zijne bezittingen volgde. Haar geschilderd portret is op het slot
Gripsholm bij Stockholm.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau (Leiden en
Utrecht 1883) 106.
Blok

[Ende, Adriaan van den]
ENDE (Adriaan v a n d e n ), geb. 11 Oct. 1768 te Delft en overl. 28 Juli 1846 op
den huize ‘Geessink’ onder Warnsveld, zoon van P i e t e r v a n d e n E n d e en
W i l h e l m i n a B r o u w e r . Na in Leiden en Utrecht gestudeerd te hebben, werd
hij in 1792 predikant te Rozendaal op de Veluwe en in 1797 te Voorschoten. Maar
reeds het volgend jaar zag hij zich genoodzaakt wegens een borstkwaal zijn
betrekking neer te leggen. Tot herstel van gezondheid vestigde hij zich eerst in Delft,
vervolgens in Haarlem. In 1800 werd hij benoemd tot ‘amanuensis’ bij den ‘agent
van nationale opvoeding’ van der Palm, met de opdracht zich te wijden aan het
onderzoek en de nasporing van alles wat met de verbetering van het toenmalig
onderwijs in betrekking stond en voorstellen dienaangaande bij de regeering in te
dienen. In 1801 tot curator van de latijnsche school te Haarlem benoemd, waaraan
ook het opzicht over de lagere scholen aldaar verbonden was, zag hij zich hier in
de gelegenheid gesteld zijn blik op het schoolwezen nog verder te verruimen. In
1804 werd hem een professoraat te Groningen aangeboden, maar hij bedankte
daarvoor. Het volgend jaar werd hij benoemd tot commissaris voor de zaken van
het lager schoolwezen en onderwijs binnen het Bataafsch Gemeenebest, in 1808
tot inspecteur, in 1809 tot inspecteur-generaal van het lager onderwijs, terwijl hem
weldra ook het toezicht op de latijnsche scholen hier te lande werd opgedragen.
Groot was de ijver en verbazingwekkend de werkkracht, waarmee van den Ende
zich aan de hem opgedragen taak wijdde. Met van der Palm is hij de ontwerper van
de schoolwet van 1806, als voorbeeld heeft gediend voor de wetgevingen op het
onderwijs ook in andere landen. Tijdens de inlijving bij Frankrijk, terwijl de schoolwet
van 1806 ongeschonden bleef, werd van den Ende in Oct. 1811 tot
inspecteur-generaal van de keizerlijke universiteit te Leiden aangesteld. Na de
omwenteling van 1813 werd hij commissaris voor de zaken van publiek onderwijs
en in '14 commissaris voor de zaken van middelbaar en lager onderwijs, terwijl hem
in 1817 de titel van hoofd-inspecteur bij 't onderwijs gegeven werd. In 1833 werd
hem eervol ontslag met pensioen toegekend, waarna hij op het landgoed ‘Geessink’
onder Warnsveld ging wonen. Weinigen hebben in de eerste helft der 19e eeuw
zooveel bijgedragen tot verbetering van het schoolwezen in ons land als van den
Ende. De hoogeschool te Harderwijk benoemde hem in 1808 honoris causa tot
doctor in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten. V.d.E. was 1804 gehuwd
met A n n a G e s i e n a T o e w a t e r , overl. te Haarlem 20 Mrt. 1836, uit welk
huwelijk één zoon geboren werd.
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Van v.d. Ende's geschriften noemen wij hier alleen zijn Handboek voor
onderwijzers (1803) en de Geschiedkundige schets van Neerlands schoolwetgeving
(1846).
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Zie: Hand. Letterk. 1847, 13; J. C l a r i s s e e n J. T e i s s è d r e l'A n g e , Berigt
aangaande Adr. v.d. Ende (1846), en L.V. L e d e b o e r , Het geslacht Van den Ende
in Wapenheraut 1910, 231.
Zuidema

[Engelberts, Engelbert Michael]
ENGELBERTS (Engelbert Michael), geb. te Hoorn 17 Dec. 1773, zoon van Ds.
E n g e l b e r t u s M a t t h i a s E n g e l b e r t s en J o h a n n a S c h e l l i n g e r , overl.
te Gendringen in Gelderland op den huize de Wildt 7 Dec. 1843. Hij was een
verdienstelijk landschapschilder, bezat zelf eene mooie verzameling schilderijen en
was lid der koninklijke academie van beeldende kunsten te Amsterdam.
Hij behoorde tot de amsterdamsche makelaars in kunstvoorwerpen, en effecten,
was collecteur der Staatsloterij en comm. van de Oostenrijksche Staatsschuld. In
die eerste kwaliteit correspondeerde hij in Aug. 1800 met Gogel en leverde hem
verschillende stukken voor de nieuw geopende nationale Konst-galerij.
o

o

Hij huwde 1 . 31 Oct. 1796 E l i s a b e t h v a n H a l l (overl. 8 Dec. 1809); 2 . 8
o

Oct. 1810 H e r m i n a v a n d e r R o e s t (geb. 1779, overl. 25 Oct. 1819); 3 . te
Emmerik 1 Maart 1825 A n n a A l b e r t i n a D e t h m a r die hem overleefde.
Zie: E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De nationale Konst-gallery (Amst. 1900);
K r a m m i.v.
van Biema

[Engelbrecht, Engelbert I]
ENGELBRECHT (E n g e l b e r t ) I, graaf van N a s s a u - D i l l e n b u r g , geb.
vermoedelijk te Dillenburg omstreeks 1380, gest. te Breda 3 Mei 1443, derde zoon
van graaf Johann I van Nassau-Dillenburg en Margaretha, gravin van der Marck.
Als derde zoon werd hij aanvankelijk geestelijke en weldra domproost te Münster.
Hij huwde echter, ter instandhouding van zijn stam, in verband met de kinderloosheid
zijner broeders, 1 Aug. 1404 met J o h a n n a (J e n n e ) v a n d e r L e c k (geb. 10
Jan. 1392), erfdochter van Jan van Polanen, heer van der Leck en Breda, die hem
rijke leengoederen in zuidelijk Holland en noordwestelijk Brabant benevens het
luiksche Herstal medebracht; 22 Maart 1404 beloofden de ooms zijner vrouw,
aanzienlijke brabantsche edelen, hem hunne hulp tot handhaving zijner rechten op
Breda. Bij den dood zijns vaders (1416) gewerd hem uit diens erfenis behalve
Herborn in het Nassausche ook Vianden in Luxemburg met St. Veit, Butgenbach,
Daesburg en Grimbergen, die (omstreeks 1350) door huwelijk met Adelheid van
Vianden ten deele aan zijn grootvader Otto II, graaf van Nassau-Dillenburg, waren
gekomen, ten deele aan de grafelijke familie van Spanheim, die omstreeks 1420
uitstierf. Hij erfde ook bij den dood van zijn broeder Adolf (1420) diens rechten op
Dietz en andere nassausche goederen, die hij echter in gemeenschap met zijne
beide broeders Johann II en III bleef besturen. Hij bleef zijn hoofdzetel vestigen in
het kasteel van Breda, aan welke stad hij verschillende rechten verleende en in
welks omgeving hij belangrijke ontginningen deed plaats hebben. Hij werd zoo de
grondlegger van de beteekenis der Nassau's in de Nederlanden. Hij was een der
voornaamste brabantsche edelen, ook in Holland en elders zeer gezien. Bij hertog
Antonie van Brabant stond hij evenzeer in hooge gunst als bij Willem VI van Holland
en bij Jan Zonder Vrees, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Tegenover
hertog Antonie beschermde hij echter ook de rechten der onderdanen. Na diens
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IV orde en rust in het hertogdom
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en trad herhaaldelijk als diens stadhouder en raadsman op. Hij speelde een
belangrijke rol bij het sluiten van Jans huwelijk met Jacoba van Beieren, dochter en
erfgenaam van Willem VI (1416). In de brabantsch-hollandsche verwikkelingen der
volgende jaren nam hij een aanzienlijk aandeel, met name in den strijd om Dordrecht
(1418), met blijkbare sympathie voor hertogin Jacoba, die na de overgave van
Bergen (1425) door hem naar Gent werd overgebracht. Tegen de schending der
privilegiën door den jongen hertog zelven en de hem omringende hofpartij
beschermde hij de onderdanen. Sedert 1421 schonk Jan IV hem vol vertrouwen en
volgde meestal zijn raad. Hij wist ook zijne bezittingen te vermeerderen o.a. met
Ravestein en Mechelen. Bij hertog Jan en diens opvolger hertog Philips van Brabant,
na diens dood bij den nieuwen landsheer, Philips den Goede van Bourgondië, stond
hij in hoog aanzien. Hij geldt als degene, die hertog Jan in 1425 bewoog tot de
stichting der hoogeschool te Leuven, welker stichtingsoorkonde ook zijn naam droeg.
Zijne omstreeks 1500 opgerichte graftombe, waaronder ook zijne gemalin (gest.
1445) begraven ligt, is aanwezig in het door hem gebouwde koor der Groote kerk
te Breda. Hij liet twee zoons na: Johann IV en Heinrich (zie op die namen) benevens
drie dochters: E l i s a b e t h (geh. met Philipp, graaf van Hanau-Münzenberg),
M a r g a r e t h a (geh. met Dietrich, graaf van Sayn) en M a r i a (geh. met Johann,
graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein).
Vgl. over hem behalve de werken over de brab. en holl. geschiedenis met name:
d e D y n t e r , Chronica; D i v a e u s , Res Brab. en H a r a e u s , Ann. Brab.; M ü n c h ,
Geschichte des Hauses Nassau-Oranien III, 36 vlg., vgl. R a c h f a h l , Wilhelm von
Oranien I, 21 vlg.
Blok

[Engelbrecht, Engelbert II]
ENGELBRECHT (E n g e l b e r t ) II, graaf van N a s s a u - D i l l e n b u r g - D i e t z ,
heer van Breda enz., geb. te Breda 17 Mei 1451, gest. te Brussel 31 Mei 1504,
kleinzoon van den vorige, oudste zoon van Johann IV, graaf van
Nassau-Dillenburg-Dietz, en Maria, gravin van Loon en Heinsberg. 8 April 1472
sloot hij met zijn broeder, Johann V, graaf van Nassau-Dillenburg, (geb. te Breda 9
Nov. 1455, gest. te Dillenburg 30 Juli 1516) op aandrang van hun vader een
voorloopig verdeelingsverdrag, waarbij vrouwelijke erfopvolging werd uitgesloten,
zoolang er nog mannen zouden zijn uit een van beide takken, gevolgd (8 Mei 1472)
door een verdeelingsverdrag, waarbij de nederlandsche en andere bezittingen links
van den Rijn aan hem en de nassausche aan Johann kwamen, met behoud van
beider aandeel aan het stamslot en ambt Nassau zelf. Hij werd dus geheel
nederlandsch edelman, was een der voornaamste bourgondische edelen en kreeg
1473 te Valenciennes het Gulden Vlies, kort vóór den tocht van Karel den Stoute
tegen Gelre, gedurende welken hij als stadhouder der bourg. landen voor Karel
optrad. Hij woonde ook de samenkomst van Oct. 1473 met den Keizer te Trier bij
en het beleg van Neuss (1474), benevens den tocht tegen Lotharingen (1475),
terwijl hij verder door Karel met de verdediging der Nederlanden belast werd; in den
slag bij Nancy werd hij gevangen genomen maar spoedig tegen rantsoen losgelaten.
Hij was daarna de krachtige steun van hertogin Maria en bevorderde haar huwelijk
met aartshertog Maximiliaan, onder wien hij bij Guinegate (1479) de lansknechten
leidde en de zege bevocht. Na den dood der hertogin (1482) bleef hij Maximiliaan
en diens kinderen
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onwankelbaar trouw en genoot diens volle vertrouwen. Maximiliaan maakte hem
drost van Brabant en Limburg en stadhouder van Luxemburg. Hij was diens trouwste
helper in de vlaamsche verwikkelingen en hielp (1485) Brugge en Gent bedwingen,
waarna Maximiliaan hem en Philips van Kleef bij diens vertrek naar Duitschland met
het stadhouderschap in de Nederlanden bekleedde. Hij nam (1486-7) aan het hoofd
van het voetvolk deel aan den oorlog in Noord-Frankrijk, maar werd bij Béthune (28
Juli 1487) gewond en gevangen genomen. Eerst in den zomer van 1489 keerde hij
uit de fransche gevangenschap terug, nadat het zware losgeld, waarvoor hij Vianden
o.a. aan zijn broeder Johann moest verpanden, eindelijk betaald was. Hij bewerkte
den vrede van Frankfurt (22 Juli 1489) tusschen Maximiliaan en Karel VIII. Bij de
onderwerping van het onrustige Vlaanderen door Albrecht van Saksen bewees hij
èn als diplomaat tegenover Karel VIII èn als krijgsman groote diensten, met name
tegenover den afgevallen Philips van Kleef, ook als stadhouder in Vlaanderen. De
val van Brugge (6 Dec. 1490) was vooral zijn werk; bij Gent en Sluis onderscheidde
hij zich zeer. Hij werd (1492) door Maximiliaan belast met het terugeischen van
diens dochter Margaretha te Parijs, maar slaagde niet. Onder den jongen aartshertog
Philips bekleedde hij een niet minder aanzienlijke plaats in de Nederlanden; hij was
voorzitter van den Grooten Raad, welk ambt Maximiliaan hem had doen opdragen
(1494). Hij behoorde dan ook tot diens aanhangers, terwijl Busleyden en Chièvres
een eigen nederlandsche staatkunde wenschten. Zijne bezittingen vermeerderde
hij, door ruiling met Willem van Gulik, met Diest, Sichem, Zeelhem en het
burggraafschap van Antwerpen; later (1501) door koop met Roosendaal, Wouw en
Nispen. Hij heeft (1501) de verloving van den zeer jongen prins Karel met Claude,
dochter van Lodewijk XII van Frankrijk, bewerkt en werd bij het vertrek van Philips
naar Spanje (Nov. 1501) algemeen stadhouder der Nederlanden, welk ambt hij met
hulp van een raad tot zijn dood bekleedde, voortdurend trachtend naar handhaving
van orde en vrede, ook met hertog Karel van Gelre, dien hij tijdens diens gedwongen
verblijf aan het bourgondische hof onder zijn toezicht had gehad. Hij stond bekend
als eerlijk en betrouwbaar staatsman en veldheer en schitterend edelman en was
algemeen bemind om zijn groote welwillendheid; zijne neiging tot weelde toonde
hij op menig tournooi en door den bouw van zijn paleis te Brussel; zijn levensgedrag
liet overigens veel te wenschen over. Hij werd in de Groote kerk te Breda begraven
in het graf van zijn grootvader Engelbert I; zijn neef Hendrik liet hem hier door een
italiaansch beeldhouwer, Thomas van Bologna, een prachtige marmeren graftombe
met zijn beeltenis oprichten. Van andere portretten vermelden wij een miniatuur in
het Guldenvlies-ridderboek in de kon. bibl. te 's Gravenhage en een geschilderd
glas in Onze Lieve Vrouwe-kerk te Antwerpen, beide afgebeeld in R o e s t v a n
L i m b u r g , Het kasteel van Breda 24, 28. Zijn fiere zinspreuk was: ‘Ce sera moi
Nassau!’; hij had haar aangenomen als ridder van het Gulden Vlies. Hij was (19
Dec. 1468) gehuwd met C i m b u r g a , markgravin van B a d e n (geb. 15 Mei 1450;
gest. te Breda 5 Juli 1501), bij wie hij geen kinderen had; hij liet slechts één
bastaardzoon, J a n , na, bij zijne geliefde C a t h a r i n a v a n H a e f t e n .
Vgl. over hem behalve de kronieken uit en geschiedwerken over zijn tijd: M ü n c h ,
Geschichte des Hauses Nassau-Oranien III, 85 vlg.; C.A.
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S e r r u r e , Notice sur Engelbert II, comte de Nassau (Gand 1862); R a c h f a h l ,
Wilhelm von Oranien I, 40 vlg.
Blok

[Engelbrecht, Engelbert (3)]
ENGELBRECHT (E n g e l b e r t ) (3), graaf van N a s s a u , geb. 1448, gest. te Mainz
7 April 1508, derde zoon van Johann, graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, en
Maria, gravin van Nassau-Dillenburg, dochter van Engelbrecht I, graaf van
Nassau-Dillenburg (zie kol. 819). Hij was geestelijke o.a. domheer te Mainz en
Keulen, proost te Erfurt, 1476 kanselier van keizer Frederik III, vergezelde 1488
keizer Maximiliaan naar Brabant en Vlaanderen.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 42.
Blok

[Engelen, Jhr. Mr. Willem]
ENGELEN (Jhr. Mr. Willem), heer van Pijlsweerd, geb. te Arnhem 13 Apr. 1754,
overl. te Nijmegen 2 Febr. 1837, zoon van Mr. W i l l e m en van N a l i d a J o h a n n a
B r a n t s e n . Hij werd and-, dijk- en gerichtsschrijver des Rijks van Nijmegen in
1781, na den dood van zijn schoonvader beleend met Pijlsweerd (1784), hem door
zijne vrouw aangebracht. Voorts was hij lid van de ridderschap van Gelderland, lid
van de Staten van Gelderland in 1814, in dat jaar ook lid der vergadering van
notabelen te Amsterdam en in 1815 lid van de commissie tot herziening van de
grondwet. In 1816 werd hij in den adelstand verheven.
Hij huwde 25 Juni 1782 te Utrecht met L a u r e n t i a C l a r a E l i z a b e t h v a n
D a m , geb. aldaar 12 Aug. 1760, overl. op den huize Leuvenhof bij Neerbosch 13
Oct. 1832, dr. van Jakob, heer van Isselt en Pijlsweerd (kol. 678) en van Aletta
Francina Buyk.
van Dam van Isselt

[Engelgrave, Franciscus]
ENGELGRAVE (Franciscus), dominicaan, antwerpenaar van geboorte, trad in de
Scheldestad in het klooster. Hij werd lector in de theologie, bestuurde als vicarius
het klooster te Lier van 1647 tot 1651, werd supprior te Antwerpen, prior te Leuven,
en eindelijk zendeling te Utrecht in de statie van het Dorstige-Hartsteegje, waar hij
3 Jan. 1663 overleed. Hij was een broeder van den dominicaan A s s u e r u s (overl.
21 Juli 1640); twee andere broeders H e n r i c u s en J o a n n e s B a p t . zijn Jezuiet
geworden.
Zie: P a q u o t , Mémoires III, 273, 274; Q u é t i f e t E c h a r d , Scriptores Ord.
II, 522; A.J.J. H o o g l a n d , De Dominicanen te Utrecht in Archief Aartsb. Utrecht
IX, 210.
G.A. Meijer

[Engelmann, Theodoor Wilhelm]
ENGELMANN (Theodoor Wilhelm), werd 14 November 1843 te Leipzig geboren
en overleed te Berlijn 20 Mei 1909. Van 1867 tot 1897 was hij verbonden aan het
physiologisch laboratorium der universiteit te Utrecht, waar hij zich door een groote
reeks van merkwaardige onderzoekingen, den roem heeft verworven, een der eerste
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physiologen van zijn tijd te zijn. Hij was de zoon van den bekenden uitgever van tal
van werken op het gebied der natuurwetenschap Wilhelm Engelmann, die hem
reeds vroeg met beroemde natuuronderzoekers van dien tijd, Gegenbaur, Schleiden
en anderen, in aanraking bracht. Op hoe jeugdigen leeftijd niet alleen de lust, maar
ook de bekwaamheid tot zelfstandig onderzoek hij hem tot ontwikkeling was
gekomen, blijkt wel uit een mededeeling van zijn hand over de voortplanting van
zekere infusoria, die in 1859, nog voordat hij de school had verlaten, in de Zeitschrift
f. wiss. Zool. verscheen. Na zijne eerste opleiding te Leipzig aan de ‘Thomasschule’
te hebben ontvangen, werd Engelmann in 1861 student te Jena. Daarna bezocht
hij de universiteiten te Leipzig, te Heidel-
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berg (waar Helmholtz en Bunsen tot zijn leermeesters behoorden) en te Göttingen.
In dien tijd zette hij zijn reeds als knaap begonnen studiën over infusoria voort en
gaf hij de eerste mededeelingen in het licht over een onderwerp, dat hem gedurende
zijn geheele leven zou bezig houden: het onderling verband en de levensverrichtingen
van spieren en zenuwen. 3 Januari 1867 verkreeg hij te Leipzig het doctoraat in de
geneeskunde op een dissertatie over het hoornvlies van het oog, een
bewonderenswaardig onderzoek, dat op zich zelf reeds voldoende zou zijn om
Engelmann als een buitengewoon scherpzinnig, onbevooroordeeld en veelzijdig
waarnemer te doen kennen.
Kort te voren was hij op aanbeveling van zijn zwager, den physioloog von Bezold,
door Donders aangesteld tot assistent aan het toen juist gereed gekomen nieuwe
physiologisch laboratorium te Utrecht. Aanstonds vatte hij daar - met zijn beroemde
onderzoekingen over trilhaarcellen - het werk aan, om het 30 jaren lang, voortdurend
met den schoonsten uitslag voort te zetten.
In 1870 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der
geneeskunde aan de utrechtsche hoogeschool, welk ambt hij op 20 Maart 1871
aanvaardde met een redevoering: Een blik op de ontwikkeling der leer van den
bouw en het leven der organismen. Volgens de toen van kracht zijnde regeling had
die benoeming plaats zonder aanwijzing van eenig bepaald leervak. Toen, in 1877,
de wet op het H.O. was ingevoerd, werd Engelmann tot gewoon hoogleeraar
o

benoemd en werd hem het onderwijs opgedragen, in 1 . de algemeene physiologie
o

o

en de vergelijkende biologie, 2 . de weefselleer, 3 . het experimenteele gedeelte
der pharmacodynamie, bepaaldelijk de medische toxicologie.
In 1888, toen Donders 70 jaar werd en dus als hoogleeraar aftrad, volgde
Engelmann hem op als hoogleeraar in physiologie en als directeur van het
physiologisch laboratorium. In deze betrekking bleef hij te Utrecht tot in 1897, toen
hij Nederland verliet om, als opvolger van E. du Bois-Reymond, het professoraat in
physiologie aan de universiteit te Berlijn te aanvaarden.
In de 30 jaren die hij in Nederland doorbracht heeft Engelmann zich in de
allereerste plaats voor het wetenschappelijk onderzoek ongemeen verdienstelijk
gemaakt. Slechts zeer weinigen wisten als hij steeds de studie van den bouw der
organismen met het onderzoek der levensverrichtingen te verbinden. Hij had zich
een zeldzaam uitgebreide kennis van de levende natuur in haar geheelen omvang
verworven, door zorgvuldige nasporingen, met scherp waarnemingsvermogen,
bijzondere vaardigheid en onuitputtelijk geduld in het werk gesteld. Geen
eigenaardigheid van den vorm, geen levensverschijnsel achtte hij te onbeduidend
om er zijn volle aandacht aan te wijden. Toch hoezeer hij zich ook in het kleine kon
verdiepen, hij bleef daarbij nooit staan, maar wist steeds zijn eigen waarnemingen
zoowel als die van anderen te gebruiken om zoover mogelijk door te dringen tot de
kern van de ingewikkelde vraagstukken waarmede hij zich bezig hield. Vooral het
verschijnsel van de zelfstandige bewegingen der levende organismen heeft hem
tot vele en velerlei onderzoekingen aanleiding gegeven. Hij klom daarbij op van de
studie der laagste vormen van dieren, waarbij alle levensverrichtingen in een enkele
cel vereenigd zijn, tot het onderzoek van de hoogst ontwikkelde spiervezelen en
kwam zoo tot een uiterst belangwekkende en van buitengewone veelzijdigheid
getuigende theorie
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der spiercontractie. Ook de zenuwvezelen en de wijze waarop zij spiervezelen en
kliercellen tot werkzaamheid kunnen aanzetten, onderzocht hij met alle hem ten
dienste staande, in vele gevallen door hem zelven uitgedachte, hulpmiddelen. In
het bijzonder heeft hij aan de beweging van de hartspier en aan den invloed daarop
door zenuwen geoefend gedurende vele jaren omvangrijke onderzoekingen gewijd,
met de uitkomst, dat hij daaromtrent een theorie heeft opgesteld, die niet alleen
voor de physiologie, maar ook voor de geneeskunde van groot belang is gebleken
te zijn. Ook zijn onderzoekingen over den invloed van licht en van zuurstof op de
bewegingen van eencellige organismen brachten hoogst merkwaardige uitkomsten.
Zoo wist hij in zekere bacteriën een middel te vinden om met het microscoop uiterst
geringe hoeveelheden zuurstof, door met licht bestraalde groene plantencellen
ontwikkeld, aan te toonen. Uit al zijne onderzoekingen spreekt het streven om de
onderwerpen, waaraan hij zijn krachten wijdde, zooveel mogelijk van alle kanten te
bezien en daarbij allereerst de eenvoudigste hulpmiddelen te gebruiken. Wanneer
hij daarmede zijn doel niet bereikte, zag hij er niet tegen op al zijn vernuft in te
spannen om ‘mit Hebeln und mit Schrauben’ de natuur een antwoord op zijn vragen
af te dwingen. Maar ook eerst dan. Want alle vertoon van experimenteerkunst zoowel
als van geleerdheid, was hem vreemd.
Bij zijn leerlingen stond Engelmann in hoog aanzien. Hij was steeds welwillend
en voor ieder die bij wetenschappelijk werk zijn bijstand vroeg, de hulpvaardigheid
zelve. Bij de viering van zijn 25-jarig professoraat, in 1896, werd hem dan ook door
een groote schaar van leerlingen en oudleerlingen warme hulde gebracht.
Aan erkenning van zijn wetenschappelijke verdiensten ontbrak het hem niet.
Reeds in 1870 werd hij benoemd tot lid van de Kon. Acad. van Wetensch. te
Amsterdam, terwijl hij later het lidmaatschap van verscheidene academiën en een
eeredoctoraat van de universiteit van Oxford verkreeg.
Met Donders, voor wien Engelmann steeds de hoogste vereering heeft gekoesterd,
leefde en werkte hij, tot aan diens dood, in onafgebroken, warme vriendschap samen.
In Mei 1869 trad hij in het huwelijk met de eenige dochter van D o n d e r s , die hem
echter reeds in Maart 1870 door den dood ontviel.
Door zijn tweede vrouw, de hoogstbegaafde pianiste E m m a B r a n d e s , kwam
hij in zeer vriendschappelijke betrekkingen met de eerste musici van zijn tijd.
Engelmann was een man van smaak. Hij bezat niet alleen kunstzin, maar ook kennis
van beeldende kunsten, van literatuur en bovenal van muziek die hij zelf als
voortreffelijk cellist beoefende. Hij schiep er behagen in den tijd, dien zijn
wetenschappelijk werk hem vrij liet, te gebruiken om zijn woning tot een middelpunt
te maken waar goede muziek gemaakt en gehoord werd. Daar kwamen Clara
Schumann, Rubinstein, Joachim, Brahms, Hans v. Bülow, Hausmann, Herzogenberg
en anderen. Met Brahms vooral, die hem zijn 3e strijkkwartet opdroeg, was hij zeer
bevriend. De briefwisseling van Engelmann met Brahms zal eerlang in het licht
worden gegeven. Eenige brieven van Engelmann aan mevrouw Clara Schumann
zijn in het 3e deel der biografie van Cl. Schumann door B e r t h o l d L i t z m a n n
(Leipzig 1903 vlg.) verschenen.
Engelmann gevoelde zich, ofschoon hij Duitscher bleef, te Utrecht tehuis. In 1879
sloeg hij een beroep af naar Freiburg i. Br., in 1884 een naar
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Zurich en in 1888 een beroep naar Jena. In 1897 echter, toen hem de leerstoel in
physiologie te Berlijn werd aangeboden, besloot hij van Nederland afscheid te
nemen. Gedurende enkele jaren is hij in staat geweest, ondanks al de
beslommeringen die het beheer van het groote laboratorium te Berlijn hem oplegde,
zijn onderzoekingen, in het bijzonder over de physiologie van het hart, daar voort
te zetten. Maar na een langdurig lijden zag hij in April 1909 zich verplicht zijn ontslag
te nemen. Ruim een maand later overleed hij.
Voor Nederland blijft de naam van Engelmann aan dien van Donders verbonden.
Hun namen beteekenen een glansrijk tijdperk der nederlandsche physiologie.
Geschriften van Th.W. Engelmann: (De meeste van Engelmann's verhandelingen
zijn zoowel in het buitenland als in Nederland uitgegeven. Van deze wordt hier alleen
de nederlandsche uitgaaf vermeld. Met de afkorting Ond. wordt aangeduid:
Onderzoekingen gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche
Hoogeschool).
Ueber Fortpflanzung von Epistylis crassicollis, Carchesium polypinum und über
Cysten auf den Stöcken des letzteren Thieres in Zeitschr. f. wiss. Zool. XXII (1859),
(de voornaam is hier verkeerdelijk Fr. in plaats van Th. gedrukt); Zur Naturgeschichte
der Infusionsthiere, ibid. XXVIII-XXX (1862); Ueber die Vielzelligkeit von Noctiluca,
ibid. XII (1862); Ueber die Endigungen der motorischen Nerven in den quergestreiften
Muskeln in Centralbl. f.d. med. Wiss. N. 19 (1863); Untersuchungen über den
Zusammenhang von Nerv und Muskelfaser. (Mit 4 Taf.) (Leipzig 1863); Ueber die
Endigungsweise der sensiblen Nervenfasern in Zeitschr. f. wiss. Zool. XIII (1863);
Ueber Endigung motorischer Nerven in Jenaische Zeitschr. f. Med. und Naturwiss.
I (1864); A. v o n B e z o l d u n d Th.W.E., Ueber den Einfluss electrischer
Inductionsströme auf die Erregbarkeit von Nerv und Muskel in Verh. physik. med.
Ges. Würzburg, Mai 1865; Ueber die Hornhaut des Auges (Leipzig 1867); Over
schijnbeweging bij nabeelden in Ond. II: 1 (1867); Over de trilbeweging (met plaat)
in Ond. II: 1 (1867); Over de uiteinden der smaakzenuwen in de tong van den
kikvorsch (met plaat) in Ond. II: 1 (1867); Over de plaats van prikkeling in de
spiervezel, bij sluiting en opening van eenen constanten galvanischen stroom in
Ond. II: 1 (1867); Th.W.E. e n T. P l a c e , Methode tot hetvoorkomen van unipolaire
stroomen, bij prikkeling der zenuwen in Ond. II: 1 (1867); Over warmtemetingen
met Schultze's voorwerptafel in Ond. II: 1 (1867); Over de trilbeweging (2e gedeelte)
in Ond. II: 2 (1868); Bijdrage tot de kennis der zenuweindiging in de spier in Ond.
II: 2 (1868); Over de prikkeling der spiervezel door den constanten stroom in Ond.
II: 2 (1868); Over de trilbeweging (3e gedeelte, slot) in Ond. II: 2 (1868); Over
electrische stroomen in het trilhaar-epithelium in Ond. II: 2 (1868); Ueber die
Flimmerbewegung. Dem Andenken von Bezold (Leipzig 1868); Over periodieke
gasontwikkeling in het protoplasma van levende Arcellae in Ond. II: 2 (1869); Over
electrische prikkeling van Amoeba en Arcella in Ond. II: 2 (1869); Over de
voorwaarden en oorzaken der spontane bewegingen van den ureter in Ond. II: 3
(1869); Zur Physiologie des Protoplasma in Pflüger's Arch. II (1869); Bijdragen tot
de algemeene physiologie van spieren en zenuwen. Eerste bijdrage in Ond. II: 3
(1869); Bijdragen tot de algemeene physiologie van spieren en zenuwen. Tweede
bijdrage. Over den sluitings- en openingstetanus in Ond. II: 3 (1869); Over de
peristattische beweging, in 't bijzonder die van het darmkanaal, naar proeven van
den cand. Med. G. v a n B r a k e l

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

825
(met plaat II) in Ond. III: 1 (1870); Over de electromotorische krachten der
kikvorschhuid, haren zetel en hare beteekenis voor de secretie, voorloopige
mededeeling in Ond. III: 1 (1870); Over prikkeling van spieren en zenuwen met
intermitteerende electrische stroomen in Ond. III: 1 (1870); Een blik op de
ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen. Inwijdingsrede
(Leipzig 1871); Bewegingsverschijnselen aan zenuwvezelen bij prikkeling met
inductiestroomen in Ond. III: 1 (1871); Bericht omtrent eenige proeven met W.
Thomson's quadrant-electrometer in Ond. III: 1 (1872); De huidklieren van den
kikvorsch, eene physiologische studie. Eerste gedeelte in Ond. III: 1 (1872); Eenige
proeven tot demonstratie der algemeene wet van electrische prikkeling in Ond. III:
1 (1872); Die Geschmacksorgane in S t r i c k e r 's Handbuch der Lehre von den
Geweben, Cap. XXXIII (1872); De huidklieren van den kikvorsch, eene physiologische
studie. Slot. Mechaniek der secretie (met plaat I en II) in Ond. III: 2 (1873);
Mikroskopische onderzoekingen omtrent den bouw en de beweging der
dwarsgestreepte spierzelfstandigheid in Ond. III: 2 (1873); Omtrent den invloed van
den aard der membraan op de electrische osmose in Ond. III: 2 (1873); Erwiderung
auf Herrn L. H e r m a n n s Bemerkungen zu meinem Aufsatz über die Hautdrüsen
des Frosches in Pflüger's Archiv VII (1873); Imbibitie als oorzaak van
electriciteits-ontwikkeling in Ond. III: 3 (1874); De electromotorische verschijnselen
der spierzelfstandigheid van het hart. Eerste stuk in Ond. III: 3 (1874); Contractiliteit
en dubbelbrekend vermogen in Ond. III: 3 (1875); Over de geleiding der irritatie in
de hartspier in Ond. III: 3 (1875); Over ontwikkeling en voortplanting van infusoria
(met twee platen) in Ond. III: 3 (1875); Ueber Degeneration von Nervenfasern. Ein
Beitrag zur Cellularphysiologie (mit 1 Taf.) in Ond. III: 4 (1876); P. H a r t i n g ,
Gedenkboek Leeuwenhoek besproken in de Gids, 1876, IV, 384; Vergleichende
Untersuchungen zur Lehre von der Muskel- und Nervenelectricität in Ond. III: 4
(1876); Ueber den Einfluss des Blutes und der Nerven auf das electromotorische
Verhalten künstlicher Muskelquerschnitte in Ond. III: 5 (1877); Flimmeruhr und
Flimmermühle. Zwei Apparate zum Registriren der Flimmerbewegung in Ond. III: 5
(1877); Ueber das electrische Verhalten des thätigen Herzens (mit 1 Taf.) in Ond.
III: 5 (1877); Zur Anatomie und Physiologie der Spinndrüsen der Seidenraupe. Nach
Untersuchungen von Th.W. v a n L i d t h d e J e u d e , in Ond. III: 5 (1877);
Toespraak gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Utrechtsche
hoogeschool op 1 Oct. 1877 (Utrecht); Besprechung von J. R o s e n t h a l , Allgemeine
Physiologie der Muskeln und Nerven in Internat. Biblioth. XXVII (1877); Ueber
Trembley's Umkehrungsversuch an Hydra in Ond. III: 5 (1877); Zur Physiologie der
contractilen Vacuolen der Infusionsthiere in Ond. III: 5 (1877); Ueber
Gasentwickelung im Protoplasma lebender Protozoen in Ond. III: 5 (1877); Neue
Untersuchungen über die mikroskopischen Vorgänge bei der Muskelcontraction
(mit 1 Taf.) in Ond. III: 5 (1878); Ueber Reizung contraktilen Protoplasmas durch
plötzliche Beleuchtung in Ond. III: 5 (1878); Ueber die Bewegung der Oscillarien
und Diatomeen in Ond. III: 5 (1878); Ueber Discontinuität des Axencylinders und
den fibrillären Bau der Nervenfasern in Ond. III: 5 (1878); Zur Anatomie und
Physiologie der Flimmerzellen (mit 1 Taf.) in Ond. III: 6 (1879); Physiologie der
Protoplasma- und Flimmerbewegung in H e r m a n n 's Handbuch der Physiologie
(Leipzig 1879); Mikrometrische Untersu-
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chungen an contrahirten Muskelfasern in Ond. III: 6 (1879); Ueber Drüsennerven.
Bericht über einige in Gemeinschaft mit T h . W. v a n L i d t h d e J e u d e angestellte
Untersuchungen in Ond. III: 6 (1879); Neue Methode zur Untersuchung der
Sauerstoff-ausscheidung pflanzlicher und thierischer Organismen in Ond. III: 6
(1880); Ueber den faserigen Bau der contractilen Substanzen, mit besonderer
Berücksichtigung der glatten und doppelt schräggestreiften Muskelfasern (mit 1
Taf.) in Ond. III: 6 (1881); Zur Biologie der Schizomyceten in Ond. III: 7 (1881);
Bemerkungen zu einem Aufsatz von F. M e r k e l , Ueber die Contraction der
gestreiften Muskelfaser in Ond. III: 7 (1881); Ueber den Bau der quergestreiften
Substanz an den Enden der Muskelfasern (mit 1 Holzschnitt) in Ond. III: 7 (1881);
Ueber Sauerstoff-Ausscheiding von Pflanzenzellen im Mikrospectrum (mit 1
Holzschnitt) in Ond. III: 7 (1882); Ueber Assimilation von Haematococcus in Ond.
III. 7 (1882); Farbe und Assimilation in Ond. III: 7 (1882); Ueber Licht- und
Farbenperception niederster Organismen in Ond. III: 7 (1882); Bacterium
photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht- und
Farbensinnes (mit 1 Taf.) in Ond. III: 7 (1882); Prüfung der Diathermanität einiger
Medien mittelst Bacterium photometricum in Ond. III: 7 (1882); Ueber thierisches
Chlorophyll in Ond. III: 8 (1883); Bewegingen der kegels van het netvlies onder den
invloed van licht en duister (ontdekt door v a n G e n d e r e n S t o r t ) in Ond. III: 9
(1884); Nieuwe uitkomsten betreffende de bewegingen van kegels en pigment in
de retina onder den invloed van het licht (verkregen in gemeenschap met den Heer
v a n G e n d e r e n S t o r t ) in Ond. III: 9 (1884); Zur Technik und Kri'ik der
Bacterienmethode in Ond. III: 10 (1886); Die Farben bunter Laubblätter und ihre
Bedeutung und die Zerlegung der Kohlensäure im Lichte (mit 2 Taf.) in Ond. III: 10
(1887); Die Widerstands-schraube. Ein neuer Rheostat (mit 5 Holzschn.) in Ond.
III: 10 (1887); Reponse à M.L. E r r e r a (Assimilation chlorophyllienne) in Ond. III:
10 (1887); De mikrospectrometer (met 1 plaat en 1 houtsn.) in Ond. III: 11 (1889);
Ueber die Function der Otolithen in Ond. III: 11 (1889); Die Purpurbacterien und
ihre Beziehungen zum Licht (mit 3 Holzschn.) in Ond. III: 11 (1889); Ueber
Blutfarbstoff als Mittel um den Gaswechsel von Pflanzen im Licht und Dunkel zu
untersuchen in Ond. III: 11 (1889); Franciscus Cornelis Donders in Ond. IV: 1 (1890);
Beobachtungen und Versuche am suspendirten Herzen (mit 11 Fig.) in Ond. IV: 2
(1892); Das Princip der gemeinschaftlichen Strecke (mit 10 Fig.) in Ond. IV: 2 (1893);
Das rhytmische Polyrheotom (mit 1 Taf. und 13 Fig.) in Ond. IV: 2 (1893); Ueber
den Ursprung der Muskelkraft (mit 4 Fig.) in Ond. IV: 2 (1893); Beobachtungen und
Versuche am suspendirten Herzen, 2te Abh. Ueber die Leitung der Bewegungsreize
im Herzen (mit 2 Taf.) in Ond. IV: 3 (1894); Hermann von Helmholtz in de Gids,
1894, IV, 110; Die Blätterschicht der electrischen Organe van Raja in ihren
genetischen Beziehungen zur quergestreiften Muskelsubstanz (mit 1 Taf.) in Ond.
IV: 3 (1895); Die Erscheinung der Sauerstoffausscheidung chromophyllhaltiger
Zellen im Licht, bei Anwendung der Bacterienmethod (mit 1 Taf.) in Ond. IV: 3 (1895);
Croonian Lecture, On the nature of muscular contraction in Proc. Royal Soc. LVII
(1895) 411; Beobachtungen und Versuche am suspendirten Herzen, 3e Abh.
Refractäre Phase und compensatorische Ruhe in ihrer Bedeutung für den
Herzrhytmus (mit 24 Holzschn.) in Ond. IV. 3 (1895); Versuche über irreciproke
Reizleitung in Muskelfasern (mit 1 Taf.) in Ond. IV: 4 (1895);
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Ueber den Einfluss der Systole auf die motorische Leitung in der Herzkammer, mit
Bemerkungen zur Theorie allorhytmischer Herzstörungen (mit 2 Taf.) in Ond. IV: 4
(1895); Over een middel om extrapolaire prikkeling van spieren en zenuwen
onmogelijk te maken in Ond. IV: 4 (1895); Ueber den Ursprung der Herzbewegungen
und die physiologischen Eigenschaften der grossen Herzvenen des Frosches (mit
3 Taf.) in Ond. IV: 4 (1895); Ueber den myogenen Ursprung der Herzthätigkeit und
über automatische Erregbarkeit als normale Eigenschaft peripherischer Nervenfasern
in Ond. IV: 5 (1897); Ueber den Einfluss der Reizstärke auf die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung in quergestreiften Froschmuskeln.
Unter Mitwirkung von Dr. H.W.F.C. W o l t e r i n g in Ond. IV: 5 (1897); Antrittsrede
in Sitzungsber. K. Preuss. Akad. d. Wiss. 1898, 431; Gedächtnissrede auf E. du
Bois-Reymond, in Abhandl. k Akad. Wiss. Berlin 1898; Ueber primär-chronotroper
Wirkung des Nervus Vagus auf das Herz in Cinquantenaire de la Soc. de Biol.
(1899); Ueber die Wirkungen der Nerven auf das Herz (mit 4 Taf.) in Arch. f. Physiol.
1900; Graphische Untersuchungen über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Nervenerregung (mit 1 Taf.) ibid. 1901; Quelques remarques et nouveaux faits
concernant la relation entre l'excitabilité, la conductibilité et la contractilité des
muscles, in Arch. néerland. 1901; Ueber die bathmotropen Wirkungen der
Herznerven in Arch. f. Physiol. (1902); Die Unabhängigkeit der inotropen
Nervenwirkungen von der Leitungsfähigkeit für motorische Reize, ibid. 1902; Ueber
experimentelle Erzeugung zweckmässiger Aenderungen der Färbung pflanzlicher
Chromophylle durch färbiges Licht, Bericht über Versuche von Dr. N. G a i d u k o w ,
ibid. 1902; Weitere Beiträge zur näheren Kenntniss der inotropen Wirkungen der
Herznerven, ibid. 1902; Ueber die physiologischen Grundvermögen der
Herzmuskelsubstansz und die Existenz bathmotroper Herznerven. Eine Entgegnung
an Herrn E. H e r i n g , ibid. 1903; Myogene Theorie und Innervation des Herzens.
Die Deutsche Klinik am Eingange des 20sten Jahrhunderts (Berlin und Wien, 1903);
Der Versuch von Stannius, seine Folgen und deren Deutung in Arch. f. Physiol.
(1903); Over abnormale interannulaire segmenten in normale merghoudende
zenuwvezelen in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1906, 2e helft; Zur Theorie der
Contractilität in Sitzungsber. d.K. Preuss. Akad. d. Wiss. 18 Oct. 1906; Ein Brief von
J o h a n n e s M ü l l e r an F.C. Donders, in v. Leuthold-Gedenkschrift II. Bd. (1906);
Das physiologische Institut der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,
o
in Berl. Akad. Wochenschr. 1907, n . 30.
In den Utrechtschen Studenten- Almanak van 1879 staat zijn photogr. portret.
Pekelharing

[Eoban, ook Eoba]
EOBAN (ook E o b a ) of E o b a n u s , choorbisschop van Utrecht, gest. 5 Juni 755
bij Dokkum, wordt genoemd als mogelijk de naaste opvolger van Sint Willibrord.
Volgens zeer oude berichten werd hij reeds door Willibrord, toen deze weinige jaren
vóór zijn dood (739) naar Epternach in afzondering ging, tot hulpbisschop aangesteld.
Doch nergens blijkt, dat hij na Willibrord's dood dezen werkelijk heeft opgevolgd.
Naar alle waarschijnlijkheid is het Eoban geweest, aan wiens zorgende hulp Sint
Bonifacius, toen bisschop van Utrecht, in 753 het bisdom toevertrouwde, ofschoon
bisschop Hildegar van Keulen ook aanspraken meende te hebben, om over de
friesche landen geestelijke rechtsmacht uit te oefenen, welke aan-
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spraken door paus Stefanus III zullen afgewezen zijn. In een oude levensbeschrijving
van Sint Bonifacius heet Eoban diens ‘medestrijder en mede-bisschop’, en vergezelde
hij den ‘apostel van Duitschland’ op diens zendingsreizen door onze gewesten. Met
Bonifacius leed Eoban bij Dokkum den marteldood. Zijn lijk werd eerst naar Utrecht
overgebracht, en vervolgens door bisschop Lullus van Mainz bijgezet te Erfurt; doch
het van den romp gescheiden hoofd werd niet teruggevonden. Nog minder zekerheid
dan de kronieken geven ons de oorkonden. Slechts eenmaal, in Juni 753, komt
Eoban voor, als getuige in een koningsoorkonde voor het klooster Fulda; maar dan
heet hij kortweg bisschop, zonder naam van het door hem bestuurde bisdom, en
aan de echtheid dezer oorkonde wordt ernstig getwijfeld. Een kleine verhandeling:
De deorum imaginibus wordt aan zijne hand toegeschreven. In het voormalige
aartsbisdom Mainz werd eertijds zijn naamfeest, als bisschop-martelaar, gevierd
op 26 Juli.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming I (Utrecht
1864) 147, 288, 301; L. O e l s n e r , Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter
König Pippin (Leipzig 1871) 54; G. K u r t h , Saint Boniface (Paris 1902) 163; I.H.
G o s s e s in Nijhoff's Bijdragen, 4e R. IX (1910) 249-250.
Brom

[Epen, Johan Didericus Gijsbertus van]
EPEN (Johan Didericus Gijsbertus v a n ), 10 Maart 1865 te Amsterdam geb., overl.
te Oisterwijk 14 Febr. 1895, oudste zoon van Dr. D i d e r i c u s G i j s b e r t u s v a n
E p e n en E l i s a b e t h H e n d r i k a W i j s . Hij genoot zijne opleiding aan de
openbare handelsschool te Amsterdam en richtte in 1886 met zijn jongeren broeder
het heraldisch-genealogisch archief te Haarlem op. Na twee jaren loste deze zaak
zich op in het genealogisch-heraldisch archief van Vorsterman van Oyen; de beide
firmanten werden de compagnons van laatstgenoemde. Tot 1894 bleef van Epen
- de jongere broeder, D.G. van Epen, trad spoedig uit - met Vorsterman van Oyen
geassocieerd, en leidde met dezen de omvangrijke zaak, eerst te 's Gravenhage,
later te Oisterwijk. In gemeld jaar vestigde hij zich weder te 's Gravenhage met het
doel daar voortaan zelfstandig als genealoog werkzaam te zijn. Voor afwikkeling
van zaken te Oisterwijk vertoevende, werd hij daar door een zware ziekte overvallen,
die hem ten grave sleepte. Van Epen was een goed en eerlijk genealoog, al behoorde
hij nog tot de oude school. Afzonderlijke werken zagen van hem niet het licht, doch
het aantal geslachtslijsten door hem in handschrift bewerkt zijn legio, voorts werkte
hij mede aan het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche geslachten,
was van 1889-1894 mede-redacteur van het Algemeen Nederlandsch Familieblad
en het Jaarboek van den Nederlandschen adel; de jaargang VI (1894) van deze
laatste uitgave is vrijwel door hem alleen geredigeerd. Zoowel in het Alg. Ned.
Familieblad als in het Maandblad van het Geneal.-Heraldisch Genootschap de
Nederl. Leeuw - van welk genootschap hij gedurende zijn verblijf te 's Gravenhage
als bibliothecaris deel van het bestuur heeft uitgemaakt - treft men verschillende
artikelen van zijn hand aan. Van verscheidene buitenlandsche genootschappen
was hij correspondeerend lid.
Zie: Mndbl. de Nederl. Leeuw XIII (1895) 33, 34; Alg. Nederl. Familieblad XII
(1895) achter p. 48.
van Epen

[Episcopius, Joannes (1)]
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EPISCOPIUS (Joannes) (1), uit Vucht, was prof. theol. te Keulen, waar hij 1570
college over de psalmen gaf.
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Zie: v. B i a n c o , Gesch. d. Univ. Köln. I, Anl. 336.
Molhuysen

[Episcopius, Joannes (2)]
EPISCOPIUS (Joannes) (2), een amsterdammer, 12 Mrt. 1649, 20 jaar oud, te
Leiden als student ingeschreven, dichtte een Poematium in Collegium Auriacum
(Amst. 1647), de door Frederik Hendrik te Breda gestichte hoogeschool
Zie: H e r m a n s , Bijdr. Gesch. N.- Brabant I, (1845) 224; d e W a l , Nalezingen.
Molhuysen

[Episcopius, Simon]
EPISCOPIUS (Simon), geb. 8 Jan. 1583 te Amsterdam, overl. 4 Apr. 1643, zoon
van E g b e r t R e m m e r t z . B i s s c h o p e n G e e r t r u y d J a n s . Hij studeerde
op kosten van den oudburgemeester Corn. Bennink, werd alumnus der
amsterdamsche regeering en werd, volgens zijn biografen, 1600 als student te
Leiden ingeschreven; zijn naam is echter in het Album Studiosorum niet te vinden;
wel komt in de pedelsrol van 1601 (hs. in het Senaatsarchief) voor ‘Simon Egberti
in Collegio’, waarmede zeker Episcopius kan bedoeld zijn. Hij studeerde philosophie
en theologie en werd in 1606 bevorderd tot magister artium. Opgenomen in het
Staten-College, volgde hij de lessen der leidsche theologen, vooral van Arminius,
wiens beste leerling hij werd. Om die reden werkte de calvinist Plancius te
Amsterdam hem tegen en belette dat hij aldaar werd beroepen. Hij bezocht in 1609
de hoogeschool te Franeker om zijne studiën te voltooien. Hier kwam hij in strijd
met Sibrand Lubbertus, die hem telkens tot disputaties dwong. Hij bedankte voor
het beroep naar Gouda en Alkmaar, maar nam in 1610 dat van Bleiswijk aan.
Intusschen had hij 14 Jan. 1610 de remonstrantie geteekend. Zijn beroep te Bleiswijk
vond dan ook hevig verzet in de classis. Maar de rotterdamsche magistraat en
predikanten steunden hem. In de haagsche conferentie stond hij naast zijn vriend
Wtenbogaert onder de remonstranten vooraan. Ook aan de delftsche conferentie
van 1613 nam hij deel. Voor een beroep naar Utrecht bedankte hij, omdat hij in
1612 benoemd werd tot professor te Leiden, toen Gomarus den dienst had
nedergelegd. Hij aanvaardde zijn ambt met een rede de optima regni Christi
instruendi ratione. Ofschoon er noch in zijn rede, noch in zijn optreden iets was dat
ergernis kon geven, ondervond hij dadelijk verzet en tegenwerking. Toch stond hij
in goede verhouding met den andersdenkenden Polyander, die Arminius had
opgevolgd, omdat Conr. Vorstius door de contra-remonstranten werd tegengewerkt.
In 1615 maakte hij een reis naar Parijs. Dit gaf weder aanleiding tot allerlei booze
praatjes alsof hij met de Jezuïeten heulde, terwijl zijn medelijden met Vorstius hem
van sociniaansche sympathieën deed verdenken. Het eerste was laster, het tweede
een misverstand, maar dat door zijn tegenstanders ijverig werd geëxploiteerd. Toen
te Amsterdam het opgeruid gepeupel in Febr. 1617 godsdienstoefeningen der
remonstranten verstoorde en het huis van zijn broeder, den aanzienlijken koopman
R e m B i s s c h o p , plunderde, werd ook zijn naam steeds meer geschonden en
zijn arbeid verzwaard. Met grooten moed, in vredelievenden ernst, maar ook met
rustige geloofskracht hield hij stand en werkte voort. Te Leiden werkte de
calvinistische predikant Festus Hommius hem steeds heftiger tegen. De curatoren
der universiteit steunden Episcopius. Van ondoordacht radicalisme, als de
alkmaarsche predikant Venator vertoonde, was hij afkeerig. Bedachtzaam werkte
hij voort en gaf belangrijke studiën uit: Notae breves in XXIV priora capita Matthaei;
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Lectiones in 1 Epist. cathol. Johannis; Lectiones in Apocal. Johannis; Paraphrasis
et observationes in cap.
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VIII-XI Ep. ad Romanos. Een collegium disputationum verschafte hem grooten
invloed op de studenten. In 1646 werden alle disputatiën uitgegeven onder den titel
Disputationes theologicae tripartitae, een gedeelte waarvan reeds in 1618 door zijn
tegenstander Festus Hommius was uitgegeven en bestreden. T r i g l a n d , in zijn
Kerck. Gesch., bestreed ze ook en beschuldigde Ep., dat hij de studenten bedierf,
hetgeen voor den invloed van zijn arbeid pleit. In 1616 trad Hommius openlijk tegen
hem op en beschuldigde hem van Socinianisme. Hij verdedigde zich tegenover de
curatoren der hoogeschool en ontving van hen het bewijs, dat hij zich afdoende had
gerechtvaardigd. Toen Hommius voortging hem verdacht te maken, verweerde Ep.
zich en klaagde hem aan. Zijn naam kwam bij de calvinisten echter steeds meer in
opspraak. Aan de studenten van het fransche college werd verboden zijne lessen
bij te wonen. Toen in 1618, na den staatsgreep van Maurits, overal de reactie met
geweld werd doorgezet en Wtenbogaert vluchtte om niet het lot van Oldenbarnevelt
te ondergaan, werd Episcopius de leider der remonstranten. Hij werd door de Staten
aangeschreven met Polyander als afgevaardigde der leidsche academie op de
Synode te Dordrecht te verschijnen. Maar de Synode zelf heeft hem aanstonds,
niettegenstaande zijn lastbrief, als gedaagde behandeld, evenals de overige
remonstranten. In een oratio, 13 Nov. 1618 gehouden, nam hij afscheid van zijne
studenten en noemde als de beginselen van zijn onderwijs: terugkeer van de
scholastiek in de theologie tot den apostolischen eenvoud, de heiligmaking en de
vroomheid te stellen boven het dogmatisme, en het najagen van vrede en eendracht.
6 Dec. hield hij te Dordrecht zijn beroemde rede, waarin hij het verzet der
remonstranten tegen het leerstuk der praedestinatie toelichtte en verdedigde en
hun kerkelijk standpunt in verband met hunne beginselen bepleitte. Voortdurend
was hij de woordvoerder der gedaagde remonstranten. Met veel talent en groote
kracht hield hij stand. Maar tegenover de partijrechtbank der Synode was zijn
standvastigheid vruchteloos. Toch maakte zijn waardige, kalme ernst diepen indruk.
In April 1619 viel het vonnis. Met de andere remonstranten werd hij verbannen. Hij
begaf zich eerst naar Waalwijk, toen naar Antwerpen, waar hij met Wtenbogaert nu
de leiding der aldaar gestichte remonstrantsche broederschap op zich nam. Hier
schreef hij zijne protesten tegen de Synode: Synodi Dordracenae crudelis iniquitas
en Antidotum. De verdachtmakingen der tegenpartij zoowel als de behoefte aan
aaneensluiting der geestverwanten noopten Episcopius te schrijven een Confessio
sive declaratio der remonstranten, waardoor tevens aan de voorwaarden werd
voldaan waaronder aan de ballingen en vluchtelingen in Denemarken en Stade
gelegenheid werd geschonken zich te vestigen, hetgeen vooral in Friedrichstadt
gelukte. In de inleiding dezer confessie komt het anticonfessioneel karakter duidelijk
uit. Allerlei beschuldigingen drongen Episcopius nog een Noodige verantwoordinge
der Remonstranten te schrijven. Enkele geestverwanten als Dirk Rafaelsz.
Camphuysen achtten het stellen dier confessie overbodig en waarschuwden er
tegen. Te Antwerpen, waar Episcopius twee jaren bleef, sloeg hij het aanbod der
sociniaansche Polen af, om zich bij hen aan te sluiten en naar Polen te komen. Ook
disputeerde hij daar met den Jezuïet Petrus Wading mondeling en schriftelijk. Deze
briefwisseling is na zijn dood uitgegeven. Met Cupus begaf hij zich in 1621 naar
Keulen, in de hoop dat men zich daar zou kunnen vestigen. Hun werd
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echter de stad ontzegd. Daarna begaven zij zich naar Rouaan en naar Parijs. Hier
preekten Wtenbogaert en Episcopius in het huis van de Groot. Daarna vestigden
zij zich in Rouaan. Hij bleef in correspondentie met de remonstranten in het vaderland
en teekende zijne brieven met den schuilnaam S i m o n d e W a c h t e r , ook wel
V i g i l a n t i u s . In zijn Bodecherus ineptiens verdedigde hij nogmaals de confessie.
Voorts schreef hij een Tractatus brevis de libero arbitrio en bestreed hij de
professoren Capellus te Saumur en Camero te Montauban in geschriften die later
verschenen. Na vele omzwervingen in Frankrijk, waar sinds 1623, het noodlottige
jaar van den aanslag op Maurits, ook hem gevaar bedreigde, besloot hij zich in te
schepen naar het vaderland. 28 Juli 1626 kwam hij te Rotterdam aan. Weldra kwam
ook Wtenbogaert. Samen leidden zij nu de zaken en bestuurden de Broederschap.
Onder het gematigd en welgezind bestuur van Frederik Hendrik verminderden de
vervolgingen. Episcopius was te Rotterdam veilig en trouwde er met M a r i a
P e s s e r . Ook te Amsterdam predikte hij en wijdde aldaar in 1630 de kerk in der
remonstranten, door Vondel bezongen. Toen de remonstranten besloten in 1634
een seminarium te stichten, was Episcopius de aangewezen leidsman.
Negen jaren heeft hij het professoraat bekleed. In die jaren vooral heeft hij zich
de wetenschappelijke grondlegger en verdediger der remonstrantsche theologie
betoond. Bovendien predikte hij. Na zijnen dood verschenen drie deelen preeken.
Hij schreef formulieren voor doop en avondmaal. Tallooze uitgegeven en
onuitgegeven brieven liet hij na. Tegen de critiek van eenige leidsche professoren
schreef hij zijne Apologia pro Confessione, een uitvoerig en voortreffelijk werk. Toen
dit weder werd aangevallen, verdedigde hij zich nogmaals met groote kracht in zijn
Responsio. In al deze werken blijkt, dat het dezen theoloog, schoon hij onder de
kundigste en scherpzinnigste theologische denkers van zijn tijd een eereplaats
inneemt, geenszins alleen om de theologie, maar bovenal om den godsdienst, om
de vrije ontwikkeling van het godsdienstig denken en tevens om de eenheid aller
volgelingen van Christus te doen was. De tegenstanders lieten hem niet met rust.
Aanhoudend had hij te strijden met Walaeus, Vedelius, Trigland, Heidanus en
Doucher. Zijn grootste dogmatische werk droeg den titel: Inst tutiones theologicae.
Het is niet voltooid, maar bevat veel belangrijks. Hij heeft nooit voor zijn dogmatiek
of zijn confessie eenig bindend gezag opgeëischt. Zijn Responsio ad quaestiones
theologicas 64 is een apologie van het vrijzinnig-theologisch christendom van dien
tijd, en geeft een klaar beeld van geest en strekking van zijn onderwijs. Zijn theologie
wilde geen speculatieve, maar een practische wetenschap zijn, op het religieuze
leven zelf gericht. De ethisch-religieuze critiek van de dogmatische scholastiek en
sophistiek, vooral in de praedestinatieleer toegepast was zijn groote kracht. In zijn
leer van de drieëenheid en de erfzonde week hij ook van de traditioneele opvattingen
af. In de jaren 1632 en 1640 streden Amsterdam en Rotterdam om het bezit van
Episcopius en het seminarium, een bewijs hoe geliefd ook zijn persoon was. Hij had
het plan nog naar Rotterdam terug te keeren. Zijn dood heeft het verhinderd. Hij
overleed te midden van onafgebroken arbeid. Zijne opvolgers aan het remonstr.
seminarium, de professoren C u r c e l l a e u s en P o e l e n b u r g h , gaven in 1650
o

en 1655 in twee deelen f . zijne Opera theologica uit.
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De vele geschilderde portretten, die van hem gevonden worden zijn een bewijs van
de liefde, die hem toegedragen werd; het merkwaardigste is wel het in 1615 door
Dirk Pietersz. geschilderde, dat in de Remonstr. kerk te Rotterdam bewaard wordt
en door W. Delff is gegraveerd. In de universiteit van Amsterdam is een in 1643
door H. Mz. Sorgh geschilderd portret (J. Matham, H. Bary, S. Savry e.a. sc.).
Zie: P h i l . a L i m b o r g h , Leven van Sim. Episcopius (Amst. 1693); J.
K o n i j n e n b u r g , Lofrede op S. Episcopius (Amst. 1791); P. B a y l e , Dict. hist. et
crit. II, 751; J.M. S c h r ö c k , Lebensbeschreib. v. berühmten Gelehrten II, 182; H.C.
R o g g e , Bibl. de Remonstr. Geschr. (Amst. 1863) 38-47; C. S e p p , Godgel.
onderwijs in Nederland I, 230; II, 183; A.H. H a e n t j e n s , S. Episcopius als apologeet
van het Remonstrantisme (Diss. Leiden, 1899). Bibliographie bij P e t i t ,
Bibliographische Lijst der Werken van de Leidsche Hoogleeraren I (1894) 119.
Groenewegen

[Erasmius, Johannes]
ERASMIUS (Johannes), geb. te Utrecht 1604, overl. te Alkmaar 21 Maart 1658,
oefende zich in zijn geboortestad onder den rector Anthonius Aemilius, werd in het
laatst van 1634 rector te Tiel, in 1641 aan het gymnasium te Harderwijk, waar hij
zijn ambt 11 Mei aanvaardde. Den 28. werd hij ook plechtig ingeleid als hoogleeraar
in de grieksche taal en redeneerkunde. In 1644 nam hij het conrectoraat te Alkmaar
aan, waaraan eene jaarwedde van ƒ 500 nevens vrije huishuur verbonden was. 1
Sept. diende hij bij de herv. gemeente de attestatiën in uit Tiel van hem en zijne
vrouw M a r g a r e t h a L a u r e n s d . ; 1 Nov. werd hem zijn eerste kwartaal betaald.
Zijne voordrachten verwierven veel bijval. Zijne weduwe volgde hem spoedig in het
graf, zijnde zij 4 Mei 1658 begraven. A r n o l d W a l t e r s z . P a r c k heeft zijne
nagelaten werken verzameld en uitgeven onder den titel: Opera posthuma: Eruditi
ac jucundi argumenti. In Usum Illustrium Scholarum (Harderv. 1663 en 65, 2 dln.).
Een tweede druk verscheen te Amsterdam in 1679, een derde aldaar in 1691. Aan
de latijnsche scholen in Gelderland werden zij veel gebezigd als schoolprijzen. Zij
bevatten artikelen over onderwerpen van allerlei aard, kunstiglijk samengesteld uit
de woorden en spreekwijzen van oude romeinsche schrijvers, en vergezeld van
eene vrije vertaling in het nederduitsch. Daarachter volgen de oratiën de dignitate
artis dialecticae, de instaurata Bibliotheca Tielana en de perpetua Pace inter
Philippum IV, Hispaniarum Regem, et Confoederatos Ordines, confirmata M.D C.
XLVIII, respectievelijk gehouden te Harderwijk 3 Juli 1641, Tiel 2 Jan. 1635 en
Alkmaar 5 Juni 1648. En ten slotte komt een bundeltje latijnsche gelegenheidsverzen.
Zie: B o u m a n , Geschied. der voormalige Geldersche Hoogeschool I, 88.
Bruinvis

[Erhatz, Bernardus Antonius]
ERHATZ (Bernardus Antonius), bekwaam onderwijzer en opvoedkundige, 14 Aug.
1822 te Nijmegen geb. en 15 Apr. 1899 ald. overl. Hij ontving zijn opleiding tot
onderwijzer aan de bijzondere school van C. Pothast te Nijmegen en werd later
hoofd der school te Herwen-en-Aerdt, daarna onderwijzer a.d. Vincentiusschool te
's Gravenhage en vervolgens hoofd der school te Beek, gem. Ubbergen. Hij was
tevens directeur van de rijksnormaallessen en later van den gemeentelijken
opleidingscursus te Nijmegen. In 1882 werden de rijksnormaallessen naar Nijmegen
overgebracht, doch Erhatz bleef er directeur van, ook nadat hij eenige jaren te voren
ontslag had genomen
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als hoofd der school te Beek. Honderden onderwijzers hebben daar voor een goed
deel aan hem hun opleiding te danken.
Met zijn vriend J.M.H. B o s m a n schreef hij: Ons verleden; de geschiedenis des
Vaderlands in Schetsen en Tafereelen (1869; 8e dr. 1905).
Zuidema

[Eringa, Jan Piers]
ERINGA (Jan Piers), landbouwer te Edens, een der voormannen van het friesche
Réveil; geb. 26 Mei 1792 te Edens, overl. 28 Jan. 1872. Onder invloed van zijn
vrouw, T r i j n t j e U l b e s H i e m i n g a , tijdens een ernstige ziekte tot bekeering
gekomen, werd hij een uitnemend kenner der gereformeerde leer en was daardoor
van grooten invloed op zijn omgeving, zoodat Edens en Spannum voortaan
rechtzinnige predikanten kregen. Hij woonde in 1848 met Ds. Felix te Longerhouw
de vergadering van predikanten bij in het Odéon te Amsterdam, die van grooten
invloed is geweest op de Ned.-Herv. Kerk. Hij schreef: Levensbeschrijving van Pieter
Oeges Garda (Heeg 1858) en verschillende opstellen in het Kerkelijk Maandblad
en Weekblad der Prov. Vereeniging der Waarheidsvrienden in Friesland. Zijn vurige
wensch was, dat één zijner kleinzonen predikant werd. In plaats van één, zijn er
vier in de evangeliebediening werkzaam.
Zie zijn levensbeschrijving in het friesche tijdschrift Yn ús eigen Tael 1910, 65-76.
Wumkes

[Ernst Casimir]
ERNST CASIMIR, graaf van N a s s a u - D i e t z , geb. te Dillenburg 22 Dec. 1573,
gest. voor Roermond 2 Juni 1632, zoon van Johann, graaf van Nassau-Dillenburg,
en Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg. Hij werd met zijn ouderen broeder
Ludwig Günther opgeleid te Siegen aan de daar gestichte hofschool en verder te
Herborn en Basel, later te Genève, sedert 1590 wegens nog onvoldoende opleiding
te Leeuwarden onder zijn oudsten broeder, graaf Willem Lodewijk, die hun den
frieschen geleerde Pieter van Regemorter als gouverneur gaf en dien hij (1592)
voor Koevorden, (1594) voor Groningen vergezelde. Bij Bislich aan de Lippe, waar
(2 Sept. 1595) een door zijn broeder graaf Philips van Nassau en graaf Ernst van
Solms aangevoerde ruiterbende door troepen van Mondragen overvallen werd en
deze beide aanvoerders sneuvelden, raakte hij gevangen en werd naar Rijnberk
gevoerd, waar hij drie weken later tegen betaling van ƒ 10.000 rantsoen werd
losgelaten. Hij ontving toen de compagnie van Solms en nam daarmede deel aan
de mislukte verdediging van Hulst in het volgende jaar en aan den strijd in den
Bommelerwaard. Met prins Maurits belegerde hij Rijnberk, waar hij aan de hand
gekwetst werd, en Lingen (1597) en vergezelde daarna Louise de Coligny naar
Frankrijk. Weldra keerde hij van daar terug om weder deel te nemen aan den krijg.
Hij veroverde bij het begin van Maurits' tocht naar Vlaanderen het fort Philippine en
verloor op den morgen van den slag bij Nieuwpoort (2 Juli 1600) als bevelhebber
der voorhoede het gevecht aan de brug bij Leffinghem tegen een overmacht; dit
gevecht gaf Maurits echter den tijd zich in slagorde te stellen. In 1605 gouverneur
van Rijnberk geworden, veroverde hij in het volgende jaar Lochem en leidde de
verre ruiter-expeditie naar Brunswijk, waar hij den hertog hielp tegen zijne hoofdstad.
Door den dood zijns vaders (1606) regeerend graaf van Dietz geworden en (3 Febr.
1607) tot veldmaarschalk en luitenant-gouverneur van Gelderland aangesteld, huwde
hij (8 Juni 1607) met S o p h i a H e d w i g , hertogin van
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Arnhem vestigde. Na de onderwerping van het weerspannige Utrecht werd hij in
1610
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luitenant-gouverneur ook aldaar, ofschoon hij in den regel metterwoon te Arnhem
gevestigd was, totdat hij in Augustus 1620 zijn gestorven broeder Willem Lodewijk
als stadhouder van Friesland opvolgde en naar Leeuwarden kwam. Na het einde
van het Twaalfjarig Bestand veroverde hij in 1622 met Maurits Bergen op Zoom en
daarna Steenwijk; Emden en Oostfriesland verdedigde hij in 1623 tegen aanslagen
van den keizerlijken veldheer Tilly. Na Maurits' dood verkozen ook Groningen en
Drente hem tot Stadhouder (1625). Met diens opvolger in de andere gewesten, prins
Frederik Hendrik, werkte hij als veldmaarschalk even eendrachtig samen, zoowel
in militaire als in staatkundige zaken, niet in kerkelijke, waarin hij des laatsten
gematigdheid afkeurde, met name ten opzichte van de remonstranten, als wier
tegenstander hij ook tijdens het bestand naast Maurits en Willem Lodewijk was
opgetreden. Hij betreurde in 1617, dat Maurits eerst toen krachtig tegen hen optrad.
Als veldheer onderscheidde hij zich vooral door groote dapperheid en
voortvarendheid, als mensch door zekere ronde ruwheid, in de legerkampen van
prins Maurits nog sterker op den voorgrond getreden. Hij veroverde in 1626
Oldenzaal en hielp Frederik Hendrik bij de verovering van Grol (1627) en 's
Hertogenbosch (1629), gedurende welk laatste beleg hij belast werd met de taak
om met een kleine macht den spaanschen veldheer graaf Hendrik van den Bergh
den keizerlijken Montecuculi uit Gelderland te verjagen of hen in het Utrechtsche
tegen te houden. In zijne noordelijke gewesten handhaafde hij herhaaldelijk de
ernstig verstoorde orde, met name te Leeuwarden in 1626, terwijl hij overigens
feitelijk den frieschen en groningschen regenten het bestuur overliet. Met Frederik
Hendrik in 1632 tot diens veldtocht aan de Maas medewerkend, werd hij in de
loopgraven voor het belegerde Roermond door het hoofd geschoten en stierf aan
deze wond. Zijn lijk werd gebalsemd en te Leeuwarden begraven. Zijn spreuk
‘Constant’, die overeenkwam met die zijner alom geërde vrouw: ‘plutôt mourir que
changer’, was hij zijn gansche leven getrouw. Hij liet twee zoons na: de graven
Hendrik Casimir en Willem Frederik van Nassau, die hem achtereenvolgens beiden
als stadhouder in de noordelijke gewesten opgevolgd zijn. Hij is zoo de stamvader
van den frieschen tak der Nassau's geworden. Een der kwartieren van het staatsche
scheepsvolk aan boord heette naar hem.
Van zijn vele portretten zijn de beste het in 1612 door P. Moreelse geschilderde,
dat door W. Swanenburg gegraveerd is, het in 1624 door Mierevelt geschilderde in
het stadhuis te Delft (W. Delff sc.) en het in 1633 door W. de Geest geschilderde in
o

het Rijksmuseum te Amsterdam. Vgl. E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 2391.
Brieven van hem zijn te vinden in G r o e n 's Archives 2e série, I en II; vgl. over
hem: L.H. W a g e n a a r in het verzamelwerk Je Maintiendrai II, 117 vlg. S t a r t e r
wijdde hem in 1620 een lofvers.
Blok

[ERPT, Willem van]
ERP(T) (Willem v a n ), maakte zich verdienstelijk bij het beleg van Grave (1674)
door het overbruggen der gracht met biesbruggen. Van de familie van Erpt waren
verschillende leden brugmeesters (pontonnier-officieren).
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 189; E y s t e n , Gesch. Nederl.
Pontonniers 255.
Eysten
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[Esser, Isaac]
ESSER (Isaac), geb. 3 Mei 1818 te Haarlem, overl. 11 Oct. 1885; zoon van Mr.
P i e t e r H e n d r i k E s s e r , procureur-generaal bij 't hooggerechtshof te Batavia.
Op 18-jarigen leeftijd naar Indië vertrokken, klom hij aldaar op van klerk tot
adjunct-inspecteur der cultures. Onder veel tegenstand ging hij evangeliseeren en
maleische christelijke lectuur verspreiden. Hij repatrieerde in 1854, ijverde voor de
zending onder de Soendaneezen, bezorgde herdrukken van maleische boeken en
tractaten, hield bijbellezingen en bewerkte de uitzending van Lion Cachet als
zendeling naar de Kaap. In 1861 ging hij weer naar Indië, waar hij als resident van
Timor veel deed voor onderwijs en evangelisatie, terwijl de slavenhandel in hem
een warm bestrijder vond. Juni 1864 in het vaderland teruggekeerd, stelden Mr.
Groen van Prinsterer, die met hem dweepte, Capadose en van Hogendorp hem
candidaat voor de Tweede Kamer, zonder dat hij echter gekozen werd. Hij werd nu
medewerker aan de Heraut, de Wekstem en de Bazuin. Van 1867-1878 redigeerde
hij het 14-daagsch tijdschrift Maranatha. Zijn groote vermaardheid dankt hij aan zijn
straatprediking te 's Gravenhage van 1868 af. Hij is de stichter van de
zendingsvereeniging, het Javacomité en hij gaf tal van geschriften uit, die vermeld
zijn in zijn meest bekend werk: Stractprediking, waarvan zijn zoon den 5en druk
bezorgde (Baarn 1910), met bijvoeging van een uitvoerige biographie.
o

Hij was gehuwd 1 . met C a t h a r i n a L o u i s a C a r o l i n a N i e u w e n h u y s ;
o

2 . te Zeist 14 Oct. 1864 met M a r i a W i l h e l m i n a H o v y , weduwe van J u s t u s
de Mol van Otterloo.
Wumkes

[Essink, Joannes Gerardus Henricus Carolus]
ESSINK (Joannes Gerardus Henricus Carolus), geb. te Oldenzaal 6 Oct. 1827,
overl. te Utrecht 5 Mei 1902. Als R.K. priester was hij werkzaam te Rossum,
Ootmarsum, Oosterbeek, Huissen, Maarssen en sinds 1891 als plebaan der
metropolitaankerk te Utrecht. 10 Nov. 1884 benoemd tot kanunnik van het
utrechtsche kapittel, werd hij tot proost aangesteld 28 Aug. 1900, terwijl hij sinds 22
Aug. 1896 tevens deken der stad Utrecht was. Hij was een welsprekend redenaar
en gaf verschillende preeken uit: Ecclesiastes (1873); Lijkrede bij de plechtige
uitvaart van Z.D.H. Petrus Mathias Snickers, Aartsbisschop van Utrecht (Utrecht
1895); Preek over de St. Josefkerk te Utrecht (Utrecht 1899).
Behalve vele ascetische werkjes schreef hij: Protestantismus eene Slavernijd es
geestes (Arnhem 1865); De rechtzinnigen en modernen verzoend in den schoot
der Katholieke Kerk (Rijsenburg 1866); Het Jansenisme eene vrucht van het
Oud-Katholiek congres gehouden te Rotterdamin Aug. 1894, geproefd en beoordeeld
(Utr. 1895). Onder zijn ascetische werkjes munten uit: Overwegingen over het bitter
Lijden onzes Heeren voor elken dag der vaste (Utrecht 1871, 3e druk 1898); Een
versche Meikrans neergelegd aan de voeten van Maria (Utr. 1869, 2e druk 1881,
nieuwe uitg. 1887); Een zevental kruiswegoefeningen (Utr. 1866, 5e druk 1893);
Het Goddelijk Hart van Jezus 31 overwegingen, voor de maanden Juni en December,
en Gebeden voor het veertiguren gebed, het Lof en de H. Mis en H. Communie
benevens de gewone Litaniën.
Ook schreef hij talrijke artikelen in de Katholiek van de jaren 1871-1877; zie
register.
Batenburg
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[Euth, Joannes Aegidius]
EUTH (Joannes Aegidius), zoon van A d a m E., heeft blijkbaar zijn jeugd en eerste
doktersjaren in Duitschland doorgebracht. Alhoewel hij onder Henricus Regius te
Utrecht gepromoveerd schijnt
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te zijn, waar hij 1676 als student werd ingeschreven, is hij vermoedelijk reeds spoedig
lijfarts geworden van den hertog Johan Georg I van Saksen-Eisenach en vergezelde
diëns gemalin Johanna, 26 April 1672, reeds voor de achtste maal uit Eisenach
naar het bad Ems. Zijn thuringsche en saksische en ook zijn hessische praktijk zal
dus uit die jaren en nog wat later dateeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij, de
archiater van vele vorsten, zooals hij betiteld wordt, reeds in dien tijd een ambulant
leven had. Wij vinden hem in Gelderland, in den Bosch, in Londen en in nog andere
plaatsen. Toch bestaat er grond, om aan te nemen, dat hij vóór 1680 zijn domicilie
in den Haag gekozen heeft. De oorzaak daarvan zal gezocht moeten worden in zijn
huwelijk met een hollandsche uit de bekende amsterdamsche familie Heynsius. Hij
was lid van de wetenschappelijke vereeniging Sacri Romani Imperii Academia
Naturae Curiosorum en had zoowel in de geleerde wereld als onder de vorsten en
gezanten veel vrienden en begunstigers. Uit zijn geschriften blijkt, dat hij een streng
lutheraan en een niet onverdienstelijk litterator was, die niet alleen in zijn Agonisma
de hydrope curiosum 5, blijk gaf van een ongewone literatuurkennis, maar ook van
groote eigen ervaring op dit gebied. Hij leefde nog in 1700.
Behalve Agonisma de hydrope curiosum ad recentiorum mentem delineatum
(Hag. Com. 1700; de eerste druk zal van omstr. 1670 dateeren) en Anatome umbilici
curiosa (Lugd. Bat. 1697), waaraan de hierboven gegevene biografische
bijzonderheden ontleend zijn, schijnt hij ook verschillende verhandelingen geschreven
te hebben in de Ephemerid. German. Decur. 1-3.
A. Geyl

[Evekink, David]
EVEKINK (David), geb. te Zutphen 24 Maart 1834, overl. aldaar 13 Febr. 1871,
houtkooper, vermaakte aan de vereeniging ‘de Spaarkas’ te Zutphen, waarvan hij
bestuurslid geweest was, ƒ 20.000, om deze som te besteden overeenkomstig de
statuten der Spaarkas ‘tot bevordering van welstand en verlichting onder den
arbeidenden stand’. Men besloot er flinke arbeiderswoningen voor te zetten en deze
voor een billijken prijs te verhuren.
In 1873 en 1874 werden onder den naam ‘David Evekink's stichting’ de eerste
achttien woningen gezet.
Gimberg

[Everardi, Popco]
EVERARDI (Popco) was een zoon van E v e r a r d u s d'E m b d a of v a n E m d e n ,
den secretaris der hoofdmannenkamer van Groningen en Ommelanden. Hij schrijft
zich doorgaans Popco Everardi en wordt slechts enkele malen (o.a. in zijn
huwelijkscontract van 11 Juli 1596 met A v e v a n M e t e l e n ) P o p c o E v e r a r d i
d'E m b d a genoemd. Na den dood (22 April 1570) zijns vaders werd hij op nog
jeugdigen leeftijd tot diens opvolger aangesteld. Hij heeft deze belangrijke betrekking,
benevens die van rentmeester der Ommelanden, tot aan de reductie van Groningen
tot de Unie in Juli 1594 vervuld. Sterk koningsgezind, was hij tusschen de jaren
1580-1594 een der erkende hoofden der spaanschgezinde partij te Groningen.
Eenige malen werd hij met eene zending naar Parma, met wien hij op vertrouwden
voet stond, belast. Bij de onderhandelingen tot opheffing van het beleg van Groningen
op 19 Juli 1594 trachtte hij als woordvoerder namens de stad tegenover prins Maurits
den afval van Groningen en de gehechtheid aan den koning van Spanje te
verontschuldigen.
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Korte jaren na zijn aftreden werd hij, als verdacht van vervalsching van
rentebrieven, gevangen genomen en bij vonnis van 20 December 1597 ver-
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oordeeld tot eene boete van 15000 daalders. In 1626 heeft hij getracht deze zaak
aan eene revisie te onderwerpen; hij schijnt hangende het proces te zijn overleden.
Zie: B o r , Nederl. Oorl. B. XXXI, 43; Stukken in het Rijksarchief te Groningen.
Feith

[Everwijn, Mr. Pieter]
EVERWIJN (Mr. Pieter), zoon van Samuel (2), die volgt, ged. te Dordrecht 14 Aug.
1665, gest. aldaar 15 Sept. 1723, was heer van Brandwijk, schepen en oudraad
1692-93, veertig 1695. Hij was gehuwd met A n n a C a t h a r i n a d e R o o v e r e
(geb. te Dordrecht 18 Juli 1668 overl. 2 Oct. 1699) dochter van Mr. F r a n ç o i s d e
R o o v e r e en M a c h l i n a v a n M e w e n en liet drie dochters na.
van Dalen

[Everwijn, Samuel (1)]
EVERWIJN (Samuel) (1), zoon van C h a r l e s E v e r w i j n en S u s a n n a
l'O i s e l e u r d e V i l l e r s , geb. te Middelburg in 1601, gest. te Dordrecht in 1631.
Hij studeerde te Leiden in de theologie (ing. 10 Oct. 1619), werd predikant bij de
waalsche gemeente te Gouda en in Sept. 1626 bij de hervormde gemeente te
Dordrecht beroepen. In 1630 was hij met ds. Henricus Swalmius, ds. Gisbertus
Moringius en Gisbertus Voetius, tijdelijk predikant in het heroverde 's Hertogenbosch,
waar zij 16 Mei 1630 de roomsch-katholieke geestelijkheid der stad en der Meierij
uitdaagden, om openlijk of in het bijzijn der regeering met hen over de waarheid en
den ouderdom der r.k. leer te redetwisten. Cornelius Jansenius, hoogleeraar te
Leuven, later bisschop van Yperen en Dr. Willem van Engelen, lector in de
godgeleerdheid in de abdij van het Parck bij Leuven, lieten 9 Juni te Leuven
afkondigen, dat zij den strijd onder eenige voorwaarden aannamen. Daar de
predikanten daartegen bezwaar maakten, kwam van het twistgesprek niets, maar
ontstond een hevige pennestrijd tusschen van Engelen, Jansenius, Voetius en
anderen, die in 1640 nog voortduurde. Everwijn bleef tot 27 Mei 1630 te 's
Hertogenbosch, toen aldaar vijf vaste predikanten werden aangesteld, en keerde
naar Dordrecht terug, waar hij in het begin van 1631 door een hevige ziekte werd
aangetast, die hem na een korte poos van schijnbaar herstel nog in hetzelfde jaar
ten grave sleepte. Zijn ambtgenoot J o h a n n e s W e s t e r b u r g h en P i e t e r
v a n G o d e w i j c k herdachten hem in treurdichten.
Hij was 3 Aug. 1627 gehuwd met C o r n e l i a D a m m e r t A r e n t s d r . Zijn zoon
Samuel (2) werd eerst na zijn dood geboren.
Zie: S c h o t e l , Kerkel. Dordr. I, 329-332.
van Dalen

[Everwijn, Samuel (2)]
EVERWIJN (Samuel) (2), zoon van den voorgaande, geb. te Dordrecht 7 Aug. 1631,
gest. aldaar 23 Febr. 1694. Hij studeerde in de rechten, en werd door zijn huwelijk
met C o r n e l i a d e R o o v e r e (gest. 12 Oct. 1727), dochter van Mr. P i e t e r
d e R o o v e r e en S o p h i a d e B e v e r e n , in den kring der dordtsche regenten
opgenomen. Hij bekleedde achteenvolgens de voornaamste regeeringsbetrekkingen
als veertig 1662, oudraad en schepen 1662, 1667-68, burgemeester 1675-76,
1686-87, 1692, gecommitteerde wegens Dordrecht ter Staten van Holland 1688. In
1672 onderteekende hij mede de herroeping van het Eeuwig Edict en had in 1684
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aandeel in de oneenigheden met prins Willem III over de onregelmatighed en bij de
nominatie der Goede Lieden van Achten voorgevallen. Hij had twaalf kinderen,
waaronder vier zonen, n.l.: Samuel (3), P i e t e r , D i e d e r i k en P o m -
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p e j u s , welke beide laatsten ongehuwd resp. 12 Sept. 1734 en 16 Jan. 1747
overleden.
Zijn geschilderd portret berust bij de familie van Repelaer van Driel.
van Dalen

[Everwijn, Samuel (3)]
EVERWIJN (Samuel) (3), zoon van den voorgaande, ged. te Dordrecht 8 Febr.
1675, gest. aldaar 7 Nov. 1730, heer van Brandwijk en Gijbeland, te Leiden
ingeschreven als stud. in de rechten 24 Sept. 1691, promoveerde er 15 Juli 1595
op een diss. de Transactionibus, bekleedde onderscheidene regeeringsbetrekkingen,
was o.a. oudraad en schepen 1701-02, 1715-16. Hij was gehuwd met M a r i a
O n d e r w a t e r , dochter van H e n d r i k en J o h a n n a H a l l i n c g , geb, 21 April
1678, die hem drie kinderen schonk, 2 dochters en één zoon S a m u e l , mansman
van den Hove en hooge vierschaar van Zuid-Holland, 2 Juni 1746 ongehuwd
overleed.
Mr. Samuel Everwijn woonde na 1720 in het door Abraham de Beveren in 1652
gestichte groote heerenhuis (bouwmeester Pieter Post), dat naar het naakte
kinderfiguurtje in den gevel, dat de wapens van den stichter en zijn vrouw houdt, in
de wandeling het huis ‘de Onbeschaamde’ wordt genoemd.
Hij was een geleerd man, die soms de dichtpen hanteerde en bij wiens overlijden
J a n u s v a n d e n B r o u c k e een latijnsch vers dichtte.
Zie: Heerenboekjes van Dordrecht; P.A.J. v a n d e n B r a n d e l e r , De
Dordrechtsche tak van het geslacht Van Mewen 45; Aanteekeningen.
van Dalen

[Ewsum, Caspar van]
EWSUM (Caspar v a n ), zoon van Wigbolt (2), overl. 1639, gehuwd (in 1600) met
A n n a v.d. D o e s , dochter van Leidens verdediger (op hen het bekende
Epithalamium van S c a l i g e r , in diens Poemata (1615) 3). Hij heeft het tot
verschillende militaire ambten gebracht; hij veroverde Delfzijl (1591), was
bevelhebber van Koevorden en weerstond Verdugo's bedreigingen en beloften
(1592), was drost van Drente en gouverneur van het in 1600 gebouwde kasteel
vóor de Oosterpoort te Groningen: het retranchement der St. Generaal. Hij was zoo
gelukkig verschillende bezittingen o.a. Nienoord, dat in 1606 bij keerskoop was
verkocht, terug te koopen, terwijl hij Roden en Ewsum, dat dank zij zijns vaders
berooiden staat in 1601 bij keerskoop verkocht was, door erfenis terugkreeg.
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Ewe van]
EWSUM (Ewe v a n ), oudst bekende lid uit het beroemde ommelander geslacht,
dat zich noemde naar zijn stamzetel ten O. van Middelstum. Hij komt voor in
oorkonden van 1358 en 1390 en was gehuwd met E d u a r d a O n s t a . Zijn dochter
M e n n e k e huwde met H i d d o T a m m i n g a , die den naam ‘Ewsum’ aannam,
overleden 1428. Kinderen uit dit huwelijk waren: M a r i a , die een vicarie instelde
waaraan verbonden de inkomsten van 15 grazen land; H i d d o de stichter van
Toornwerd, een gehucht bij Middelstum; E w e , die tusschen 1443 en 1460 voorkomt,
gehuwd met B a u w e U k e n a ; Onno, die volgt.
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Literatuur bij Wilhelm. v.E.
Nauta

[Ewsum, Johan van]
EWSUM (Johan v a n ), zoon van Wigbolt (1), evenals zijn broeders C h r i s t o f f e r
o

en Wigbolt (2), een echte geus, gestorven 1570; gehuwd met 1 . H e n d r i k a
o

K a t e r ; 2 . A n n a v a n B u r m a n n i a v a n G r y p s k e r k , die in 1597 overleed.
Hij blijkt iemand geweest te zijn die groot vertrouwen genoot; hij was afgevaardigde
te Brussel, toen Karel V, in wiens legers hij had meegevochten, de regeering
overdroeg aan Philips, bekleedde tal van ambten en waardigheden o.a. het
redgerschap in wel 13 plaatsen.
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het collatorschap van verschillende stichtingen, hij was magistraatspersoon en
arbiter in verscheidene zaken, beheerder van leenen en hopman; koning Philips
benoemde hem zelfs tot eques auratus. Buitengewoon veel stukken zijn in het
rijksarchief te Groningen, van of aan dezen jonker. Wij kennen 4 kinderen van Johan:
J u r j e n , gehuwd met C l a r a H o r e n k e n , A e p c o , J o o s t (overl. 1610), gehuwd
met A n n a O c k i n g a en één dochter S u s a n n a , die gehuwd is geweest met
hopman J a c q u e s S a l e n c y n en met E d z a r t C l a n t .
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Onno van]
EWSUM (Onno v a n ), zoon van Hiddo en kleinzoon van Ewe (kol. 838), leefde nog
in 1487, maar in 1491 niet meer, was ridder der orde van Cyprus - hij had een tocht
naar het H. Land gedaan - stichter der St. Hippolytuskerk in Middelstum (1445) en
van den burcht Mensinga bij Roden, en in het Noordenveld van Drente, waarmee
hij door den utrechtschen bisschop beleend was. Hij huwde met G e l a M a n n i n g a
v a n L ü t z b o r g , nicht van graaf Edzard van Oostfriesland. Kinderen uit dit huwelijk
waren A p k e , die sedert 1477 zijn vaderlijk slot Mensinga bewoonde, dat in 1499
door de Groningers geplunderd werd; hij huwde met I d a O n s t a en blijkt in 1527
overleden te zijn; Roelof en Wigbolt (1) (die volgen); H e n d r i k ; H i s s e , in 1500
prioreste Mariëndaal of Oldenklooster te Norden: H i d d e , die in 1501 waarschijnlijk
reeds overleden was; A u k e , 4 jaar in 't klooster Mariëndaal in den kost geweest,
maar jong overleden; A d d e , die in 1509 met Jhr. H i c k e v a n D o r n u m , in
Oostfriesland, gehuwd is; A r m g a r d , ook onder den mansnaam E v e r t ,
E v e r h a r d voorkomende, die in 1486 met J o h a n v a n H e e c k e r e n v a n
R e c h t e r e n , heer van Almelo gehuwd is; E w e , die in 1500 na schaking met
H e n d r i k v a n C a m p h u i z e n gehuwd is en in 1518 overl.
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Roelof van]
EWSUM (Roelof v a n ), zoon van Onno, 1507 gehuwd met L u i d t s H a r i n x m a ,
partijganger van George van Saksen. Van hem zijn ons 4 kinderen bekend: O n n o ,
gehuwd met M a g d a l e n a van T a u t e n b u r g , overleden 1537; M e y n e r t ,
A n n o en een dochter, die gehuwd is geweest met C l a e s v a n M i l l i n g h e .
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Titus van]
EWSUM (Titus v a n ), zoon van J o o s t v a n E w s u m en A n n a O c k i n g a ,
kleinzoon van Johan (kol. 838), huwde met zijn nicht G e e r t r u i d v a n E w s u m ,
dochter van Balthasar v. Ewsum, zoon van Wigbolt (2) en Anna Tamminga; hun
kind E r n s t huwde met een roomsch-katholieke jonkvrouw v a n B e r u m en de
kinderen uit dit huwelijk zijn ook katholiek geworden, zoodat ze in Stad en Lande
geen openbare ambten meer konden vervullen.
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta
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[Ewsum, Wigbolt van (1)]
EWSUM (Wigbolt v a n ) (1), zoon van Onno, overl. 1530; in 1502 gehuwd met
B e e t k e v a n R a s q u e r t (bij Baflo); hij bewoonde Ewsum, maar na 1517 ook
het door hem gestichte huis ‘Nienoord’ (in dezen naam zit een herinnering aan het
oude stamslot ‘den Oert’ bij Middelstum, dat in de 13e eeuw door de Groningers
was neergeworpen); hij werd erfelijk grietman van Vredewold. Hun kinderen zijn
O n n o , die in 1535 gesneuveld is voor Munster in den tijd der Wederdoopers;
H i d d e , ridder van het Gulden Vlies, overl. 1546 (een natuurlijke zoon van dezen,
H e r c u l e s , te Winsum wonend,
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speelde een rol in de twisten tusschen Stad en Lande o.a. in 1578); C h r i s t o f f e r ,
overl. 1583, die tot de in Nov. 1577 gevangen genomen Ommelander heeren
behoorde, hij nog wel in zijn eigen huis; G e l a , vrouw van ritmeester A e p c o
O n s t a ; A n n a , de echtgenoote van F o c c o R i p p e r d a van Wienum, moeder
van Haarlems verdediger; C l a r a , de echtgenoote van F r e d e r i k R i p p e r d a
van Hinte; Johan (kol. 838) en Wigbolt (2)
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Wigbolt van (2)]
EWSUM (Wigbolt v a n ) (2), zoon van den voorgaande, partijganger van George
van Saksen, geb. 1521, een ruwe vechtersbaas en plunderaar van het platteland,
is de meest vermaarde van zijn geslacht; hij deed om te boeten voor wat hij op zijn
geweten had tegenover de familie van den lateren watergeus Barthold Entens, een
reis naar het H. Land (1549), waar hij tot ridder van het H. Graf geslagen is. Op
politiek terrein vervulde hij een voorname rol, o.a. onderteekende hij de Unie van
Utrecht; hij was een onverzoenlijk vijand van de stad Groningen en haar bestuur;
zijn houding tegenover Philips II is niet in alle opzichten duidelijk. Hij was eerst een
groot vriend van Rennenberg, doch na diens verraad niet meer. Behalve aan
plundertochten in de Ommelanden, die hij onder zijn macht bracht en waar hij eenige
schansen opwierp, deed hij mede aan het beleg van Delfzijl en van Steenwijk,
waardoor hij in de gunst kwam van prins Maurits die hem ook later bleef op prijs
stellen. Wigbolt heeft goed en bloed voor de zaak van den opstand veil gehad: de
Nienoord werd in 1583 door de Spanjaarden vernield en evenals zijn zoon
M e l c h i o r is hij in 1584 gestorven aan de wonden, bekomen voor Oterdum, dat
hij als toevoerplaats van Groningen met Entens wilde veroveren. In 1565 huwde hij
met G e e r t r u i d v a n W i l l i c h . Wij kennen 7 kinderen van hem; wij noemden
reeds Melchior en vermelden nog B a l t h a s a r , gehuwd met A n n a T a m m i n g a
en Caspar (kol. 838)
Literatuur bij Wilhelm v.E.
Nauta

[Ewsum, Wilhelm van]
EWSUM (Wilhelm v a n ), zoon van Caspar, stierf in 1643; hij was gehuwd geweest
met M a r g a r e t h a F r y t a g h ; zijn dochter A n n a kreeg de Nienoord en huwde
in 1657 met C a r e l H i e r o n y m u s v a n I n n - u n d K n i p h a u s e n , die als
afgevaardigde ter Staten-Generaal in 1664 stierf; 14 Oct. 1665 huwde zij met G e o r g
W i l h e l m v a n I n n - u n d K n i p h a u s e n , een halven neef van haar eersten
man.
Zie: B o r ; E p p e n s in Gron. Volksalm. 1897, 1-39; Inventaris van het
familiearchief van het geslacht Ewsum en Inventaris van het huisarchief Lulema
beide berustende in het rijksarchief te Groningen.
Nauta

[Ewijk, Henricus Josephus Alexius van]
EWIJK (Henricus Josephus Alexius v a n ), dominicaan, volgens zijn kloosternaam:
P e t r u s ; geb. te Wijk-bij-Duurstede 17 Juli 1827; overl. op Curaçao 18 Mei 1886;
zijne ouders waren R e i j n e r u s v a n E w i j k en S u s a n n a M a r i a v a n
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R o s s u m . Na de lagere studiën aan het seminarie te Kuilenburg te hebben voltooid,
werd hij 15 Oct. 1847 te Nijmegen in de orde opgenomen; 10 Aug. 1851 werd hij
priester gewijd en vertrok toen naar Rome om zijne theologische studiën voort te
zetten. De komst van Mgr. Griffith, vicarius apostolicus van Kaap-de-Goede-Hoop,
te Rome gaf zijn levensloop eene geheel andere wending. Daar deze bisschop een
hollandschen priester zocht voor de hollandsche kolonisten, sloot P. van Ewijk zich
bij hem aan en was van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

841
1852 tot 1856 in Kaapland werkzaam. In het vaderland teruggekeerd, verleende hij
hulp in de parochiale bediening, totdat hij in 1862 aan het hoofd werd gesteld van
het nieuw gestichte klooster te Utrecht. In het jaar 1868 werd hij prior gekozen van
het klooster te Huissen, doch reeds in Juli van het volgend jaar door den H. Stoel
benoemd tot vicarius apostolicus der missie van Curaçao, welke aan de zorg der
nederlandsche dominicanen was opgedragen. Met groote plechtigheid werd hij in
de kathedrale kerk te Utrecht tot bisschop gewijd, een feit vooral merkwaardig,
omdat het de eerste openbare bisschopswijding was, die nà de hervorming in
Nederland plaats had. Hij werd titulair-bisschop van Camaco. Nadat hij aan het
vaticaansch Concilie had deelgenomen, scheepte hij zich met twee ordebroeders
3 Juni 1870 in voor zijne nieuwe missie.
In het west-indisch vicariaat beijverde hij zich voort te bouwen op de grondslagen,
welke zijn voorganger, Mgr. Niewindt, had gelegd. Ondanks de bekrompen
hulpmiddelen en de volslagen armoede der negerbevolking werden onder zijn
weldadig bestuur verschillende kerken of kapellen gebouwd, of ten deele vernieuwd.
Onder deze was de kerk van Pietermani het voornaamste bouwwerk, maar eischte
ook de zwaarste offers en zijn persoonlijk toezicht. Ook stichtte hij scholen in de
buitendistricten en trachtte de vrijverklaarde slavenbevolking tot hooger peil van
beschaving te brengen, door een beknopte spraakkunst met woordenboek voor de
volkstaal te schrijven. Door op eigen inkomsten zooveel mogelijk te bezuinigen en
de liefdadigheid zijner katholieke landgenooten in te roepen, zocht hij de nooden te
lenigen, waarin de bevolking der Nederlandsche Antillen ten gevolge van misgewas,
droogte en orkaan, vooral ten jare 1877 verkeerde.
Zijn door D.J. Sluyter gegraveerd portret staat in den Almanak der Vereeniging
Vincentius de Pauto van 1874.
G.A. Meijer

[Exter, Frans van]
EXTER (Frans v a n ), geb. 17 Nov. 1810 te Zierikzee, overl. 15 Mrt. 1887 te 's
Gravenhage. Hij trad als soldaat-vrijwilliger 14 Febr. 1827 in dienst bij de 12e afd.
infanterie en ging op 24 Oct. 1830 over bij het bataljon Vrijwillige Artillerie. In 1830
tijdens den opstand was hij in garnizoen te Namen. Op 10 Oct. 1831 werd hij
benoemd tot 2en luit. bij het 3e bat. artillerie Nationale Militie. Hij werd 1 Nov. 1831
op de citadel van Antwerpen geplaatst en met de bezetting in krijgsgevangenschap
naar Frankrijk gevoerd, waaruit hij 7 Juni 1833 ontslagen werd. In 1834, tijdens de
onlusten in België, bevond E. zich in Staats-Vlaanderen. Vijf jaar later (16 Aug.
1838) werd hij als adjudant van den opperbevelhebber der expeditie ter Westkust
van Afrika gedetacheerd, vanwaar hij op 17 Oct. 1838 in het vaderland terugkeerde
en nog enkele jaren als adjudant diende. Op 18 Nov. 1854 benoemd tot kapitein
der 3e klasse en op 31 Juli 1865 tot majoor, werd hij in 1871 kolonel bij het 2e reg.
vest.-artillerie en tot gen.-maj. (Cdt. der Nieuwe Hollandsche Waterlinie benoorden
de Lek) benoemd op 29 Mrt. 1874. Op 11 April 1876 werd v. Exter gepensionneerd
en 24 Nov. 1882 werd hem de rang van luitenant-generaal verleend. E. was ridder
M.W.O. 4e klasse.
Hij huwde te Kampen, 3 Sept. 1846, met W i l h e l m i n e C h r i s t i n e
J a c q u e l i n e H o f f m a n , geb. te Bouillon (België) in 1821, overl. te 's Gravenhage
11 Maart 1887.
Zie: N.R. Courant van 20 Mrt. 1887, 3e blad en Militaire Gids 1887, 249.
Eysten
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[Eyck, Jacob van der]
EYCK (Jacob v a n d e r ), zoon van H e n d r i k v a n d e r E y c k en M a r i a B a x ,
geb. te Dordrecht 26 April 1574, gest. aldaar Oct. 1634, was een kundig
rechtsgeleerde, secretaris van den Hove en Hooge Vierschaar van Zuid-Holland,
een degelijk oudheidvorscher en beoefenaar der dichtkunst, zoowel in het
nederlandsch als in het latijn. Met opoffering van veel geld en tijd stelde hij zijn
bekend werk samen over de handvesten enz. van Zuid-Holland, waarvan de
nauwkeurigheid der afgedrukte oude bescheiden nog steeds geprezen wordt: Corte
Beschrijvinghe Mitsgaders Handvesten, Priviligiën, Costumen ende Ordonnantiën
van den Lande van Zuyt-Hollandt (Dordr. 1628).
Hij was gehuwd met C l a r a v a n S e v e n b e r g e n en daarna met S a r a v a n
W e l . Uit het eerste huwelijk had hij twee, uit het laatste vijf kinderen, waaronder
twee zonen R e i n i e r , die ongehuwd overleed, en H e n d r i k , die zijn vader als
secretaris opvolgde.
van Dalen

[Eycke, Simon van der]
EYCKE (Simon v a n d e r ), D u c h e s n e , d u C h e s n e of à Q u e r c u , werd
geboren te Dôles, vanwaar zijne familie waarschijnlijk om godsdienstige gevoelens
gevlucht was. In 1584 woonde hij te Delft, waar hij onderricht in wiskunde gaf en
zijn onder genoemd, aan prins Willem opgedragen werkje over de quadratuur van
den cirkel deed verschijnen, waarin voor π de waarde 3 69/484 werd gegeven. Zijn
geschrift werd bestreden door Adriaan Anthonisz. (zie kol. 156) en op zijn eigen
verzoek door zijn stadgenoot L u d o l f v a n C e u l e n , wiens Kort Claar Bewijs in
1586 een tweede geschrift aan v.d.E. ontlokte, opgedragen aan de regeering van
Delft en waarin de vroeger aangegeven waarde vervangen werd door die van Nic.
Cusanus, nl.
of 3,1446055, overgenomen door N i c .
R a i m a r u s in zijn Fundamentum astronomicum (Arg. 1588). Tengevolge daarvan
verscheen een tegenschrift van A d r . R o m a n u s , terwijl de quadratuur ook werd
afgekeurd door Mich. Coignet, Stevin, Nic. Petri, den delfschen burgemeester Jan
de Groot, Gideon Fallett en Adriaan Ockersz., zooals een tweede tegenschrift van
L u d o l f v a n C e u l e n , Proefsteen en Claerder Wederlegginghe (1586) leert.
Volgens dezen beroemde zijn tegenstander zich mede op een nieuwe methode om
geld in jaarlijksche termijnen betaalbaar, tot gereed geld te reduceeren. 12 Sept.
1595 werd door de Staten van Holland beschikt op een verzoek van v.d.E. om octrooi
voor een instrument tot het vinden der lengte en de kaarten daardoor te maken, in
dier voege dat men het zou beproeven; daar het ook moest dienen om de breedte
te vinden, kan men vermoeden, dat het slechts een werktuig was om de
hoogtemeting te verbeteren. 3 Aug. 1602 werd door de St. Gen. ordonnantie tot
betaling eener vereering aan v.d.E. verleend en hem nog 19 Juni 1603 octrooi
gegeven om ‘door sonderlinge practycke eenige molens te doen gaan’.
De titels der geschriften van v.d.E. zijn: Quadrature du cercle ou maniere de
trouver un quarre egal au cercle donne (Delf 1584) en Claerder bewys op de
quadrature des cirkels (Delf 1586).
Zie: B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen VII (1876).
de Waard

[Eyk, Willem Barend Johannes van]
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EYK (Willem Barend Johannes v a n ), 31 Jan. 1826 te Utrecht geb. en 12 Sept.
1899 in den Haag overl. Hij studeerde en promoveerde aan de hoogeschool zijner
geboorteplaats in de theologie en was eerst predikant te Hinde-
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loopen (1852-55), vervolgens te Deventer (1855-77). In laatstgenoemde stad was
hij tevens als bibliothecaris van de athenaeum-bibliotheek, als lid v.d. plaatselijke
schoolcommissie, als secretaris v.d. commissie v. toezicht op 't M.O. en als
hoogleeraar in de hebreeuwsche taal ijverig werkzaam. In 1877 werd v.E. benoemd
tot inspecteur van 't lager onderwijs in de prov. Noord-Holland en in 1880 tot
schoolopziener in 't district Haarlem (de betrekking van provinciaal inspecteur was
bij de schoolwet van 1878 afgeschaft). In 1886 volgde hij dr. M. Salverda als
inspecteur bij het middelb. onderwijs op, welk ambt hij tot zijn dood is blijven
bekleeden. Van zijn vele geschriften noemen wij: Hendrik Voes, Tafereel uit de
Geschiedenis der martelaren voor de Evangelische godsdienstvrijheid (1854); Een
nieuwe lap op een oud kleed (1862); Catalogus Bibl. publ. Daventriensis, pars altera
(1864); De Hebreeuwsche leerstoel te Deventer (1868); Het Openbaar lager
onderwijs voor Europeanen in Neerl. Indië (1870) en Hoofdonderwijzersnood (1885).
Van 1864-75 redigeerde hij met Dr. W.J. B o k het tijdschrift Vaderlandsche
Letteroefeningen. Verder schreef hij een aantal bijdragen in proza en poëzie in
almanakken, jaarboekjes enz., soms ook onder het pseudoniem W.
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B i v é (de voorletters van zijn naam, W.B.J.v.E.).
Zie: Levensber. Letterk. 1899, 63.
Zuidema

[Eysten, Hendrik Jan]
EYSTEN (Hendrik Jan), geb. omstr. 1540 te Amsterdam, overl. Jan. 1614, was een
zoon van L a r s C h r i s t i a n E., die in het gevolg van den verdreven koning
Christiaan II van Denemarken in 1523 in ons land kwam. E. trad op jeugdigen leeftijd
in militairen dienst en nam als officier deel aan den slag bij St. Quentin (1559), waar
hij aan het been gekwetst werd. Als edelman van het geschut (artillerie-officier)
woonde hij onder graaf Lodewijk van Nassau den inval in Groningerland bij (1568),
waar hem de linkerhand werd afgeschoten. Bij de inname van Neuss (1586) door
den hertog van Parma werd hij met de geheele bezetting krijgsgevangen gemaakt.
Later uitgewisseld, nam hij een werkdadig deel aan het beleg van Geertruidenberg
(1593) en zou met de staatsche troepen naar Nieuwpoort trekken, doch moest
wegens ziekte te Dordrecht achterblijven. In 1614 werd hij, als overbrenger van
brieven op reis zijnde, in de omstreken van Worms door een duitsch edelman in
een duel gedood. E. was gehuwd met M a r i e J e a n n e C r o u s a r .
Uit familiepapieren en bescheiden. Zie ook: Navorscher LIII (1903) 619.
Eysten
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F.
[Fabri, Petrus]
FABRI (Petrus), dominicaan, geboortig van Nijmegen, en daarom ook: P e t r u s
d e N o v i m a g i o genaamd, overl. te Rome 23 Juli 1525; trad omstreeks 1500 in
het klooster. Wegens zijn veelbelovenden aanleg werd hij naar Parijs gezonden,
waar hij de lessen in de philosophie en theologie volgde en in 1517 den doctorstitel
behaalde. Daarna was hij professor aan de universiteit en verwekte in 1523 eenige
opspraak wegens zijn afwijkend gevoelen omtrent de Vulgaat. In 1524 keerde hij
naar Nijmegen terug, waar men hem het prioraat opdroeg. In 1525 begaf hij zich
naar Rome tot bijwoning van het generaal-kapittel, werd aldaar benoemd tot
inquisiteur voor het diocees Keulen, maar overleed reeds 23 Juli 1525.
Met zijn ordebroeder V i n c e n t i u s v a n B e v e r w i j c k gaf hij uit: Summa D.
Thomae, IIIa Pars (Paris. 1514); Commentaria Em. D. Card. T h o m a e d e V i o
C a j e t a n i in Secundam Secundae (Paris. 1519); Epistolae ad F. Petrum de
Bruxellis (Paris. 1510 en 1521).
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 132; G.A. M e i j e r ,
Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892) 57; H. D e n i f l e , Die
abendländ. Schriftausleger bis Luther etc. Quellenbelege zu D e n i f l e 's Luther und
Luthertum I, Abt. II, 288 waar met ‘magister noster de Novimagio O.P.’ Petrus Fabri
bedoeld is.
G.A. Meijer

[Fagel, François Nicolaas]
FAGEL (François Nicolaas), bij diploma van 5 Oct. 1703 baron des H.R. Rijks, ged.
3 Febr. 1655 te Nijmegen, overl. 23 Febr. 1718 te Sluis, zoon van N i c o l a a s F.,
burgemeester van Nijmegen en E l i s a b e t h R o b b é .
Op jeugdigen leeftijd in militairen dienst getreden diende F. sedert 1672 als
vaandrig te Maastricht; na het beleg dier vesting, die in Nov. door Willem III ontzet
werd, bevorderde
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de vorst van Waldeck hem tot belooning voor zijn dapper gedrag tot kapitein. In den
slag bij Séneffe, waar hij deel uitmaakte van het regiment van vorst Maurits, werd
hij gevangen genomen (11 Aug. 1674). Prins Willem III bevorderde hem, nadat hij
vier veldtochten had medegemaakt, tot luitenant-kolonel en kapitein van de Gardes
te voet en in 1679 tot kolonel van het regiment van Lavergne. Kort vóór de expeditie
naar Engeland van 1689 werd hij bevorderd tot brigadier. Later diende hij in
Vlaanderen en onderscheidde zich in den slag bij Fleurus (1 Juli 1690). Grooter
roem verwierf hij zich in 1691 door de verdediging van Bergen, onder het opperbevel
van den prins de Berghes, tegen 100.000 Franschen onder Boufflers en Vauban;
door pressie der burgerij werd de stad, in weerwil van F.'s verzet, overgegeven (8
April 1691). Bij Steenkerke (3 Aug. 1692) commandeerde F. zeven nederl. bataljons;
in den slag bij Neerwinden streed hij op den linkervleugel en wist met zijn troepen,
gesteund door de Denen, den vijand bij Neerlanden terug te drijven. Door koning
Willem tot generaal-majoor bevorderd, nam hij met roem deel aan het beleg van
Namen; met 3 nederl. regimenten was hij belast met den aanval op de werken aan
de St. Nicolaaspoort; bij een uitval der Franschen in den nacht van 12-13 Juli werd
F. ernstig gekwetst. Kort daarna tot luitenant-generaal bevorderd, hielp hij in 1702
mede aan de redding van Nijmegen onder den graaf van Athlone (Juni). De
bestorming van den bedekten weg van Venlo geschiedde door de Engelschen onder
Fagel en door de Pruisen onder graaf van Lottum; 23 Sept. 1702 ging Venlo aan
de Staatschen over. Bij de bestorming van Luik waren het nederlandsche, engelsche
en pruisische bataljon, onder Fagel en Somerfield, die spoedig het pleit beslechtten
(29 Oct. 1702). Bij het beleg van Bonn onder leiding
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van Coehoorn was Fagel een der onderbevelhebbers, met Obdam, v. Dedem en
Pallandt; Bonn ging in 10 dagen over (14 Mei 1702). In het gevecht bij Ekeren werd
Fagel tweemaal gekwetst.
In 1704 en 1705 had hij als veldmaarschalk het bevel over de nederl. en engelsche
troepen in Portugal. Door zijn beleid werd Valencia de Alcantara veroverd (Mei),
waarop de inname van Albuquerque spoedig volgde. Gebrek aan ondersteuning
en medewerking, ongeoefende troepen, slecht bereden ruiterij, tegenwerking van
de zijde der katholieken en der franschgezinde staatslieden maakten, dat hij het
beleg van Badajoz moest opgeven; uit spijt hierover vroeg en verkreeg hij zijn
terugroeping doch bleef voorloopig ter plaatse. Doch toen naar zijne meening de
leiding der krijgsoperatiën hoe langer hoe slechter werd, vertrok hij in Nov. 1705
naar Holland, na door den koning van Portugal tot grande te zijn verheven. In 1706
hielp hij Oostende innemen onder Ouwerkerk, met Sparre en Oxenstierna, nam
deel aan het gevecht bij Wijnendaal en aan de slagen bij Ramillies en Malplaquet.
Voorts was hij bij de afdeelingen, die Doornik belegerden (Juli 1709), en ook bij het
beleg van Béthune (1710), in medewerking met Schulenburgh, op wien F. zeer
naijverig was. Bij het beleg van Bouchain had F. het opperbevel. Op uitdrukkelijk
bevel van Marlborough, onder wiens bevelen F. stond, weigerde deze elke
onderhandeling, zoodat Bouchain, dat onder bevel van de Ravignan stond, zich op
genade of ongenade moest overgeven. F. schijnt in dezen milder gedacht te hebben,
doch in elk geval verwierf hij zich grooten roem door de inneming van deze sterke
plaats binnen 23 dagen (21 Aug.-12 Sept.), terwijl de Franschen haar uitmuntend
verdedigden en een sterk leger tot ontzet in aantocht was. In Mei 1712 nam hij een
versterkte stelling langs de Schelde tusschen Neuville en Hordain in; na den vrede
van Utrecht werd hij in 1713 benoemd tot gouverneur van Sluis.
Fagel was een dapper, beleidvol, onomkoopbaar veldoverste. Z'jn geschilderd
portret berust bij Baron Fagel, huize Avegoor, de Steeg (J. Houbraken sc.).
Zie: De lijkrede van A. H a t t i n g a (Middelburg 1718); W a g e n a a r , Vadérl. Hist.
XVI, 104, 145, 183, 245; XVII, 226, 266, 343; v a n W i j n , Aanm. en Bijv. op
W a g e n a a r XVIII, 49, 50, 51, 62; v a n K a m p e n , Vaderl. Karakt. II, 535-537;
B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 242, 254, 274, 314, 315, 319, 332, 352,
392, 442, 455, 473, 504, 514-516, 522, 523, Bijl. 3; Leven van F.N.F. in
Levensbeelden v. eenige voorn. Nederl. mannen en vrouwen (Haarlem 1795) XI,
291; W.M.C. R e g t in Genealogische en Heraldische Bladen I (1906) 85.
Eysten

[Falck, Anton Reinhard]
FALCK (Anton Reinhard), geb. te Utrecht 19 Maart 1777, zoon van O t t o W i l l e m
F a l c k en E n g e l a A p o l l o n i a B e r g h , gest. te Brussel 16 Maart 1843. Hij
genoot zijn eerste opleiding te Amsterdam, waarheen zijn vader, tot bewindhebber
der O.I. Compagnie benoemd in 1786 was verhuisd; hij bezocht daar later het
athenaeum illustre en promoveerde tot dr. in de rechten te Leiden 26 Juli 1799 op
een proefschr. de Matrimonio. Onder den invloed van Paulus van Hemert werd hij
een warm aanhanger van de wijsbegeerte van Kant; op zijn staatkundige ontwikkeling
was van veel invloed, dat hij gedurende zijn studententijd de gelegenheid had den
toestand van het in staat van omwenteling verkeerende Frankrijk van nabij gade te
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slaan door een verblijf van vele maanden te Parijs. Na zijne beëediging als advocaat
maakte hij een reis in Noord-Duitschland en volgde gedurende eenigen tijd de lessen
der meest bekende hoogleeraren aan de universiteit te Göttingen. In 1801 werd hij
tot lid der municipaliteit te Amsterdam benoemd; een jaar later trad hij in
diplomatieken dienst als secretaris van legatie te Madrid; in 1806 keerde hij in zijn
vaderland terug, werd afdeelingschef aan het departement van Buitenlandsche
Zaken en vervolgens secretaris-generaal van het ministerie van Marine en Koloniën.
Na den val van het koninkrijk Holland en de inlijving van ons vaderland bij het
fransche keizerrijk, trad Falck uit den staatsdienst en vestigde zich weder te
Amsterdam als advocaat. In 1811 en 1812 deed hij reizen naar Zuid-Duitschland
en Zweden. In 1813 was hij weder te Amsterdam; gedurende de Novemberdagen
van dat jaar, toen de bevolking, nadat de fransche ambtenaren en soldaten de stad
verlaten hadden, van den toestand van regeeringloosheid gebruik trachtte te maken
door het bedrijven van allerlei ongeregeldheid, wist Falck als kapitein van de schutterij
door verstandig beleid de orde te handhaven en de burgerij door de kracht van zijn
woord te bewegen tot het in het leven roepen van een voorloopig bestuur. Inmiddels
had hij zich in verbinding gesteld met G.K. van Hogendorp en diens vrienden, die
in 's Gravenhage de omwenteling voorbereidden en volvoerden.
Toen de Prins van Oranje 30 November te 's Gravenhage aankwam, was Falck
aldaar en werd dadelijk aan hem voorgesteld. De vorst benoemde hem tot algemeen
secretaris, later tot secretaris van staat en stelde groot vertrouwen in zijn
kundigheden en helderen blik.
Na in 1817 in het huwelijk te zijn getreden met een belgische vrouw van
aanzienlijken huize, baronesse d e R o i s i n , werd hij in 1818 benoemd tot minister
van Onderwijs, Nijverheid en Koloniën. Gedurende dit ministerie vervulde hij, in de
jaren 1819 en 1820, een buitengewone diplomatieke missie te Weenen en werd hij
in 1823 naar Londen gezonden om den nederlandschen gezant aldaar ter zijde te
staan in zijn moeilijke onderhandelingen over de teruggegeven koloniën in O.-Indië.
In 1824 werd hij tot ambassadeur aan het engelsche Hof benoemd, welke
waardigheid hij tot in 1832 heeft bekleed, nadat hij reeds sedert het einde van het
jaar 1830 op zijn ontslag had aangedrongen, omdat zijne inzichten omtrent de
oplossing van de door de omwenteling in België ontstane geschillen niet strookten
met die van koning Willem I. Na 1832 woonde hij ambteloos te 's Gravenhage. In
den zomer van 1839 werd hem door Willem I de gezantschapspost te Brussel
aangeboden, die hij, niettegenstaande de eigenaardige moeilijkheden daaraan
verbonden, aanvaardde en tot 1843 bekleedde, toen de dood den door herhaalde
jichtaanvallen verzwakten lijder aan zijn werkkring en aan het vaderland ontrukte.
Falck's grootste verdiensten, bij gelegenheid der volksbeweging van 1813, zijn
door alle tijdgenooten zeer hoog gewaardeerd, ook door van Hogendorp, die
overigens niet veel met hem op had. Als gezant en minister heeft hij door zijnen
onvermoeiden ijver en zijn helder doorzicht aan het vaderland groote diensten
bewezen. Hij was een man van ruime ontwikkeling, wiens belangstelling in kunst
en wetenschap uit zijne werkzaamheid als lid van het koninklijk Nederlandsch
Instituut blijkt, daarbij geestig en gevat, vrij van maatschappelijke vooroordeelen en
zijn
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geheele leven door vasthoudend aan de denkbeelden der wijsgeerige verlichting
van het laatst der achttiende eeuw. Hij heeft geschreven gedenkschriften nagelaten,
die in overeenstemming met zijnen uitgedrukten wil niet zijn openbaar gemaakt.
In zijn jeugd heeft hij eenige stukken geschreven van wijsgeerigen aard, o.a. in
het Magazijn voor de critische wijsbegeerte van v a n H e m e r t en een groot aantal
artikelen in het tijdschrift de Arke Noachs (1799-1800), dat hij met Jer. de Vries,
D.J. van Lennep en R.H. Arntzenius redigeerde (v a n D o o r n i n c k , Vermomde
Schrijvers II, 45), waar hij den pseudoniem W e l m o e d voerde. Verder
verhandelingen in de Werken van het Kon. Ned. Instituut; Brieven, 1795-1843
('s-Grav. 1857); tweede uitgave (ibid. 1861), waar enkele nieuwe brieven bijgevoegd,
andere weggelaten zijn; Ambtsbrieven, 1802-1842 ('s Grav. 1878) alle uitgeg. door
zijn neef O.W. H o r a S i c c a m a .
Charles Baugniet heeft in 1842 zijn portret op steen geteekend. In het
Leesmuseum te Amsterdam is zijn geschilderd portret (gereprod. in Eigen Haard
1900, 725). Een door Kruseman geschilderd portret bevindt zich in het stadhuis te
Utrecht.
Zie: P e t i t , Repertorium: J o r i s s e n , A.R. Falck, Herinneringsrede (Amst. 1877)
met onuitgeg. brieven; herdrukt, maar zonder de brieven, in Historische Karakters
(1892) 173; Hand. en Geschr. Ind. Gen. II (1855) 35; H. V o l l e n h o v e n , Biographie
van A.R.F. (handschr. in de Bibl. v.d. Mij. der Nederl. Letterk. te Leiden No. 1122).
de Beaufort

[Falter, Petrus Rutgardus]
FALTER (Petrus Rutgardus), geb. 25 Jan. 1785 te Maastricht, overl. 18 Aug. 1868
te Amersfoort. Zijn vader was officier der artillerie. Hij kwam in Dec. 1796 op de
artillerieschool te Zutphen als cadet, onder leiding van I.H. Voet en werd in 1802
(23 Aug.) aangesteld tot 2en luitenant, om in 1808 tot 1en luitenant bevorderd te
worden. In 1811 werd hij tot kapitein bij de keizerIijke artillerie benoemd. Van
1803-1806 deed hij dienst langs de kusten der Noordzec, van 1806-1808 in
Noord-Duitschland en Pommeren. Zoo was hij met de 2e batterij bij Hameln, bij de
oeverbatterijen aan den Wezer en voorts bij Stralsund met de divisie Gratien. In
1809 keerde hij in het vaderland terug en was tijdens de landing der Engelschen in
Zeeland daar ter plaatse. Twee jaar later was hij kapitein bij den staf der keizerlijke
artillerie bij het observatieleger in Noord-Duitschland onder Davoust en was ingedeeld
bij het Groote Park te Hamburg. Hier moest hij een volledigen uitrustingsstaat voor
de Elbelinie opmaken. Reeds in Oct. 1812 voorgedragen voor het Legioen van Eer
tijdens den russischen veldtocht ontving hij deze onderscheiding eerst in 1841. F.
maakte onder Daendels deel uit van de bezetting der vesting Modlin die op 5 Febr.
1813 door de Russen werd ingesloten en zich op 1 Dec. d.a.v. moest overgeven;
hij kwam in krijgsgevangenschap te Warschau. In het vaderland teruggekeerd werd
hij 9 Maart 1814 in zijn rang bij de ned. artillerie geplaatst, op 20 Sept. 1820 bij de
rijdende artillerie ingedeeld en op 25 April 1821 tot majoor bevorderd. Als command.
der rijdende artillerie (sedert 23 Dec. 1829) werd hij op 5 Jan. 1830 tot
luitenant-kolonel bevorderd, regelde al hetgeen er noodig was om 4 rijdende
batterijen te velde te brengen, maakte als commandant der reserve-artillerie den
Tiendaagschen veldtocht mede en verkreeg de M.W. Orde 4e
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klasse. 7 Dec. 1837 tot kolonel bevorderd, was hem het bevel over de geheele
artillerie te velde opgedragen; in Jan. 1841 werd hij commandant van het personeel
der Artillerie en op 7 April d.a.v. tot generaal-majoor bevorderd. Op 8 Sept. 1852
werd hij op pensioen gesteld met den rang van luitenant-generaal, nadat hij vooraf
als lid van de Commissie van Defensie de memorie van verdediging had opgemaakt.
F. was een nederig, hoogst bescheiden persoon, vol plichtsbetrachting, bekwaam
en moedig. Hij was in 1816 gehuwd met E l i s a b e t h J a q u e l i n e A n t o i n e t t e
C o r b e l i j n , overl. 26 Juni 1878 te Amersfoort.
Zie: Militaire Spectator 1869, 148; S y p e t e y n , Gesch. v. het Regiment Rijd.
Artillerie 187, 193, 351; K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 290.
Eysten

[Fangman, Herman]
FANGMAN (Herman), predikant bij de ned. herv. Kerk, 24 Mrt. 1793 te Hoorn geb.
en 17 Aug. 1879 te Oosterbeek, onder Renkum, overl. Na de latijnsche school zijner
geboorteplaats te hebben afgeloopen, werd hij in 1811 student te Leiden, waar hij
zich eerst in de letteren, later in de theologie bekwaamde. In 1817 werd hij, na
afgelegd proponentsexamen, eerst predikant te Hemmen, in 1821 te Edam, in 22
te Schiedam, in 31 te Middelburg en in 33 te Leiden, waar hij in 1867, na ruim
50-jarigen dienst, het predikambt neerlegde. Zijn studie in de letteren, waarin hij het
candidaats-examen had afgelegd, was hem zoo bijgebleven, dat hij nog op zijn
o

ouden dag Caesar, Erasmus en Seneca las. Fangman was gehuwd: 1 . met mej.
o

P.A. v a n A s s e n d e l f t ; 2 . met W i l h e l m i n a N o o r d u y n uit Nijmegen, overl.
o

in 1843; 3 . met A e g i d i a C o r n e l i a G i l l i s s e n , wed. L i s m a n , overl. 1858.
In 1833 werd hij tot lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. benoemd en jaren lang
was hij te Leiden voorzitter van het classicaal bestuur. Geschriften heeft hij weinig
nagelaten; wij noemen alleen zijn vertaling van J.F. B r u c h 's Etudes philosophiques
sur le Christianisme (1851). H. Ringeling en J.P. Berghaus hebben zijn portret op
steen geteekend.
Zie: Levensber. Letterk. 1880, 43.
Zuidema

[Feitama, Sybrand (1)]
FEITAMA (Sybrand) (1), zoon van E d u a r d F., geb. te Haarlem 26 Mrt. 1620,
overl. te Amsterdam 1 Aug. 1701; gehuwd in 1654 met E l s j e I s a a k s d r .
R o o l e e u w . Hij schreef Christelijke en stigtelijke rymoeffeningen (Amst. 1684);
behalve godsdienstige liederen bevat deze bundel een groot aantal
gelegenheidsgedichten. Een lofdicht hierin op den auteur, ‘een oud drogist, op 't
Waater in de Gulde Bril’, bewijst in verband met diens ‘Wensch aan myn zoon Isaac
F., op zyn XVI jaarige verjaardag, 1682’, dat de schrijver de grootvader is van zijn
hierna behandelden naamgenoot, wiens vader immers ook Isaac heette en eveneens
woonde in de ‘Gulde Bril’, waar ‘de Otter in de gevel staat’. Nog bestaat van S.F.:
Uitbeeldingen van staaten, ambagten en neeringen (Amst. 1685), een verzameling
rijmpjes op alfabetisch gerangschikte onderwerpen: aanspreker, aards-bisschop,
abt, accysmeester, actionist, enz.
Met de Fymoeffeningen komt voor in één band: Het hert aan Jezus zyn beminde
geheiligd, een titel z.j. en pl., gevolgd door 18 blz. gravures van C. de Mallery met
onderschriften, en eenige gedichten zonder titel, aanvangend met een Gebed om
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wel te sterven, en gepagineerd (1)-(14). In hoeverre men het recht heeft deze stukken
aan S.F. toe te schrijven, is de vraag.
Ebbinge Wubben
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[Feitama, Sybrand jr. (2)]
FEITAMA (Sybrand) jr. (2), geb. te Amsterdam 10 Dec. 1694 en aldaar overleden
13 Juni begr. N.K. 19 Juni 1758. Zijn ouders, I s a a k F. en C a t h a r i n a
R o o l e e u w , tot de doopsgezinden behoorende, waren niet onbemiddeld. F. werd
aanvankelijk tot predikant opgeleid, kwam echter wegens zijn zwak gestel ‘op een
aanzienlijk comptoir van J. Willink’, doch toen zijn lust in den handel niet groot bleek
‘(offerde) hij de hoop op vermeerdering van schatten aan zijne natuurlijke zucht voor
dicht- en tekenkonst met blijdschap op’. Als zijn leidslieden worden genoemd: Kl.
Bruin, L. ten Kate, Ch. Sebille, A. Hoogvliet. IJverig navolger van de voorschriften
van Pels, wijdde hij een groot deel van zijn leven aan het ‘beschaven’, aan 't
verbeteren van de techniek van zijn werk; vooral zijn Telemachus bezit, wat dit
aangaat, in de geschiedenis der ndl. letteren een zekere vermaardheid. Door zijn
tijdgenooten werd hij hemelhoog geprezen. Zijn werken, behalve een paar
oorspronkelijke stukken, vertalingen uit het fransch, en gedeeltelijk verschenen
onder de zinspreuk: ‘Studio fovetur ingenium’ (= Sybr. Feitama Isaacsz.) zijn, afgezien
van hier en daar verspreide lofdichten, de volgende (waar het tegendeel niet wordt
vermeld, is Amsterdam de plaats van uitgave: bij de titels uit de verzamelbundels
achter elk stuk het jaar, waarin het afzonderlijk is verschenen): Telemachus, uit het
Fr. van F é n e l o n , in Ned. verzen (1733, 1763); Tooneelpoëzy (1735, 2 dln.)
bevattend: (I) De triomfeerende poëzy en schilderkunst (ook 1724); Fabricius (ook
1720, 1764). Dit tweetal noemt F. zijne ‘eigene vindingen’. Darius, n. T. C o r n e i l l e
(ook 1757); Pertharitus, n. T. C o r n e i l l e (ook 1756); Romulus, n. P. d e l a M o t t e
(ook 1722, 1754); Marius, n. C a u x (ook 1757); (II) Stilico, n. T. C o r n e i l l e (ook
1755); Brutus n. V o l t a i r e (ook 1756); Pyrrhus n. C r é b i l l o n (ook 1755, 1775);
Titus Vespasianus, n. P. C o r n e i l l e (ook 1722); Gabinia, n. D e B r u e y s (ook
1756); Jonathan, n. D u c h é (ook Utr. 1771); De Machabeen, n. d e l a M o t t e
(ook Utr. 1771). - Hendrik de Groote uit V o l t a i r e in Ndl. dichtmaat (1753). Nagelaten dichtwerken (1764), bevattend: De schadelyke eigenliefde, zinnespel
(ook Utr. 1772); De christelyke wacht, zinnespel (ook Utr. 1772); Alzire of de
Amerikanen n. V o l t a i r e (ook) Utr. 1770, Amst. 1781, 1803); Vertalingen uit de
klinkdichten van D r e l i n c o u r t ; Vertalingen uit verscheiden Mengeling. Een kleine
bloemlezing bevat de Keur van Ndl. letteren II, 34 (Amst. 1828).
Van F.'s belangstelling in de schilderkunst getuigt zijn gedicht op de
kunstverzameling van Jacob van Hoek (te vinden in de Nagel. Dichtw.).
Zie: J a n d e K r u y f f , Leven van S.F. (Leiden, c. 1782), met portret (J.M.
Quinkhard pinx., P.W.v. Megen sculp.). Een ander portret (H. Pothoven del. 1751,
J. Houbraken sculp. 1760) komt voor in den 2en druk van Telemachus (1763).
Ebbinge Wubben

[Feith, Andreas]
FEITH (Andreas), geb. te Harderwijk 1640 en overl. aldaar in 1703 als burgemeester
zijner vaderstad, studeerde buitenslands, doch liet zich als J.U.D. in 1674 te
Harderwijk nogmaals als student inschrijven. In 1690 werd hij door curatoren der
academie aldaar tot secretaris en eenige jaren later tot rentmeester dier hoogeschool
aangesteld. Prof. B o u m a n getuigt in zijne Geschiedenis der Geldersche
hoogeschool, dat Feith de steun dezer academie was en zeer veel heeft gedaan
om de in verval geraakte hoogeschool weer op de been te brengen. Hij was ge-
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huwd met M a r g a r e t h a v a n H o o l w e r f f . Van hem is verschenen: De jure
accrescendi (Hardervici 1680).
Zie: H.O. F e i t h , Geslachtslijst van de familie Feith (Gron. 1881) 7.
Feith

[Feith, Everhard]
FEITH (Everhard), geb. te Elburg ongeveer 1585, zoon van burgemeester A n d r i e s
F e i t h , werd 7 April 1601 als student te Genève ingeschreven. Hij studeerde eenige
jaren in de wijsbegeerte, daarna hoofdzakelijk in het grieksch en het hebreeuwsch.
De professoren der protestantsche ‘academia Benearnensis’ (d.i. te Orthes, vroeger
Benearnum geheeten, in het vroegere koninkrijk Béain) verleenden hem deswege
een vereerend getuigschrift. Na een kort verblijf in het vaderland, waar hij aan de
vervolging der spaansche regeering was blootgesteld, vertrok hij opnieuw naar
Frankrijk. Hij vestigde zich te La Rochelle, destijds een verzamelplaats der
Hugenoten, en gaf aldaar onderwijs in het grieksch. Weldra had hij een roep van
groote geleerdheid en stond hij op vriendschappelijken voet met beroemde geleerden
uit dien tijd, als Casaubonus, du Puy en Thuanus. Op nog jeugdigen leeftijd (het
juiste jaar is niet bekend) werd hij, met zijn knecht buiten La Rochelle wandelende,
door een burger in diens huis op aanwijzing van den knecht binnengeroepen. Uit
dat huis is hij nimmer weer te voorschijn gekomen; vermoedelijk is hij vermoord.
Een door de overheid te La Rochelle ingesteld onderzoek heeft dienaangaande
geen zekerheid opgeleverd. Zijne letterkundige nalatenschap is in het bezit zijner
familie gekomen. De zwolsche rector Dr. Hendrik Bruman bezorgde daaruit de
uitgave van: Antiquitatum Homericarum Libri IV (Lugd. Bat. 1677), welk werk vijf
drukken beleefde, Amst. 1720, Amst. 1726, Straatsburg 1743 en in den Thesaur.
antiq. Graec. van G r o n o v i u s VI (Amst. 1726). Verder zijn van Everh. Feith bekend
de werken: De Atheniensium Republica; Commentarii de Antiquitatibus Atticis en
Paralipomena Attica, welke laatste Gisb. Cuper volgens zijn brief aan Bignon
(C u p e r , Letres de Critique (Amst. 1742) 204) in hs. bezat.
Zie: S a x e , Onomast. IV, 125; B o i s s o n n a d e in Biogr. univ. de Mechand, XIV,
254; H.O. F e i t h , Geslachtslijst van de familie Feith (Gron. 1881) 7 en voorwoord.
Feith

[Feith, Hendrik]
FEITH (Hendrik), geb. te Elburg in 1581, studeerde te Leiden (22 Nov 1595 en
nogmaals 11 Mrt. 1604 ingeschreven), werd in 1613 burgemeester zijner
geboorteplaats en in 1618 curator van de geldersche hoogeschool. Eenige jaren
later werd hij namens Gelderland afgevaardigde ter Staten-Generaal. Mede namens
dit college werd hij aangewezen de eerste vergaderingen der West-Indische
Compagnie bij te wonen, terwijl hem in 1625, 1626 gewichtige commissiën ter
onderhandeling met den graaf van Oostfriesland werden opgedragen. In 1631
droegen H. Hoogmogenden hem op te onderhandelen met de eerste russische
ambassade hier te lande. Na October 1633, toen hij in opdracht der Staten-Generaal
eene zending naar Stad en Lande ter invoering van eene belasting had volbracht,
komt hij niet meer voor. Hij zal dus vermoedelijk kort na dien tijd zijn overleden.
Hendrik Feith wordt door C u n a e u s (Epist. ed. P. B u r m a n ep. 300 p.389) onder
de voornaamste nederlandsche rechtsgeleerden van zijn tijd genoemd. De Staten
van Gelderland verzochten hem tot het onderzoek der geschiedenis van Gelderland
door Pontanus. Een aantal brieven door hem aan de stad
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Hattem geschreven, toen hij met zijn broeder G e r r i t (eveneens afgevaardigde ter
Staten-Generaal) te 's Gravenhage in de jaren 1618 tot 1628 werkzaam was ten
behoeve van een subsidie voor het door brand sterk geteisterde Hattem, zijn in dl.
VIII van Nijhoff's Bijdragen uitgegeven.
Zie: C.W. V o n c k , Voorrede van A d r i a a n H u y g e n , Beschrijving van het
begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg (2e druk) 68; H. B o u m a n , Gesch.
Geldersche Hoogeschool (1844) I, 32; W a g e n a a r , Vaderl. Hist. X, 53; J.
S c h e l t e m a , Rusland en Nederland I, 148-153; H.O. F e i t h , Geslachtslijst van
de familie Feith (Gron. 1881) 11
Feith

[Feith, Hendrikus Octavius Sr. (1)]
FEITH (Hendrikus Octavius Sr.) (1), geb. te Zwolle 19 Nov. 1778, zoon van Rhijnvis
F. en Ockje Groeneveld (kol. 854), overl. te Groningen 27 Maart 1849. Hij studeerde
te Groningen, waar hij 8 Febr. 1800 na verdediging van een dissertatie De tyrannide
tot doctor in de beide rechten werd bevorderd. Hij werd reeds het volgende jaar
benoemd tot rechter van de drie Waarden en Kommerzijl, Ezinge, Hardeweer en
Feerwerd. Slechts kort daarna vestigde hij zich als advocaat te Groningen, welke
functie hij bleef uitoefenen, totdat hij in 1838 werd benoemd tot raadsheer in het
toen opgerichte Provinciaal Gerechtshof. Hij was bovendien lid van den
gemeenteraad, van de Provinciale Staten en in 1840 van de Dubbele Tweede
Kamer. Van zijn andere ambten was stellig dat van archivarius der provincie
Groningen het voornaamste; daarin volgde hij R.K. Driessen in 1832 op. Zijn
voornaamste werkzaamheid was dan ook historisch-juridisch; op dat gebied heeft
hij zeer veel gepresteerd, dat nog steeds waarde heeft; uit den aard van zijn
neigingen en ambten hield hij zich meest binnen de geschiedenis van het oude Stad
en Lande. Vooral aan de studie van het beklemrecht wijdde hij, mede in verband
met zijn praktijk, voortdurend zijn aandacht; een reeks van adviezen, voor een deel
gedrukt, over dit recht werd ten slotte bekroond door zijn omvangrijke
bronnenpublicatie Het Groninger Beklemregt (dl. I, Gron. 1828; dl. II, Gron. 1837);
in 1848 gaf hij over ditzelfde recht nog een beknopt Handboek uit. Zuiver historisch
was de door hem met A.Y p e y opgestelde studie over de Oudheden van het Gooregt
en Groningen, ontleend uit den Giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk
van Utrecht van den jare 1040 (Gron. 1836), waarin wordt betoogd, dat de
bisschoppen van Utrecht aan dien brief geen gezag over de stad Groningen konden
ontleenen. Verder verschenen een aantal historische studiën in de Werken van het
Genootschap Pro Excolendo Jure Patrio; in het zesde deel daarvan publiceerde hij
het landrecht van Selwerd en gaf hij een uitvoerig betoog, dat ook in Friesland de
priesters reeds vóór de vijftiende eeuw in coelibaat leefden. Andere studiën gaf hij
uit in den Gron. Volksalmanak en elders. Ook op politiek en onderwijsgebied liet hij
zich hooren; nog op het einde van zijn leven bewerkte hij De Academie van
Groningen; hare grondslagen en de gevolgen, welke uit hare opheffing zouden
voortvloeyen, door zijn zoon H.O. F e i t h Jr. uitgegeven (Gron. 1849). Als
feestredenaar was hij zeer geliefd; eenige van zijn redevoeringen zijn met historische
aanteekeningen uitgegeven. Hij was gehuwd met H a r m a n n a M a r i a M e u r s .
Zijn portret is door J. Ensing op steen geteekend.
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Zie: A c k e r S t r a t i n g h e n O u d e m a n , Gruno, Alg. Wet. Tijdschr. I, 125 vlg;
daarnaar: Hand. Letterk. 1848, 114 vlg. en Gron. Volksalmanak 1850, 210 vlg.
Brugmans

[Feith, Hendrik Octavius (2)]
FEITH (Hendrik Octavius) (2), geb. te Groningen 9 Dec. 1813, zoon van den voorg.
en Harmanna Maria Meurs, overl. te Tolbert 24 Sept. 1895. Hij studeerde in zijn
vaderstad, waar hij 30 Juni 1838 werd bevorderd tot doctor in de beide rechten met
een nog gewaardeerd proefschrift De gildis Groninganis (Gron. 1838). Hij vestigde
zich als advocaat te Groningen, maar werd tevens reeds 23 April 1839 tot
adjunct-archivaris benoemd. Na den dood van zijn vader in 1849 volgde hij dezen
op als provinciaal archivaris; in 1882 werd hij bij de nieuwe regeling van het
archiefwezen benoemd tot rijksarchivaris in Groningen, uit welk ambt hem bij K.B.
van 16 Juni 1892 eervol ontslag werd verleend. Daarnaast was hij lid van den
gemeenteraad (1859-1889) en wethouder (1862-1878). Zijn werkzaamheid bewoog
zich, evenals die van zijn vader, op historisch-juridisch zoowel als zuiver historisch
terrein. Hij was een der eersten, die een archief-inventaris ten onzent uitgaf: Register
van het archief van Groningen (Gron. 1853-1858, 6 dln.); Eerste Vervolg (Gron.
1865, 2 dln.); Tweede Vervolg (Gron. 1877). Vervolgens heeft hij een lange reeks
bronnenpublicatiën, meerendeels betreffende de geschiedenis van Stad en Lande,
het licht doen zien; afzonderlijk verschenen: Het Oldermansboek of verzameling
van stukken, behoorende tot het Gild-, Water- en Stapelregt van de stad Groningen
(Gron. 1850); De Werken van den Ommelander edelman J o h a n R e n g e r s v a n
T e n P o s t (Gron. 1852, 3 dln.); Lettres de G u s t a v e A d o l p h e , r o i d e
S u è d e , adressées à son général Dodo von Inn und Kniphausen en 1630, 1631
et 1632 (Gron. 1860); Warfconstitutiën en oordeelen, tot en met het jaar 1601
bijeenverzameld (Werken v.h. Gen. Pro Exc. Jure Patrio VII, 1, Gron. 1863); De
kronijken van E m o e n M e n k o (met G. A c k e r S t r a t i n g h in Werken Hist.
o

Gen. Nieuwe Serie n . 4, Utr. 1866); De kronijk van E g g e r i k E g g e s P h e b e n s
o
van 1565-1594 (Werken als voren, n . 7, Utr. 1867); Ordelboek van den Etstoel van
Drente (Werken v.h. Gen. Pro Exc. J.P. VII, 2 Gron. 1870). Daarnaast gaf hij een
handig hulpmiddel bij de studie van de historie van Stad en Lande in zijn
Regeeringsboek der provincie Groningen (Gron. 1850, 1870, 2st.). Afzonderlijk gaf
Feith verder nog uit: Het Regt der stad Groningen op het klooster ter Apel, uit de
geschiedenis aangetoond (Gron. 1851); Het muntregt der Ommelanden. Bijdrage
tot de geschiedenis der vaderlandsche munten (Gron. 1857); Regten der gemeente
Groningen op en in de Stads-Veenkoloniën (Gron. 1882; voor rekening der gemeente
uitgegeven). Op een ander, met de historie verwant terrein begaf Feith zich met de
publicatie van zijn Kerkelijk Wetboek. De reglementen en verordeningen der
Nederlandsche Hervormde Kerk, met aanteekeningen. (met J. D o u w e s , Gron.
1879; 6e uitg. Gron. 1909). Voor het overige heeft hij den stoot gegeven tot de
herleving van de studie der geschiedenis van en in het oude gewest Stad en Lande.
Hij publiceerde een zeer groot aantal onderzoekingen in verschillende periodieken,
maar vooral in de door hem met G. A c k e r S t r a t i n g h en W.B.S. B o e l e s
opgerichte en geredigeerde Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde,
inzonderheid van de provincie Groningen, waarvan tien deelen verschenen (Gron.
1864-1873); bronnenpublicatiën en histo-
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rische studiën van zijn hand wisselen daar elkander in bonte volgorde af. Ook in
den Groningschen Volksalmanak (1839-1851, 1890-1894) is zeer veel van de hand
van Feith te vinden. Nog publiceerde hij in den Groningschen Studenten-almanak
(1853-1860) het Album Academiae Groninganae. Zijn kracht lag vooral in het
verzamelen en ordenen van historisch materiaal, waarin hij zeer veel heeft kunnen
tot stand brengen. Feith was in 1842 gehuwd met W i l l e m i n a W o l t e r a D u l l .
Zie: R e i t s m a in Gron. Volks-alm. 1896, 177 vlg.; G r a t a m a in Ned.
Archievenblad 1895-6, 57 vlg.; B l o k in Levensber. Letterk. 1896, 51 vlg.
Brugmans

[Feith, Maria Catharina]
FEITH (Maria Catharina), dochter van den harderwijker burgemeester D i b b o l d
F e i t h , werd Juli 1664 (vermoedelijk te Harderwijk) geboren. Zij huwde in 1700 met
haren neef A r e n d F e i t h , burgemeester van Elburg en na diens dood in 2e
huwelijk met G e r r i t baron W i t t e n , eveneens burgemeester van Elburg. Zij
overleed kinderloos 5 Sept. 1740. Volgens haar alstoen geopend testament van
1733 werd uit hare groote nalatenschap, aan verschillende liefdadige instellingen
vermaakt, het Feithenhof te Elburg gesticht, het ook thans nog bestaande rijke
gesticht voor oude mannen en vrouwen. Te harer nagedachtenis is een fraaie
graftombe in de St. Nicolaaskerk te Elburg geplaatst.
Zie: H.O. F e i t h , Geslachtslijst van de familie Feith (Gron. 1881) 19 en Bijlagen
24-48.
Feith

[Feith, Pieter Rutger (1)]
FEITH (Pieter Rutger) (1), zoon van Rhijnvis Feith (kol. 854), geb. te Zwolle 8 Sept.
1773 en overl. aldaar 12 Maart 1853, studeerde en promoveerde te Groningen, was
rechter te Almelo en sedert 1838 raadsheer in het provinciaal gerechtshof van
Overijsel. Hij gaf uit: Gedichten (Leeuwarden, 2 dln. 1839).
Zie: H.O. F e i t h , Geslachtslijst van de familie Feith (Gron. 1881) 31.
Feith

[Feith, Pieter Rutger (2)]
FEITH (Pieter Rutger) (2), geb. te Amsterdam 20 Dec. 1837, overl. te 's Gravenhage
28 Febr. 1909, zoon van R h i j n v i s F e i t h en J a n n e t j e v a n B l i j e n b u r g .
Het eerste onderwijs genoot hij te Amsterdam van den bekenden P.J. Andriessen,
hoofd der zgn. fransche school; daarna op het gymnasium voornamelijk van Dr. P.
Epkema. Als student aan het athenaeum illustre aldaar 25 Sept. 1854 ingeschreven,
vermocht vooral het onderwijs van prof. des Amorie van der Hoeven hem te boeien.
Later ter voltooiing zijner rechtsgeleerde studiën naar Utrechts universiteit
overgegaan, waar hij zich 18 Maart 1857 en 11 Sept. 1857 liet inschrijven,
promoveerde hij daar 20 Juni 1859 op een dissertatie de Culpae praestatione in
obligationibus (Amst. 1859). Na korten tijd lid der balie zijner geboorteplaats te zijn
geweest, werd hij 29 Dec. 1861 benoemd tot substituut-griffier der amsterdamsche
rechtbank. Reeds het volgend jaar kwam hij, na van der Hoevens dood, in
aanmerking voor een hoogleeraarsplaats aan het athenaeum. Zijn intrede 21 Mei
1864 in de zittende magistratuur, als rechter te Amsterdam, werd gevolgd door een
eervolle loopbaan daarbij: 24 Juni 1878 raadsheer in den Hoogen Raad geworden,
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trad hij door zijne benoeming 17 Febr. 1908 op als vice-president van dit college,
totdat gezondheidsredenen leidden tot zijn ontslag 11 Jan. 1909. Van talrijke
hiernevens bekleede functies zijn te noemen: lid van den amsterdamschen
gemeenteraad sedert 1873, weldra gevolgd door het lidmaatschap der Provinciale
Staten van Noord-Holland; curator van het am-
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sterdamsche athenaeum (1866-67) en sedert 15 Juli 1897 van de leidsche
universiteit. In den adelstand verheven met het praedicaat jonkheer 21 Jan. 1901.
Sedert 1867 was hij gehuwd met J a c o b a J o h a n n a P e t r o n e l l a
Dronsberg.
Door talrijke bijdragen in periodieken, voornamelijk op het gebied van het burgerlijk
recht, heeft Feith zich als uitnemend civilist doen kennen. Zijne verdiensten vonden
erkenning door zijn benoeming tot lid der staatscommissies van 1880 en 1887 tot
herziening van het burgerlijk wetboek, van 1897 tot voorbereiding van de te nemen
maatregelen ter bevordering der codificatie van het internationaal privaatrecht, van
1899 tot herziening van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, van welke laatste
commissie hij voorzitter was.
Als lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde gaf hij levensberichten
van zijn leermeester van der Hoeven, van S.J. Hingst, B. de Bosch Kemper en J.G.
Kist. Van zijn werkzaamheden als lid der Nederl. Juristenvereeniging getuigen zijn
praeadviezen over stichtingen (1873), papier aan toonder (1878) en eigendom van
den grond (1893).
Van zijn geschriften dienen hier genoemd de reeks critische artikelen in de Gids
van 1864 tot 1875, waarin verslag werd gedaan van de nieuwe verschijningen op
juridisch gebied; zijn Onderzoekingen naar den aard en de ontwikkeling van het
recht der gewere in N. Bijdr. v. Regtsgel. en Wetg. 1861, waarin dit moeilijk
germanistisch punt uitvoerig wordt besproken, waarop in hetzelfde tijdschrift (1866)
het opstel Over bezit en bezitsacties volgde; zijn opstel over Eigendomsverkrijging
door verbinding (t.z.p. 1860) en zijn voor de jurisprudentie hoogst belangrijke stukken
over artikel 1303 Burg. Wetb. (t.z.p. 1870) en artikel 1354 Burg. Wetb. in Themis
1897, waarbij vermeld dient, dat de door Feith gehuldigde opvatting over deze
brandende kwesties in 's Hoogen Raads arresten is overgegaan, en de langen tijd
gehuldigde leer verlaten werd.
Zie de - door des schrijvers jarenlange vriendschap met Feith zeer belangrijke schetsen van A.P.Th. E y s s e l l in Levensber. Letterk. 1909, 387-414, en Weekblad
o

v.h. Recht 1909, n . 8797; benevens de installatie als vice-president in Weekblad
o
v.h. Recht 1908 n . 8655.
van Kuyk

[Feith, Rhijnvis]
FEITH (Rhijnvis), geb. te Zwolle 7 Febr. 1753, gest. aldaar 8 Febr. 1824, was het
eenige kind van P i e t e r F e i t h , ontvanger van de Convoyen en Licenten en
gemeensman van Zwolle, en E l i s a b e t h S p a e r . Zijn grootvader was R h i j n v i s
F e i t h , burgemeester van Zwolle, de eerste van zijn geslacht, die zich aldaar uit
Elburg, waar het geslacht vanouds bloeide, vestigde. Na het voorbereidend onderwijs
te Zwolle genoten te hebben, bezocht hij de latijnsche school te Harderwijk, waar
de conrector G. Knoop hem in twee jaren (van zijn elfde tot zijn dertiende) zoo ver
bracht, dat hij toen reeds naar de hoogeschool zou hebben kunnen vertrekken,
indien zijn vader zulks niet om zijn jeugd onraadzaam had gekeurd. Naar men wil
heeft Knoop, die, naar de wijze van dien tijd, verzen maakte, den eersten lust tot
dichten bij den jongen Feith opgewekt. Vóór zijn vertrek naar de hoogeschool ontving
hij eenig rechtsgeleerd onderricht van den praeceptor der latijnsche school te Zwolle,
van der Klaauw, waarna hij zich verder aan de leidsche hoogeschool vooral onder
Bavius Voorda, op de studie der rechten toelegde. 13 Aug. 1770, dus op ruim
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17-jarigen leeftijd, promoveerde hij na het verdedigen eener dissertatie: de Querela
inofficiosi testamenti. Hierop keerde hij naar Zwolle terug. 17 Nov. 1772 trad hij te
Weener in het huwelijk met O c k j e G r o e n e v e l d , geb. te Jemgum in
Oost-Friesland 28 Jan. 1748, gest. op den huize Boschwijk 12 Mei 1813, dochter
van Heinrich Groeneveld, lid van het hoogste lands-collegie in Oost-Friesland,
woonachtig te Weener. In 1786 werd Feith convooimeester, in 1787 tevens
burgemeester van Zwolle. Hij woonde meestal op zijn geliefd buitengoed Boschwijk
nabij Zwolle; elk jaar bracht hij een paar weken in Holland door.
Geeft zijn zeer rustige levensloop weinig stof tot verdere opmerkingen, des te
meer doet dit zijn letterkundige loopbaan. Daar in zijn tijd de groote macht der
kunstgenootschappen het voor een beginner geraden deed zijn, zich daaraan
gelegen te laten liggen, is het zeer natuurlijk, dat ook Feith daar leering ging zoeken.
Hij kon zeker niet beter doen, dan zich aan te sluiten bij het leidsche genootschap
‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, dat in den tijd, toen hij zijn dichterlijke loopbaan
begon, bovenaan stond, ja, men mag zeggen, eene zeer gunstige uitzondering
maakte. Op uitnoodiging daarvan bezong Feith in 1779 het Heil van den Vrede; dit
gedicht, het eerste waardoor hij de algemeene aandacht trok, werd door het
Genootschap met goud bekroond. Tijdens den vierden engelschen oorlog verschenen
zijne eerste dichtwerken. In tegenstelling met den heerschenden smaak wist hij de
werken der Engelschen, Italianen en Duitschers even goed te waardeeren als die
der Franschen, zooals blijkt uit zijne uitvoerige Verhandeling over het Heldendicht,
in 1781 door het leidsche genootschap met den gouden eerepenning bekroond;
voorts uit zijne talrijke Brieven (Amst. 1784-93, 6 dln.) over letterkundige
onderwerpen, en zijne, met J. K a n t e l a a r uitgegeven, Bijdragen ter bevordering
van schoone Kunsten en Wetenschappen (Rott. 1793-96, 3 dln.). Met Hieronymus
van Alphen was hij een der eerste Nederlanders, die open oog had voor de groote
omwenteling in den smaak bij de Duitschers. Met Klopstock was hij bevriend; volgens
Bilderdijk zou Feith van plan geweest zijn, K l o p s t o c k 's Messias te vertalen.
Echter hebben de Duitschers, met hun toenmalig sentimentalisme, meer invloed op
hem gehad dan wenschelijk was, zooals straks nader blijken zal. In 1785 zond Feith
op een door het leidsche genootschap uitgeschreven prijsvraag voor een Lofdicht
op de Ruyter twee dichtstukken in, het eene een lierzang, het andere een stuk in
alexandrijnen, voor welke hem de gouden en de zilveren medaille werden toegekend.
Samen met Bilderdijk gaf hij in 1784 eene nieuwe uitgave van v a n H a r e n 's
dichtstuk De Geuzen, om het datgene, wat van Haren er niet aan had kunnen geven:
uiterlijke bevalligheid, te verleenen. Buiten medeweten van Feith voorzag Bilderdijk
de uitgave van in oranjegezinden geest gestelde noten, en een opdracht aan den
Stadhouder, wat beide vrienden voorgoed van elkander verwijderde. Van Feith's
patriotsche gezindheid getuigen verscheidene Vaderlandsche Gedichten. De
tusschenkomst van Pruissen in 1787, die aan zijn burgemeesterschap een einde
maakte, vervulde hem met zulk eene verontwaardiging, dat hij zich voornam geene
vaderlandsche gedichten meer te zullen schrijven. Eerst de gebeurtenissen van
1812 en 1813 deden hem de vaderlandsche lier weer opnemen. Zijne vroegere
gezindheid belette hem niet, het laatste deel zijner Oden en Gedichten (1796-1814,
5 dln.) aan den Koning op te dragen, naardien, zooals hij bij die gelegenheid
verklaarde, vrijheidsliefde, geen partij-
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zucht hem gedreven had. In 1814 werd Feith in de vergadering der Notabelen te
Amsterdam, ter stemming over de grondwet, beroepen, en tot lid der Staten van
Overijsel benoemd, doch hij bedankte.
Zijne godsdienstige gedichten ademen een oprecht vromen en menschlievenden
geest. Hiertoe behooren zijne reeds genoemde Oden en Gedichten; ook zijne vier
groote leerdichten het Graf (1792); de Ouderdom (1802); de Eenzaamheid en de
Wereld (beide 1821). Uit zijne Proeve van eenige Gezangen voor den openbaaren
Godsdienst (1804) werden 32 gezangen opgenomen in den bundel Evang.
Gezangen, bij de Hervormden in gebruik.
Hoe rijk aan schoonheden naar inhoud en naar vorm deze gedichten ook zijn, de
geest van zwaarmoedigheid, die er in heerscht, maakt Feith tegenwoordig voor
velen ongenietbaar. Reeds in zijn tijd ontging hij wegens zijne sentimentaliteit scherpe
critiek niet. Vooral in K i n k e r 's Post van den Helicon werd een heftige strijd tegen
Feith en zijne richting gevoerd. Sommige parodieën op gedichten van hem door
Kinker en Bilderdijk zijn beter bekend gebleven dan die gedichten zelve. Nog meer
dan zijne peësie heeft Feith's prosa van den duitschen invloed te lijden gehad: zijne
beide romans Julia (1783) en Ferdinand en Constantia (Amst. 1785), het tiental
elegieën, door hem in 1787 onder den titel Fanny uitgegeven, en het Dagboek mijner
goede werken (Amst. 1785), zijn om hun verregaande naargeestigheid zelfs
spreekwoordelijk geworden, ja, Feith's nagedachtenis is er ernstig door geschaad.
Lezing van die werken in hun geheel zal tot de meening leiden, dat zij lang niet zoo
laag aangeschreven moeten worden. Want dan blijkt, dat niet het verhaal, maar de
strekking voor Feith de hoofdzaak was. En die strekking was deze: groote vereering
voor de deugd, maar daarbij het besef, dat ware deugd met deze verdorven wereld
in botsing moet komen. Evenzoo het besef, dat hier ware liefde niet bestaan kan,
daar zij bezoedeld wordt door aardsche beslommeringen en begeerten. Zij, die
elkander waarlijk beminnen, moeten derhalve verlangen naar den dood, omdat zij
eerst aan gene zijde des grafs het echte geluk der liefde zullen kunnen smaken.
Hier strekt zij slechts tot ongeluk. Slechts in zooverre heeft dit leven waarde, dat de
smart den mensch opheft tot, gemeenschap geeft met eene hoogere wereld, en
zoodoende tot de zaligheid voorbereidt. Smart en zwaarmoedigheid moeten mitsdien
hooger gewaardeerd, meer gezocht worden dan het geluk, dat hier immers toch
niet zuiver te vinden is. Feith's werken zijn rijk aan plaatsen, waar deze
beschouwingen in schoonen vorm worden voorgedragen. Vooral de Ferdinand en
Constantia, die door verscheidenheid van inhoud boven de Julia uitmunt, zou daarom
op meer bekendheid aanspraak mogen maken. En in elk geval staan Feith's werken
door zuivere, dichterlijke taal boven zeer veel niet minder sentimenteele litteratuur.
Zijn Treurspelen: Thirsa of de zege van den Godsdienst (1784); De Patriotten
(1785); Lady Johanna Gray (1791) (naar W i e l a n d ); Ines de Castro (1793); Mucius
Cordus (1795), trokken weinig aandacht, en zijn thans nauwelijks meer bij name
bekend.
Wijsgeerige, zedekundige en godgeleerde werken van hem zijn de: Brieven aan
Sophie over den geest van de Kantiaansche wijsbegeerte (Amst. 1806), welke
laatste hij voor schadelijk hield voor het christendom, en die hem, den
gevoelsmensch, tegen de borst moest stuiten. Zij lokten een scherpe
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critiek van Kinker uit (Brieven van Sophie aan Mr. Rh. Feith, 1807). Voorts zijne
beide verhandelingen, bekroond door het Haagsch Genootschap tot verdediging
van den chr. godsd. Zijne door Teyler's Genootschap bekroonde verhandelingen
werden in 1826 te Haarlem herdrukt. Van 1788-89 verschenen van hem anoniem
2 dln. Zedelijke Verhaalen, waarschijnlijk naar G o t t l . M e i s s n e r 's Skizzen
bewerkt. Ook gaf hij uit: W e b e r , Overleveringen der voorige eeuwen, uit het Hoogd.
(Haerl. 1798, 2 dln.).
De Julia, benevens eenige andere stukken, werden in 1796 te Parijs door H.J.
J a n s e n in het fransch uitgegeven; naar deze vertaling verscheen in 1797 te
Mannheim eene duitsche overzetting. Eene duitsche vertaling van Het Graf
verscheen in 1821 te Zutphen; eene fransche, door A. C l a v a r e a u , in 1827 te
Brussel.
Eene bij lange na niet volledige verzameling zijner Dicht- en Prozaische Werken
verscheen in 1824 in 11 dln. te 's Gravenhage en Rotterdam, met 2 supplementaire
dln., de Bijdragen van F e i t h e n K a n t e l a a r bevattende. Voor in het eerste deel
een uitvoerig Levensberigt, door N.G. v a n K a m p e n .
Zijn portret is gegraveerd o.a. door L.A. Claessens naar Pelletier, door W.v. Senus
naar W. Lubbers en door J.E. Marcus naar H.W. Caspari (1818). Op steen geteekend
is het door W.B. van der Kooi.
Behalve de algemeene werken over de geschiedenis der nederl. letterkunde, zie
men: O o s t k a m p e.a., Hulde aan de nagedachtenis van Rh. F. (Zwolle 1824);
Gedenkzuil voor Rh. F. (Leeuwarden 1825); M.C.v. H a l l , Lofrede op F. (1824);
W.H. W a r n s i n c k B z n . , Rh. F. geschetst in zijne gemeenzame brieven; v.
H a r d e r w i j k , Herinn. aan F. (Rott. 1824). Over den invloed van Klopstock en
andere Duitschers op Feith zie: K. M e n n e , Der Einfluss der deutschen Literatur
auf die niederländische um die Wende des XVIII und XIX Jahrhunderts (Weimar
1898), en de voortzetting hiervan: Goethe's ‘Werther’ in der niederl. Literatur (Leipz.
1905), besproken door K a l f f in Museum 1898, 292 en 1906, 373; B u s k e n H u e t ,
Litt. Fant. en Krit. XXIV; J. K o o p m a n s , Feith's natuurgevoel en kunst in Nieuwe
Taalgids III; d e z e l f d e , Rh. Feith in De Beweging 1908, IV; C.J.J. L u z a c , de
Nederl. sentimenteele roman en zijne terugwerking (Amst. 1890); dan H.G. t e n
B r u g g e c a t e , Mr. Rhijnvis Feith (Diss. Leiden) (Wageningen, 1911) met uitvoerige
bibliographie; P e t i t , Repertorium 1260. Naar aanleiding van W i n k l e r P r i n s '
artikel in Vaderl. Letteroef. 1876, II, 938 verscheen een Open brief van Mr. H.O.
F e i t h in de Provinciale Overijss. en Zwolsche Courant van 20 Dec. 1876.
Margadant

[Feitkema, Suffridus Pauli of Sjoerd Paulus]
FEITKEMA (Suffridus Pauli of Sjoerd Paulus), bijgenaamd H e g i u s (d.i. geb. te of
afkomstig van Heeg in Friesland), ook aangeduid als S u f f r i d u s P a u l i , was in
1566 nog pastoor-vicaris te Heeg. Na zijne vlucht in 1567 naar Emden, is hij 23
Sept. 1578 daar geëxamineerd en heeft hij te Midlum in Reiderland gestaan. Hierna
stond hij te den Hoorn op Texel (1573-1577), te Oosthuizen, te Midsland op
Terschelling en te Grootebroek (1577-1580). Daarna naar Friesland ontboden door
bemiddeling van O. Swalue, werd hij eerst aangesteld om Ferwerderadeel mede te
bedienen, zoolang daar gebrek aan predikanten was. Hij woonde vrij zeker te
Ferwerd en predikte in verschillende omgelegen dorpen (Hallum en Marrum). In
1582 vestigde hij zich te Jorwerd als predikant van Baarderadeel; 16 Sept.
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1582 beroepen naar Heeg, kwam hij daar in 1583. Voorts na Oct. 1586 te
Tjummarum, in 1590 te Makkum en vóór 1599 te Arum, waar hij waarschijnlijk gest.
is. Op de Friesche Synode was hij scriba, maar op die van 1586 kwamen reeds
ernstige klachten tegen hem in, die allerlei kerkelijke straffen ten gevolge hadden.
De Synode van Apr. 1587 te Sneek oordeelde over hem zeer ongunstig.
Zie: T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. in Friesl. (Leeuw. 1886) 111, 114, 169, 216,
296, 325, 372; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen 35; J. R e i t s m a , Oostergo (Leeuw.
1888) 60, aant. 4, 84, aant. 1, 267, aant. 1; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI,
14, 17, 31, 24, 27, 30 v., 45; V e e r i s e n d e P a u w , Vern. Kerkel. Alphabeth
(Enkh. 1750) 199; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de gesch. der herv. in Friesl.
(Leeuw. 1876) 204, aant. 2, 205, aant. 1; E.J. D i e s t L o r g i o n , Gesch. v.d. herv.
in Friesl. (Leeuw. 1842) 131; Kerkel. Handboek 1908, Bijl., 115, 123, 130, 135, 144;
1911, 140, 154, 156, 161, 167, 188; H. S c h o k k i n g , Leertucht (Amst. 1902) 38,
95.
Knipscheer

[Felix, Jan Wouter]
FELIX (Jan Wouter), invloedrijk rechtzinnig predikant, wiens nagedachtenis vooral
in Friesland voortleeft, geb. 1824 te Leiden, overl. 29 Febr. 1904 te Utrecht. Zoon
van een lakenfabrikant op de Oude Vest, zat hij als kind op de knieën van Bilderdijk,
was hij catechisant van den waalschen predikant Ds. Moquette, studeerde te Leiden
(ing. 10 Sept. 1842), huwde met Mej. d e M a r e , 13 Jan. 1848 bevestigd door Ds.
J.J. Knap te Longerhouw, dat hem een tweede academie werd door den omgang
met uitnemende Friezen als J.P. Eringa, S.J. Vellinga en Noordmans van Alingawier.
Hij woonde met enkele dezer mannen in dat jaar de vergadering bij in het Odéon
te Amsterdam onder leiding van Mr. Groen van Prinsterer. Hij was predikant te
Opheusden (1851), Heeg (1853), Nieuwe Tonge (1860), Katwijk (1862), Utrecht
(1864), waar hij 1 Jan. 1894 emeritus werd. Hij heeft veel gedaan voor de opwekking
van nieuw positief christelijk leven in Nederland, vooral in Friesland en voor het
herstel der Ned. Herv. kerk. Hij organiseerde de friesche ‘Waarheidsvrienden’ in
een ‘Provinciale Vereeniging’, welker program hij in 1854 opstelde. Op een groot
aantal plaatsen wist hij uitstekende agenten en correspondenten te verkrijgen. Overal
werden ressorts-vergaderingen gehouden, waarin de Heilige Schrift en de belijdenis
der Kerk werden onderzocht. Een nieuw, geestelijk leven ontwaakte. De
jaarvergaderingen te Leeuwarden waren gloriedagen. Felix mag dan ook een der
vaders van het friesche Réveil genoemd worden. Hij gaf bij zijn vriend Bokma,
uitgever te Heeg, een menigte gereformeerde geschriften uit, die hij van een voorrede
voorzag (b.v. de geschriften van J. O w e n , A m b r o s i u s e.a.). Van zijn eigen
leerredenen zagen vele het licht, meest verschenen bij J. Campen te Sneek en bij
Bokma te Heeg en Bolsward. Hij schreef in de Evangelische Schatkamer (1857),
hij redigeerde het Kerkelijk Maandblad, het orgaan der Prov. Friesche Vereeniging,
dat 7 Juni 1855 verscheen en 1865 in een Kerkelijk Weekblad veranderde (onder
redactie van Dr. G.J. V o s ), waaraan hij vaste medewerker bleef. Hij was een der
oprichters der ‘Confessioneele Vereeniging’, in welker hoofdbestuur bij jaren lang
zitting had als secretaris en voorzitter. Hij werkte mede aan de oprichting der Vrije
Universiteit en voerde als president-curator het woord in den dankstond aan den
avond van den inwijdingsdag (20 Oct. 1880). Van den beginne af verschilde hij in
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dogmatisch en kerkelijk opzicht van Dr. A. Kuyper. Dit leidde ten slotte tot een breuk.
Hij voerde een krachtige actie tegen de doleantie in het weekblad de Gereformeerde
Kerk, dat hij met Dr. Hoedemaker en Dr. van Ronkel redigeerde, sedert 11 Oct.
1888. De Brieven over kerkelijke aangelegenheden, die hij daarin schreef, verdienen
nog aandacht. Felix was een klassiek gevormd man, populair prediker, die tot het
laatst volle kerken had en een uitnemend stylist. Hij is een figuur in de vaderlandsche
kerkgeschiedenis uit de laatste helft der 19e eeuw. In 1856 heeft J.P. Berghaus zijn
portret op steen geteekend.
Voor de kennis van zijn theol. en kerkelijk standpunt zie men de genoemde
weekbladen, zijne tallooze preeken en Gedachtenis, met portret (Utrecht 1899); een
opstel in de Geref. Kerk, 3 Maart 1904; een levensschets van mij in het friesche
tijdschrift Yn ús eigen tael, 1911, en J. K r u l l , Eenige mededeelingen aangaande
het ontstaan en de geschiedenis der Prov. Friesche Vereeniging van Vrienden der
Waarheid (Sneek 1894).
Wumkes

[Fendall, John]
FENDALL (John), geb. te Londen 9 Oct. 1762, overl. te Calcutta 10 Nov. 1825,
zoon van J o h n F e n d a l l van Bernerstreet, kwam 12 Nov. 1779 in Britsch-Indië
aan, werd in 1782 assistent te Moorshedabad; in 1783 secretaris bij de inl. rechtbank
te Nattore; in 1788 onderkoopman te Moorshedabad; in 1790 secretaris bij de inl.
rechtbank aldaar; in 1794 opperkoopman en rechter te Midnapore; in 1799 rechter
en magistraat te Moorshedabad; in 1801 id. bij het Hof van appel te Dacca en in
1806 zout-agent te Irimlook. Hij vertrok in 1809 naar Europa, maar keerde in 1815
naar Indië terug. In 1816 werd F. als opvolger van Raffles benoemd tot
luit.-gouverneur van Java en onderh.; 12 Maart 1816 trad hij als zoodanig op en
had in hoofdzaak tot taak het bestuur over te geven aan de ned. commissarissen,
die bij zijne aankomst op Java reeds op reis daarheen waren. Intusschen bleef het
britsche gezag nog gehandhaafd tot 19 Aug. 1816, toen de bezittingen door F. aan
de ned. commiss. werden overgedragen. Naar Britsch-Indië teruggekeerd (Juni
1817), werd hij in 1818 jongste rechter in het opperste gerechtshof, in 1820 derde
lid van den hoogen raad van Indië en in 1824 president van den ‘board of trade’.
F. was 3 Juni 1790 te Calcutta gehuwd met M a r y F a r q u h a r s o n .
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverneurs-gen. en
Commissarissen-gen. van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) 140; J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis van de Ned. O.-I. bezittingen (Delft 1872) II, 135; Bijdr. Taal-, L.-en
V. van Ned.- Indië, 6e reeks, III, 341; P.H. v a n d e r K e m p , De teruggave der
O.-I. koloniën in 1814-16 ('s Grav. 1910) 429.
Rooseboom

[Feringa, Nicolaas Mattheus]
FERINGA (Nicolaas Mattheus), 15 Oct. 1820 te Groningen geb. en 27 Nov. 1886
te Amsterdam overl., was achtereenvolgens onderwijzer te Sappemeer, Beerta,
Appingadam en Amsterdam (in laatstgen. stad van 1849 tot zijn dood). Hij werkte
bij voorkeur onder de haveloozen, hield bijbellezingen, waardoor hij dikwijls veel
van zich deed spreken, en richtte in 1860 met anderen de ‘Vereeniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs’ op.
Zuidema
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[Ferrand, Jean Henri]
FERRAND (Jean Henri), geb. te 's Gravenhage 21 Maart 1792, overl. aldaar 21
Sept. 1866, was de zoon van Mr. J. F e r r a n d , chartermeester van den Raad van
State, en M.A.C. d e S a u z e t . Hij deed examen voor landmeter bij
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den waterstaat in het laatst van 1808, en werd als zoodanig benoemd 9 Dec. van
dat jaar, terwijl hij werkzaam gesteld werd onder den inspecteur C. Brunings Jr. bij
de opmeting, later bij de droogmaking van de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche
Plassen. Bij de inlijving van den nederlandschen waterstaat in de fransche ‘Ponts
et chaussées’ ingevolge keizerlijk decreet van Nov. 1810, die, wat het personeel
betrof, 20 Febr. 1811 haar beslag kreeg, viel aan Ferrand het voorrecht ten deel,
den rang van ‘ingénieur extraordinaire’ te bekomen, en bij keizerlijk decreet van 2
Mei 1811 werd hij tot ingenieur 2e klasse benoemd. In 1814 werd hij naar Assen
verplaatst; met 1 Nov. 1815 werd hij, ter tijdelijke vervanging van den ingenieur
Overduyn, te Goedereede geplaatst, doch met 1 Jan. 1816 kwam hij weder in zijne
standplaats Assen terug, terwijl hij bij de 7e organisatie van den waterstaat, waarbij
hij met 1 Jan. 1817 tot ingenieur 1e klasse benoemd werd, naar Goes werd
overgeplaatst; in al deze plaatsen deed hij als arrondissements-ingenieur dienst.
Met 1 Oct. 1825 werd hij ter standplaats Bergen met de waarneming van den dienst
van hoofdingenieur in de provincie Henegouwen belast, en hij bestuurde als zoodanig
de kanalisatie van de Sambre in Henegouwen en Namen, met 22 schutsluizen en
overlaten. Zeker moet hij bij dit belangrijke werk zijnen chef en de regeering bijzonder
voldaan hebben; anders zou hij, die nog op verre na niet de oudste ingenieur 1e
klasse was, niet bij kon. besluit van 4 Juli 1829 met 1 Aug. d.a.v. benoemd zijn tot
hoofdingenieur.
In Sept. 1830 week Ferrand voor den opstand en vertrok naar Nederland, waar
hij tijdelijk bij den algemeenen dienst geplaatst werd en waar hem het onderzoek
van verschillende vraagstukken betreffende den waterstaat in het noorden des lands
werd opgedragen. Hij bracht 21 Maart 1832 een rapport uit over den binnenlandschen
waterstaat van Friesland. Op 3 Juli 1832 werd door hem in vereeniging met eenige
belanghebbenden een verslag uitgebracht over eene afsluiting van het Reitdiep bij
Wetsinge.
Met 1 April 1834 werd hem de dienst van hoofdingenieur in Gelderland ter
standplaats Arnhem opgedragen. In 1837 werd hij lid der 2e riviercommissie, bij
kon. besluit van 7 Juli 1828 ingesteld. Op 22 Febr. 1840 werd haar eindverslag
opgesteld, doch het werd eerst in 1849 ingezonden. Zeker heeft Ferrand groot
aandeel in dit rapport gehad. Hij heeft zich in de 15 jaren, dat hij in Gelderland
diende, die groote kennis van de rivieren eigen gemaakt, welke hem tot de specialiteit
in dit onderdeel der waterbouwkunde gemaakt heeft. Hij gaf hiervan o.a. blijk in
eene memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn. Hierin worden
door hem van 1835 tot 1847 gedane metingen medegedeeld. Merkwaardig is het,
dat in deze memorie de door den grooten Brunings van 1789 tot 1792 verrichte
afvoermetingen (Verh. Kon. Inst. v. Ing. 1885-6, 193) in het geheel niet vermeld
worden, zoodat men moet aannemen, dat zij Ferrand onbekend waren.
Bij de nieuwe organisatie van den waterstaat in 1849 werd hij met 1 April van dat
jaar tot inspecteur in de 1e inspectie benoemd, waartoe toen de 5 oostelijke
provinciën des lands, Friesland en Noord-Brabant behoorden. Hij bleef te Arnhem
woonachtig. Als zoodanig was zijn eerste bijzondere arbeid het rapport, dat hij op
18 Febr. 1850 met v a n d e r K u n over de rivierverbetering uitbracht. Dit rapport
is waarschijnlijk grootendeels
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het werk van Ferrand, en is de grondslag geweest, waarop de grootsche verbetering
rust van de nederlandsche rivieren, die ons voor overstroomingen, welke ons
vaderland eeuwen lang geteisterd hadden, duurzaam behoeden zal.
In Jan. 1853 werd Ferrand voorzitter eener commissie, ingesteld door minister
Thorbecke, om na te gaan, of het bouwen van bruggen over onze hoofdrivieren
bezwaren had. De commissie adviseerde gunstig. In 1854 werd hij naar aanleiding
der verzakking van een basaltmuur te Rotterdam in eene commissie tot onderzoek
benoemd. In Jan. 1855 bracht deze commissie rapport uit.
Met 1 Juli 1856 werd de dienst in de 2e inspectie (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland), die reeds ruim 7 jaren tijdelijk door van der Kun was waargenomen,
tijdelijk aan Ferrand opgedragen. Hij had dus nu het geheele land te inspecteeren:
een zware last voor iemand op zijn jaren. Ferrand verkreeg, toen zijn ambtgenoot
van der Kun tot hoofdinspecteur (toen een nieuwe betrekking) benoemd werd, bij
kon. besluit van 30 Dec. 1857 dienzelfden titel en werd na herhaald verzoek met 1
April 1858 gepensionneerd. Hij vestigde zich in zijne geboorteplaats, waar hij
overleed.
Hij huwde 10 April 1818 te 's Gravenhage E.G. V e r k o u t e r e n , die 24 Febr.
1852 overleed, na hem twee zonen, welke jong stierven, en een dochter geschonken
te hebben.
Ferrand heeft uit zich zelf nimmer iets in het licht gegeven, en was iemand, die
in het op uitstekende wijze zijn plicht als ambtenaar verrichten voldoende bevrediging
zijner eerzucht vond. Men heeft van hem (behalve het bovengenoemde met van
der Kun uitgebrachte rapport) de volgende aan de regeering ingeleverde rapporten,
die door den druk openbaar zijn gemaakt:
Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn tusschen de Waal,
den Neder- Rijn en den IJsel ('s Grav. 1847); Memorie over den Lijmerschen Overlaat
in Verh. Kon. Inst. v. Ing. 1853-4; Verslag over het Zwolsche Diep, met J.G. v a n
G e n d t en W.C.A. S t a r i n g , ('s Grav. 1851).
In de bibliotheek van het Kon. Inst. v. Ing. bevinden zich een aantal
aanteekeningen over waterbouwkundige onderwerpen van Ferrand, van het begin
van zijn loopbaan af verzameld, die van groote kunde blijk geven.
Zie: Not. K. Inst. v. Ing. 1866-7.
Ramaer

[Fey, Arnoldus]
FEY (Arnoldus), geb. omstreeks het begin der 17e eeuw, overl. 16 Apr. 1679,
befaamd medicus en vooral chirurg, te Oirschot. Hoe Fey, die zonder tegenspraak
over een groote dosis scherpzinnigheid, gezond verstand en menschenkennis
beschikte, aan zijn medische kennis gekomen is, wordt nergens meegedeeld. Men
weet alleen, dat hij van boerenafkomst was en deze tegenover patiënten, zoowel
‘van hooger als van lagen stand,’ niet verloochende. Er was bijna niemand, ‘die niet
somtijds eens qualick bejegent werd’. Men verdroeg het echter gaarne, want de
faam van zijn gelukkige en wonderbaarlijke genezingen hadden een zoo diepen
indruk op het publiek gemaakt, dat men in hem een echten ‘wonderdokter’ zag. En
‘de roomsche verbreyden, alsof hij (zijn succes) wel door kracht van de olye doen
mocht, die sij geloofden, dat uyt 't lichaem van Marguerita van Valckenesse vloeijde,
die in haere tijdt religieuse in 't Carmeliten-klooster te Oirschot geweest was’. Toch,
ondanks het verslag van een
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door de Staten-Generaal ingestelde commissie van minstens 14 personen
(waaronder 3 roomsche doctoren en 3 dito chirurgen), met den befaamden anatoom
de Bils aan het hoofd, waaruit bleek, dat er met het lijk van de bewuste non en de
daaruit druppelende olie bedrog gepleegd werd, bleef het vertrouwen in Fey
ongeschokt. Alhoewel wordt meegedeeld, dat hij in het behandelen van kwaadaardige
koortsen en ook van lues door middel van kwikzilver (een therapie, die echter in zijn
tijd niet zoo weinig voorkwam als zijn historieschrijvers wel schijnen te meenen),
verrassende resultaten kreeg, zijn grootste verdiensten liggen op chirurgisch gebied.
Lodewijk XIV had den Staten-Generaal verzocht, hem Fey te willen zenden, om zijn
moeder, Anna van Oostenrijk, die aan kanker aan de borst leed, zoo noodig en
mogelijk te opereeren. De ‘empérique’, zooals hij door den Koning in een brief
genoemd wordt, liet zich niet bidden en op 9 Januari 1665 greep de operatie plaats,
die een volledig succes had. De Koning schreef niet alleen om zijn dankbaarheid
te toonen, een hartelijken brief aan de Staten-Generaal, maar schonk ook den
chirurg een gouden keten en verhief hem tot ridder van St. Michiel, terwijl de patiënte
zelf hem een zeer artistiek bewerkt, ivoren Christusbeeld vereerde, dat eerst in
1871, door de familie Wellens verkocht is geworden. Hij trad bij aanzienlijke familiën
als operateur op, o.a. in het huisgezin van Johan de Witt, die drie zijner kinderen
tot hem zond. Men roemde van Roonhuysen, dat hij een hoofdgezwel had
weggenomen, waarop F. zijn kunst niet had durven beproeven.
Fey, door al die vereering verblind, schijnt wat meer van de wereld te hebben
willen zien en liet zich in 1672 door den Keurvorst van Brandenburg, die reeds
vroeger door hem behandeld was, overreden zich te zijnent te komen vestigen. Met
open armen ontvangen, werd hij weldra in den adelstand verheven en tot heer van
Cranenburg (in het Kleefsche) benoemd. Hij schijnt zich echter in den vreemde in
die grootheid niet te hebben kunnen schikken. Hij verlangde naar Holland terug en
trad in 1677 in onderhandeling met de Staten-Generaal over den aankoop van de
te koop zijnde helft der heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek, waarin toegestemd
werd op voorwaarde, dat hij zich weer in Oirschot zou vestigen, opdat de inwoners
dier plaats als vroeger van zijn beroemdheid zouden mogen profiteeren. Het is
nimmer tot uitvoerig van dit plan gekomen; zijn onverwachte dood heeft dit verhinderd
en de wereldberoemde empiricus, die heimwee had naar zijn brabantsche vennen,
ligt in de collegiale kerk van zijn Cranenburgsche heerlijkheid begraven.
Zie: R. K r u l in Tijdspiegel 1898, II, 53; A.F.O. S a s s e v a n Y s s e l t in
Taxandria 1899, 150; J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van 's Hertogenbosch
III, 2; Hollandtze Mercurius, Juli 1663, 102; Maart 1665, 37; Navorscher XXI (1871)
326, 599; C.A. v a n S y p e s t e y n , De raadpensionaris Johan de Witt en de
wonderdocter (den Haag 1886); J.v. O u d e n h o v e , Beschryvinge van de Meyerye
van 's Hertogenbosch II, 57; Handelingen Prov. Gen. K. en W. in Noord-Braband
1868, 49-51; C o e n r a a t D r o s t e , Overblyfsels van gehevgchenis, (uitg. F r u i n
1879) I, vs. 1098; H i s t o r i c u s (C.E. D a n i e l s ), Niets nieuws onder de zon in
Ned. Spectator 27 Aug. 1887; G e y l , Het bezoek van Hendrik van Deventer aan
Denemarken enz. in Geneesk. Cour. 9, 16 en 23 Mei 1908.
A. Geyl
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[Feye, Henricus Joannes]
FEYE (Henricus Joannes), geb. 19 Nov. 1820 te Amsterdam, gest. 24 Mei 1894 te
Leuven. Hij werd na zijne lagere studiën aan het klein-seminarie Hageveld (bij
Velzen) te hebben volbracht, 1 Oct. 1839 theologant te Warmond. Echter bracht hij
den vierjarigen cursus aldaar niet ten einde maar ging in den aanvang van 1842
naar Rome om er zijn theologische studiën voort te zetten en op verlangen van
president Chédeville zich daar vooral in het kerkelijk recht te bekwamen. F. volgde
in Rome de lessen van het Collegium Gregorianum en van de Sapienza en werd
in 1844 aan laatstgenoemde hoogeschool tot dr. in de theologie gepromoveerd.
Reeds was hij 23 Sept. 1843 in St. Jan van Lateranen tot priester gewijd. Een
oogenblik is er spraak van geweest, dat hij missionnaris in Oost-Indië zou worden;
de apostolische vicaris, Mgr. Jacobus Grooff, had hem te Rome voor dit plan
gewonnen. De ziekte zijner moeder belette hem zich te gelijk met dezen bisschop
in te schepen en weldra zal hij begrepen hebben dat zijn roeping elders lag. In 1844
vertrok hij naar Leuven, waar in 1847 door hem een tweede doctoraat, nu in het
kerkelijk recht, werd verkregen. Zijn proefschrift was gewijd aan de gemengde
huwelijken, dat in 1885 een derden druk beleefde. Naar het vaderland teruggekeerd,
verkreeg hij den leerstoel van het kerkelijk recht aan het seminarie te Warmond en
heeft daar van 1848-1850 gedoceerd. In die beide jaren was hij een trouw
medewerker aan De Katholiek en bleef ook later groote belangstelling in dat tijdschrift
toonen; zoo verscheen daar in 1853 een studie van zijn hand over de beteekenis
en het nut der parochiën, een arbeid op verzoek van Mgr. van Vree ondernomen,
en nog in 1892 schreef hij bij het vijftigjarig jubilé van het tijdschrift een Open brief
aan de redactie, waarin de oudste lotgevallen van De Katholiek werden besproken.
In 1852 stierf zijn vroegere leermeester te Leuven, prof. Marianus Verhoeven,
geboortig uit Uden. Op diens aanbeveling werd F. van Warmond naar Leuven
beroepen, waar hij 36 jaren lang het kerkelijk recht heeft gedoceerd. Het belangrijkste
werk, dat hij te Leuven schreef, handelt over de huwelijksbeletselen en de manier
om deze op te heffen; nog in 1893 bezorgde hij een vierden druk daarvan. Toen
Pius IX in 1867 maatregelen nam ter voorbereiding van het algemeen Concilie, riep
hij 28 Nov. van dat jaar F. als consultor naar Rome; 5 Maart 1868 werd deze
bovendien tot secretaris gekozen van de commissie, welke hervormingsplannen
van de kerkelijke tucht moest beramen. Door schorsing van het concilie in 1870
bleef de uitvoering dezer plannen achterwege; om zijn verdiensten werd F. eenige
jaren later tot huisprelaat benoemd. In 1886 vroeg hij ontslag als hoogleeraar en
bleef te Leuven wonen; meer dan vroeger konden de laatste acht jaren van zijn
leven besteed worden aan allerlei vriendendiensten en aan de zielezorg, want F.
bezat een hartelijke inborst en was steeds een innig godvruchtig man.
Werken: Dissertatio de matrimoniis mixtis ('s Hertogenbosch 1885); De nuptiarum
benedictione (Amstel. 1848); De Francisci Zypaei vita et scriptis (Lovanii 1852); De
impedimentis et dispensationibus matrimonialibus (Lovanii 1893); artikelen in De
Katholiek (zie: Alphabetische registers, 260); artikelen in de Revue catholique (zie:
Annuaire de l'université catholique de Louvain 1895, LXV).
Zie: De Katholiek 1848, II, 199; 1892, I, 50; Annuaire de l'université de catholique
Louvain 1851, 198; 1895, XLIX.
Hensen
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[Fischer, Johann Philipp Albrecht]
FISCHER (Johann Philipp Albrecht), geb. te Kassel (?), ongeh. overl. te Utrecht 30
Oct. 1778 en ald. begr. in de Luth. kerk, was organist van de Luthersche kerk te
Utrecht en werd 4 Nov. 1737 aangesteld tot klokkenist en organist van den Dom
aldaar; bij buitengewone gelegenheden werd hij ook belast met de directie van het
stadsmuziekcollege. Voorstander van de destijds moderne muziekopvattingen,
hetgeen blijkt uit het feit, dat hij een cis en dis in het kleinoctaaf bij carillon-bellen
noodig achtte, dat hij het kort klavier verwierp, dat hij de hervormde psalmwijzen
verouderd oordeelde en dat hij van meet af de urgentie der getemperde stemming
voorstond, is over zijn werkzaamheid als uitvoerend artist niets bekend. In 1736
componeerde hij muziek voor de feestviering van het 100-jarig bestaan der
utrechtsche universiteit; in 1768 fungeerde hij als examinator van nieuwe orgels te
Benschop en te Woerden. De groningsche organist Lustig, die hem blijkbaar niet
genegen was, noemt hem in een manuscript-aanteekening een zoogenaamde
lutheraan. Als theoreticus heeft hij zich, met Jurriaan Spruyt, klokkenist te Hoorn,
o.a. beijverd authentieke archief-aanteekeningen te bekomen over carillons. Zeer
onnauwkeurig uitgegeven in het Nederlandsch muzikaal tijdschrift VII (1845), is dit
apparaat verkocht te Utrecht door J.L. Beijers in April 1870 (Cat. W.J.F.
o

Nieuwenhuysen, n . 186). Van zijn geschriften noem ik alleen die, welke mij
authentiek of documenteel bekend zijn:
Kort en grondig onderwys, van de transpositie, beneffens eenige korte
aenmerkingen over de musiek der ouden, de onnodigheit van eenige modis, en het
ut, re, mi, als mede de subsemitonia, of gesneede klavieren, Waer noch bygevoegt
is, eene korte en gemakkelyke methode, om een klavier gelyk te stemmen (Utrecht
1728); Korte en noodigste grondregelen van de bassus-continuus beneffens
verscheydene aenmerkingen, over desselfs behandelinge, voorgestelt, ende met
eenige exempels verklaert (Utrecht 1731; Ex. met aant. in hs. d.J.W. Lustig (verz.
Enschedé); Introductio et symphonia quibus festum saeculare almae trajectinae
Academiae publ. celebratum est, in templo cathedrali, a.d. XXVII Martii MDCCXXXVI.
(hs. in Bibl. v.h. Collegium musicum ultrajectinum); Verhandeling van de klokken
en het klokke-spel; waer in behalven de opkomst van het klokkespel, alles wat
omtrent de klokken aenmerkelyk is, als: stoffe, gewigt, grootte, en klank der zelve,
mitsgaders de compositie regels voor de ton, en de nodige wetenschap van 't
versteeken, wort voorgestelt; benevens een kort bericht van de outheit, gebruyk,
misbruyk, en doopen der klokken, als ook van zogenaemde wonderklokken (Utr.
W. Kroon, 1738; titeluitgaaf: Utr. H. van Emenes en Arend Stubbe, 1779); Handex.
van den schrijver in 1845 bij W.J.F. Nieuwenhuysen te Utrecht (Caecilia 1845, 22);
Concerto per il cembalo concertato, due violini, viola è violoncello (Amst.) (Fondscat.
Olofsen c. 1755 in voce); J.D. D i e m a n , Twee kerkelyke redevoeringen ten
gedachtenis van een vyftig jaarigen predikdienst door J.A. Neltgen, oudsten leeraar
der Evangelische luthersche gemeente te Utrecht. Hier is bygevoegd Cantata, door
J.P.A. F i s c h e r en onder deszelfs directie by 't geluid der instrumenten musicaal
gezongen (Utr. 1771); (adv. Opr. Haarl. Crt. 11 Mei 1771).
Zie: v a n B l a n k e n b u r g , Elementa musica (1739) I, voorrede; H e s s ,
Dispositien der merkwaardigste kerkorgelen (1774) 77; V e r s c h u e r e
R e y n v a a n , Muzijkaal kunstwoordenboek (1795) 614; Nederl. muzik. tydschr.
1844, 120, 194;
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1845, 6; Caecilia, 1845, 22; 1849, 82; Utrechtsche Volksalm. 1846, 142; G r e g o i r ,
Historique de la facture d'orgues 75; Bouwsteenen, reg.; v a n R i e m s d i j k , Het
stads-muziekcollegie te Utrecht, 41, 42, 59-61, 68, 106; Stemmen v. Waarheid en
Vrede 1891, 1217; E n s c h e d é , Gerardus Havingha reg.
Enschedé

[Flodroff, Adriaan Gustaaf graaf van]
FLODROFF (Adriaan Gustaaf graaf v a n ), cavalerie-officier in het leger der Staten
sedert 1671; hij voerde het bevel over een ruiterafdeeling in den slag bij Fleurus
(30 Juni 1690). Bij Séneffe maakte zijn regiment deel uit van de eerste brigade
(cavalerie van den rechtervleugel) onder van Ginckel. F. was een belgisch edelman
en huwde met M a r g a r e t h a H u y s s e n , weduwe van graaf Dohna.
Zie B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 191, 470, 475; Journalen van C.
H u y g e n s Jr. I, 527; III, 219.
Eysten

[Floh, Jacob Hendrik]
FLOH (Jacob Hendrik), doopsgezind predikant en schoolopziener, in 1758 te Crefeld
geb. en 25 Mrt. 1830 te Enschede overl., waar hij sedert 1783 met een korte
tusschenpoos gevestigd was. Hij ontving zijn opleiding aan het seminarium te
Amsterdam. Vurig patriot en deelnemend aan de staatkundige gebeurtenissen van
zijn veelbewogen tijd, werd hij in 1796 tot volksvertegenwoordiger in de Nationale
Vergadering gekozen, was voor korten tijd ook secretaris bij de Eerste Kamer van
het Representeerend Lichaam des bataafschen volks, doch keerde weldra uit den
Haag naar zijn geliefd Enschede terug. F. behoorde in 1796 tot de commissie uit
de volksvertegenwoordigers, die voorstelde kerk en staat van elkaar te scheiden.
In 1800 werd hij tot schoolopziener in het 3e district van Overijsel benoemd en kort
daarna tot secretaris der provinciale commissie van onderwijs.
Van zijn werken noemen wij: Vertrouwelijke gesprekken over verlichting, vrijheid
en gelijkheid (1795); Onderrigtingen, raadgevingen en wenken voor
schoolonderwijzers (1808); Handleiding tot het oprigten en instandhouden van
industriescholen (1813) en Volksgeluk zonder Volksdeugd onbestaanbaar (1822).
Viermaal viel aan F. de eer te beurt zijn antwoord op een uitgeschreven prijsvraag
met goud bekroond te zien: bij de Maatsch. tot Nut v. 't Alg. in 1793 (over 't verband
tusschen deugd en geluk), in 1794 bij dezelfde maatschappij (over de beste wijze
van straffen en beloonen), in 1809 bij de Holl. Maatsch. v. Wetenschappen te
Haarlem (over ziekten bij vruchtboomen) en in 1822 bij de Maatsch. ter bevordering
v.d. Landbouw (over de geschiktste wijze om het onderwijs ten platten lande te doen
strekken tot verbetering van den boerenstand).
Zijn sihouet komt voor in C. R o g g e 's Geschiedenis der staatsregeling (Amst.
1799) pl. v.
Zie: G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I, 467-469; V i t r i n g a , Gedenkschr. II,
44, 328, 373, 388, 413.
Zuidema

[Floris, Foecke]
FLORIS (Foecke), geb. omstreeks 1650, overl. omstreeks 1700, een man van
eenvoudige afkomst, smid en doopsgezind leeraar te Surhuisterveen. Hij werd door
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Ds. Franciscus Elgersma van Grouw in de classicale vergadering van Leeuwarden
(16 April 1683) aangeklaagd van socinianisme. Toen deze aanklacht geen gevolg
had schreef E.: Rechtzinnige Leere van het Sacrament des H. Doops (Leeuw. 1685).
Foecke beantwoordde dit met Bescherming der Waerheyt Godts (Leeuw. 1687).
Wederom klaagde E. bij de leeuwarder classis, en met haar approbatie verschenen
't volgende jaar Seedige verhandeling van de hooge
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verborgentheit der H. Drie-eenigheid (Leeuw, 1688) en Kanker der Sociniaansche
ketters (id.). Thans trad een onbekende vriend in 't krijt om Foecke ter zijde te staan
in Klaar vertoog, Dienende tot wederlegginge van de ongefondeerde beschuldigingen
enz. (1689). Ondertusschen had de harlinger Synode van 1687 de zaak in handen
genomen. Op een klacht bij Gedeputeerden ontboden dezen beide partijen voor
zich. Bij vonnis van 18 Nov. 1687 werd Foeckes boek veroordeeld en werd gelast
alle exemplaren te verbranden en hem op straf van vijf jaar tuchthuis het prediken
verboden. Spoedig daarna werd hij gevangen genomen en naar Leeuwarden
overgebracht, doch ondervond zoo groote sympathie, dat méér dan 2000 personen
hem kwamen bezoeken. Acht weken later werd hij verbannen en vestigde hij zich
te Oost-Zaandam, waar hij opnieuw 't predikambt aanvaardde. Reeds in 1688 nam
de noordholl. Synode het besluit hem bij den baljuw van Kennemerland aan te
klagen. Toen deze de zaak in handen nam, wendde de vervolgde zich tot prins
Willem III, die te Hellevoetsluis vertoefde, met een remonstrantie door Galenus
Abrahamsz. opgesteld. De Prins gaf bevel tot nader informatie de zaak te laten
rusten, zoodat de Synode van 1690 onmachtig was iets verders te doen. De
deputaten der Synode gingen in 1691 zelf op audiëntie en het volgende jaar opnieuw,
doch werden beide malen met een niets-zeggende belofte weggezonden. Nu kwam
evenwel de baljuw van Kennemerland de Synode te hulp en in Aug. 1692 verbood
hij aan Foecke het prediken. Evenwel vatte deze in Maart 1693 den predikdienst
weder op. Het schijnt, dat kort hierna zijn invloed sterk is verminderd; althans de
klachten worden gestaakt. Zijn aanhang te Grouw verdween echter niet. In Jan
Klaassen van Grouw kreeg hij een waardig opvolger. Uit de nagelaten geschriften
van Foecke blijkt, dat hij geen volbloed sociniaan was, maar dan toch niet geheel
vrij van onrechtzinnige gevoelens. Voorts schreef hij Leerregel des Bibels, waarachter
Eenige voorbeelden onzer loffelijke vaderen en Een Hemelsch A.B.C. (Haarlem
1690); Afdeeling der H. Bibelwetten (Amst. 1696).
Vgl. S.D. v a n V e e n , Foecke Floris in Doopsg. Bijdr. 1887, 49-85, S. B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holl. (Amst. 1847) I, 229.
Vos

[Focanus, Jacobus]
FOCANUS (Jacobus), of F o k k e n s , geb. 1584 wellicht te 's Hertogenbosch, aldaar
overl. 11 Juli 1645, huwde 5 April 1615 met S a r a d e W i t t , dochter van J a c o b
d e W i t t (overl. 14 Dec. 1621), en derhalve vermaagschapt aan het dordtsche
geslacht der de Witten (zie M. B a l e n , Beschryvinge der stadt Dordrecht II,
1330-1332). Uit dit huwelijk zijn drie zoons geboren. Na predikant geweest te zijn
te Bleskensgraaf (1616) werd hij 8 Juli 1633 door ds. Junius, pred. te 's
Hertogenbosch, te Vucht bevestigd, nadat de kerk eerst met geweld opengeslagen
was, ‘alsoo de Paap met de sleutels sig 't soeke maakte’. Spoedig vluchtte de nieuwe
leeraar, in zijne standplaats zich niet veilig gevoelend, naar den Bosch, waar hij zijn
verder leven bleef, en, zoo zegt C. d e W i t t (in de leerrede: Eerste eeuwenfeest
der Classis, 's Hertogenbosch 1741), ‘terwijl hij geen gelegentheit hadde, om zyne
Gemeinte met de levendige stemme te onderrigten, heeft zijn werk gemaakt van te
stichten met de penne, gelijk zoo verscheidene werkjens zoo in het latijn als
nederduitsch van zijn E. zijn uitgegeven, alle voor het meest daarop uitkomende,
om de dwaalgevoelens der Roomsche Kerk tegen te gaan’.
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Hij bleef echter in naam predikant van Vucht en werd 10 Aug. 1643 emeritus.
V o e t i u s (Dispp. select. IV, 96) roemt zijne kennis zeer.
Zijne werkjes zijn: Adoni-Beseck cf Lex Talionis enz. (Delft 1629, Pamfl. Knuttel
o

n . 3922); Fuga e Babylone etc. (1635). Een exemplaar van den derden druk,
Gorinchem 1679, bezit de bibliotheek van het Prov. Genootschap in Noord-Br.;
verder: Disputatio de ratione studiorum (Dordr. 1639); Trouhartige waarschouwinge
(1634); Kort ende suyverlyck Boecxken; eenen brief aan eenen Roomsch catholycken
burger van 's Hertogenbosch; een tractaet van de Misse; hantboecxken voor de
catholycken en extractum romano-catholicum ofte ontdekkinge des pausdoms
(Dordr. 1644).
Zie: J. v a n O u d e n h o v e n , Beschrijvinge van de Meyerye (Amst. 1649) 64 en
65; P a q u o t , Mémoires III, 544; G l a s i u s , Godgeleerd Nederland in voce;
M e i n d e r s m a , De Gereform. Gem. te 's Hertogenbosch 1629-1635 (Zalt-Bommel
1909) 244-246 en d e z e l f d e in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis VII (1909)
128.
Meindersma

[Focke, Henri Charles]
FOCKE (Henri Charles), zoon van H e n d r i k E v e r h a r d F o c k e en
W i l h e l m i n a C h a r l o t t a E s s e r , geb. te Paramaribo 16 Aug. 1802, overl.
aldaar 29 Juni 1865. Hij genoot zijn opleiding in Nederland en promoveerde in de
rechten te Utrecht. Als student nam hij als vrijwilliger deel aan den Tiendaagschen
Veldtocht. In Suriname teruggekeerd, werd hij aldaar auditeur-militair en later
president van ‘het collegie van kleine zaken’. Focke maakte zich vooral verdienstelijk
als schrijver. Zoo was hij o.a. mede-oprichter van het hoogst belangrijke maandschrift
West- Indië, dat echter slechts twee jaargangen (1854-1856) beleefde. In dit tijdschrift
schreef hij: Over de Arowakken en hun taal (I, 42); Over de Surinaamsche vanille
(I, 275); en Over de Surinaamsche negermuzijk (II, 93). Vele botanische bijdragen
gaf hij voorts in de werken van het Kon. Ned. Instituut en van de Akademie van
Wetenschappen; plaatste in De Fakkel X (1834) 377 eene verhandeling, getiteld:
Muizenissen; doch vooral is bekend zijn Neger-Engelsch en Nederduitsch
woordenboek (Leiden 1855), een werk dat ook thans nog niets van zijn waarde
verloren heeft. Ook als componist was F. niet onbekend. Een fraai grafmonument
vereeuwigt te Paramaribo zijn nagedachtenis.
Zie: Hand. en Geschriften Ind. Genootsch. VII (1860) 312 vgg.; C.J. H e r i n g ,
Korte beschrijving van Mr. H.C. Focke (Paramaribo 1903) met portret.
Muller

[Fockens, Lucas]
FOCKENS (Lucas), één der weinige rechtzinnige predikanten van Friesland in de
eerste helft der 19e eeuw, geb. 19 Sept. 1763 te Groningen, overl. te Sneek 13 Juli
1850. Hij was op 26-jarigen leeftijd candidaat in de theologie aan de hoogeschool
te Groningen, en aanvaardde de evangeliebediening 9 Mei 1790 te Windeweer. Hij
stond als predikant te Hellum, Ruinen, Grijpskerk (1789-1803), Twijzel c.a.
(1803-1805) en verder tot zijn dood te Sneek, waar hij met groot succes heeft
gearbeid. Toen hij 18 April 1819 in een preek zeide, blijkbaar met zinspeling op een
preek van een vrijzinnigen collega: ‘Abraham is zonder Christus niets en ons preeken
over Abraham zonder Christus is een klinkend metaal’, werd een aanklacht tegen
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hem ingediend bij het classicaal bestuur, dat hem gelastte te verschijnen onder een
strafpredikatie, die 2 Juli 1820 over hem gehouden werd. De stukken, die op deze
tuchtzaak betrekking hebben, zijn met veel

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

868
brieven in het licht gegeven door zijn beide dochters T i t i a en I t i a H e n r i ë t t e :
De nagedachtenis van L. Fockens (Franeker 1854). Dit zusterpaar neemt in het
friesche Réveil een zeer belangrijke plaats in. Wat zij en hun vader voor Friesland
in het algemeen en voor Sneek in het bijzonder zijn geweest, is uitvoerig beschreven
in het friesche tijdschrift Yn ús eigen tael 1909, 33-41 en 1910, 167-189. Zijn vrouw
was A n n a W i l h e l m i n a H a v i n g a . Zijn portret bestaat in een anonieme
lithographie.
Wumkes

[Fokker, Antonie Herman Gerard]
FOKKER (Antonie Herman Gerard), geb. te Middelburg 8 Juni 1809, gest. aldaar
27 Aug. 1874, zoon van den koopman en leerlooier A b r a h a m F. (1781-1825) en
diens eerste vrouw M a r i a A d r i a n a T h o o f t (1783-1814) uit Dordrecht, bezocht
van 1822 tot 1826 de latijnsche school in zijn geboorteplaats, werd koopman,
commissionnair en reeder, en huwde 27 Mei 1840 te Middelburg met M a r i a v a n
d e n B r o e c k e Hij is voorzitter van het natuurkundig gezelschap geweest, sedert
1858 tot zijn dood lid van den gemeenteraad en de kamer van koophandel, voorts
commissaris der Nederl. Handelmaatschappij en medeoprichter der hulpbank. Vooral
maakte hij zich verdienstelijk als conservator der munten en penningen van het
Zeeuwsch Genootschap, waarvan hij in 1869 een catalogus deed verschijnen.
Weldra werd hij lid van de Société numismatique te Brussel en het Provinciaal
Utrechtsch genootschap. Zijn plan tot de bewerking eener penningkundige
geschiedenis van Zeeland, waartoe hij o.a. over de oudste geschiedenis der
zeeuwsche munt vele bouwstoffen had verzameld, kwam niet tot uitvoering. Hij
overleed aan asthma. Zijn uitgebreid kabinet van penningen is in 1875 te Amsterdam
verkocht.
Zijne kinderen zijn opgegeven bij V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en
wapenboek I (Gron. 1885) 285; zie voorts N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I
(Midd. 1890) 220.
de Waard

[Fokker, Boudewijn Anthonie]
FOKKER (Boudewijn Anthonie), geb. te Middelburg 21 Oct. 1817, gest. aldaar 18
Mei 1881, zoon van den koopman en leerlooier A b r a h a m F. (1781-1825) en diens
tweede vrouw E l i s a b e t h S u z a n n a B o o m uit Zierikzee, werd koopman,
touwslager en scheepsreeder, en na het overlijden van zijn stiefbroeder Antonie
Herman Gerard, lid van den gemeenteraad. Ook in verschillende andere betrekkingen
o.a. als commissaris van de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen is
hij werkzaam geweest. 17 Juni 1859 te Zalt-Bommel gehuwd met M a r i a L o u i s a
I s a b e l l a T h e o d o r a H e i j l i g e r s liet hij verscheidene kinderen na. Een enkele
maal zette hij in plaatselijke questies van sociaal nut zijne meening uiteen o.a. in
een door het departement Middelburg der Maatschappij tot nut van 't Algemeen
uitgegeven Wederlegging der gemaakte bedenkingen tegen de oprichting van een
werkhuis (Midd. 1866); hij schreef ook over de Stoomvaart op Amerika door E e n
Z e e u w (Midd. 1869)
Zie: Middelb. courant van 23 Mei 1881; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en
wapenboek I (Gron. 1885) 285; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd.
1890) 223; Cat. Prov. Bibl. van Zeeland IV (1909) 21.
de Waard
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[Fokker, Gerrit Adriaan]
FOKKER (Gerrit Adriaan), bekwaam rechtsgeleerde, staathuishoudkundige en
volksvertegenwoordiger, geb. 17 Dec. 1811 te Middelburg, en overl. ald. 24 Aug.
1878. Zijn ouders waren A b r a h a m F. en M a r i a A d r i a n a
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T h o o f t uit Dordrecht. De laatste overleed toen hij nog slechts 3 jaar oud was; zijn
vader, intusschen hertrouwd, ontviel hem op 14-jarigen leeftijd; dus moest de tweede
moeder alléén zijn verdere opvoeding voltooien. Na tot de academische lessen te
zijn toegelaten, maakte Fokker eerst als vrijwilliger bij de zeeuwsche schutterij den
Tiendaagschen Veldtocht mee, liet zich 1 Nov. 1831 te Leiden als student inschrijven,
deed met lof zijn verschillende examens en promoveerde 20 Juni 1836 summa cum
laude tot Dr. in de beide rechten, op een proefschrift De futura potestatis judiciariae
ordinatione ex legibus 18 Apr. 1827 et 18 Apr. 1835. Na zijn promotie vestigde hij
zich te Middelburg als advocaat en werd weldra tot procureur benoemd zoowel bij
het provinciaal gerechtshof als bij de arr. rechtbank aldaar. In 1849 zag hij zich tot
lid der 2e Kamer Stat.-Generaal gekozen, doch moest reeds het volgend jaar zijn
plaats als afgevaardigde aan Mr. Anemaet afstaan. Van 1851-53 was hij
kantonrechter te Middelburg, werd middelerwijl naar de Provinciale Staten van zijn
gewest afgevaardigd, werd lid van Gedeputeerde Staten en in '59, '68 en '75 opnieuw
tot lid der 2e Kamer gekozen Ten allen tijde toonde hij zich een warm voorstander
van de liberale beginselen, een man van ruime opvatting en van groote
verdraagzaamheid in Kerk en Staat beide.
Onderwerpen, die in 's lands vergadering zoowel als in de Statenzaal van Zeeland
bij voorkeur door hem besproken werden, waren: het spaarbankwezen, de
staatsloterij, de belastingen, het kiesstelsel, de polder- en waterschapsbelangen.
Vurig voorstander van volksspaarbanken, achtte Fokker de handhaving der
staatsloterij hiermee niet bestaanbaar; naar zijne overtuiging was deze laatste een
inrichting in strijd met de beginselen van recht en zedelijkheid en evenzeer met de
leer eener gezonde staathuishoudkunde. Met de grootste belangstelling werd er
steeds naar zijn adviezen geluisterd.
Was F. buitengewoon werkzaam ter bevordering der openbare belangen, niet
minder oog en oor had hij voor wetenschap en kunst. In de muzikale wereld was
zijn naam niet onbekend; te Middelburg was hij secretaris van de afdeeling der
Maatsch. tot bevordering van Toonkunst; in 1850 richtte hij er met anderen de
Vereeniging voor zeeuwsche muziekfeesten op, waarvan hij jaren lang voorzitter
was. Verder was hij correspondent van de Vereeniging voor Noord-Nederlands
muziekgeschiedenis. Niet minder dan hij beminde en beoefende zijn echtgenoot
C o r n e l i a J a c o b a v a n d e n B r o e c k e (met wie hij in 1845 gehuwd was)
de muziek. Groot was het aantal vereenigingen en genootschappen waarvan F.
bestuurslid of voorzitter was. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootsch. der
Wetenschappen (in 1844), van 't Prov. Utrechtsch Gen. v.K. en W. (in 1853), van
het Historisch Gen. te Utrecht (1861) en van de Maatsch. der Ned. Letterk. (1863).
De lange lijst zijner geschriften vindt men achter het levensbericht in de Levensb.
Letterk., hieronder genoemd. Alleen de voornaamste ervan mogen hier volgen:
Degrondwetsherziening en de belastingen. Een woord aan mijne stadgenooten die
van handenarbeid leven (1848); Het spaarbankwezen in Europa, in 't bijzonder met
het oog op Nederland beschouwd (1853); Geschiedenis der loterijen in de
Nederlanden. Eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der
Nederlanders in de 15e, 16e en 17e eeuwen (1862); De Nederlandsche Staatsloterij
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(1864); De Stoomvaart op Amerika (1871), en De lomberd en de bank van leening
te Middelburg (1872). Verder schreef hij een Levensbericht van Mr. M.F. Lantsheer
in de Levensb. Letterkunde (1878) en tal van opstellen in de Bijdragen tot de kennis
van het staats-, provinciaal- en gemeentebestuur, Themis, Nederl. jaarboeken van
regtsgeleerdheid en wetgeving, Regtsgeleerd Bijblad, Weekblad van het Regt,
Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje, de Gids, Economist, Navorscher,
Het Vaderland, Vlissingsche Courant, Zeeuwsche en Middelburgsche Courant enz.
Zie: D. v a n E c k , Herinnering aan Mr. G.A. Fokker (1879) en Levensber. Letterk
1879, 3.
Zuidema

[Fokker, Johan Pieter (1)]
FOKKER (Johan Pieter) (1), geb. te Middelburg, 9 Oct. 1755, gest. te Axel 30 Oct.
1831, zoon van A b r a h a m F., (gest. 1795) en J o h a n n a B a r t r a m y (gest.
1788), was van 1770 tot 1775 leerling der latijnsche school en studeerde verder
aan de illustre school in zijn geboorteplaats, van waar hij 31 Aug. 1776 met een
onder Herm. Jo. Krom in het openbaar verdedigde en op stadskosten gedrukte Diss.
historico-critica de regni Assyriaci inclyta Metropoli Nineve et praecipuis ejus fatis
(Midd. 1776) naar de academie promoveerde. Te Leiden 21 Sept. 1776 ingeschreven
als stud. theol., zag hij echter om gezondheidsredenen van deze studie af en
bepaalde zich tot de philosophie, waarin hij het onderwijs genoot van Allamand en
van de Wynpersse en 12 Dec. 1781 tot art. lib. mag. en phil. dr. promoveerde op
een dissertatie De mensura temporis (L.B. 1781). 11 Mei 1782 benoemd tot lector
in de mathesis, physica en astronomie aan de illustre school te Middelburg,
aanvaardde hij 25 Juni 1783 dit ambt met eene Oratio de immortalitatis spe, in
disciplina morali non tantum necessaria (Midd. 1783, in het nederlandsch vertaald
door den student Joh. Hermannus Krom, Midd. 1784), kreeg eerst sinds 11 Dec.
1784 jaarwedde, werd voorts gebruikt tot het examineeren van de stuurlieden bij
de admiraliteit en O.-I. Compagnie en verving 5 Aug. 1786 zijn titel aan de illustre
school, waaraan hij o.a. Andriessen en te Water tot ambtgenooten heeft gehad,
door dien van lector philosophiae. Aug. 1789 huwde hij te Axel met J o h a n n a
H o e l a n d s . Daar de betrekking te weinig opleverde, studeerde F. daarom verder
in de geneeskunde, deed zich 9 Juli 1790 opnieuw te Leiden inschrijven en
promoveerde daar 29 Juli tot med. dr. na verdediging van de aan Edm. Goodwin te
Edinburg opgedragene Positiones medicae (L.B. 1790). Onder voortgezet
waarnemen zijner natuurkundige betrekkingen, oefende hij daarna ook de medische
praktijk te Middelburg uit, tot hij, vurig patriot, door de politieke gebeurtenissen van
28 Mei tot 28 Juli 1795 lid werd van de municipaliteit en van 20 Oct. 1795 tot 20
Jan. 1796 o.a. met Kist, Appelius en van der Palm naar den Haag werd afgevaardigd
als representant van het volk van Zeeland. Hij vestigde zich daar 11 Febr. 1796,
kreeg echter weder van 11 Dec. 1796 tot 31 Aug. 1797 salaris te Middelburg en
werd verder in den Haag, waar hij onder de felle unitaristen gerekend werd, ijverig
deelnam aan de voorbereiding van de constitutie van 1798 en zich bovendien liet
benoemen tot 's lands astronomist, door den staatsgreep van 22 Jan. 1798 lid van
het Uitvoerend Bewind. Door den tweeden staatsgreep (12 Juni) van dat jaar, dien
hij zelfs tegenover zijne krachtiger medeleden Vreede, Fijnje en van Langen niet
ongaarne schijnt gezien te hebben, werd hij, na in dat Bewind een zeer
ondergeschikte rol gespeeld te hebben, genoodzaakt de stad te verlaten en nam
hij
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te Middelburg weder de praktijk op en van Juli 1800 tot Juli 1802 zijn lectoraat. Nog
was hij in 1809 te 's Gravenhage lid eener commissie tot regeling der maten en
gewichten. De moeilijkheid om in zijne betrekkingen te Middelburg een bestaan te
vinden, gepaard met een hem bijgebleven staatkundigen wrevel, deden hem echter
die stad na de inlijving bij het fransche keizerrijk verlaten. Hij vestigde zich te Axel,
waar hij tot zijn dood als geneesheer werkzaam bleef. F. was lid van het Zeeuwsch
Genootschap sinds 1782, van de eerste klasse van het Nederlandsch Instituut en
andere instellingen. De catalogus van de verkooping zijner boeken te Middelburg
op 19 Juni 1832 is in de prov. bibliotheek, van Zeeland. Uit zijn huwelijk sproten
slechts twee jong en ongehuwd gestorven dochters.
Gedrukt van F. zijn nog: Beginselen der comeet van het jaar 1779 en Voorbijgang
van Mercurius over de zon den 12en Nov. 1782, beide in de Verh. van het Zeeuwsch
genootschap resp. VIII (1782) 513-35 en IX (1782) 470-80; Middel om gebroken
versterkingsflesschen tot de electriciteit te herstellen in de Algem. Vaderl. Letteroef.
o

VI n . 9 (1784) 396-98; Waarnemingen van de komeet van den jare 1807 en De
middellijn der zon in het apogaeum en perigaeum enz. in de Verh. der 1e kl. van
het Nederl. Instituut, resp. II (1816) 37-45 en VI (1823) 338-39. Een hs. van hem in
viei deelen: Institutiones morales sive dictata (gehouden als lector) is in de prov.
bibl. van Zeeland. Brieven e.d. van hem vindt men nog opgegeven bij N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 219. Blijkens het Verslag van de 7e openb.
vergad. van het Instituut op 18 Dec. 1829 had hij tot plaatsing in de archieven
aangeboden Heliocentrische waarnemingen betreffende Jupiter en Saturnus
1803-1821.
Zie: Boekzaal 1776, II, 364; Verslagvan de 8e algem. vergad. der 1e kl. van het
o

Nederl. inst. van 16 Dec. 1831; Algem. Konst- en letterbode n . 47 (1832) 338; V o
s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en wapenboek I (Gron. 1885) 284; A b r a h a m s ,
de Middelburgsche Courant ('s Grav. 1898) 7; F o k k e r e n d e M a n , Levensber.
van Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 48-52; K e s t e l o o , De stadsrekeningen van
Middelb. IX (ald. 1902) 70, 125, 188; en Cat. Prov. bibl. van Zeeland IV (1909) 14.
de Waard

[Fokker, Johan Pieter (2)]
FOKKER (Johan Pieter) (2) geb. te Middelburg 24 Nov. 1785, gest. te Sas van Gent
3 Apr. 1844, zoon van den broeder van den voorgaande, den koopman en lid van
den municipalen raad A n t h o n y F. en A d r i a n a S a n d e r s e , werd 19 Aug.
1805 te Leiden ingeschreven als stud. jur. en vestigde zich als advocaat in zijn
geboorteplaats. Daar werd hij onder het fransche bestuur membre du conseil de
préfecture en later sous-préfect, welke post hem vooral omstreeks 1813 vele
moeilijkheden met zijne medeburgers berokkende, voorts 27 Apr. 1814 waarnemend
prefect en hetzelfde jaar district-commissaris van Walcheren. In 1815 werd hij
ontvanger-particulier te Sas van Gent, later algemeen rijkskassier, en eindelijk
betaalmeester, terwijl hij er ook wethouder was. Hij was 21 Dec. 1807 te Groede
gehuwd met M a r i a D i n a F a r o .
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Wapenboek I (Gron. 1885) 284, 85;
N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 219, 20.
de Waard

[Folkers, Jacob Adriaan]
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FOLKERS (Jacob Adriaan), geb. 1680, overl. te Bergen-op-Zoom 1762 (begr. 16
Aug.) werd in 1708 predikant te Akersloot en in 1727 te Bergen-op-Zoom. Hier
maakte hij als oudste predikant der gereform. gemeente het bekende beleg van
1747 mede.
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Na het beleg werd hij door de Staten emeritus ad vitam verklaard, salvo honore et
stipendio. In 1752 vestigde hij zich weder te Bergen-op-Zoom, na den tusschentijd
te 's Gravenhage te hebben doorgebracht en bleef er tot zijn dood. Over de
belegering en overrompeling van Bergen-op-Zoom schreef hij een Oprecht en echt
Dagverhael, dat zich aangenaam laat lezen. Dit verhaal hetwelk in verschillende
afschriften bestaat, is in 1895 uitgegeven namens het Prov. Genootschap van
Noord-Brabant. Wij leeren er den schrijver, alsmede zijn collega J. J a n s s e n , uit
kennen als moedige, kloeke en vrome mannen. Hoewel hij in het dagverhael niet
vermeld wordt, mag ook de derde predikant, die eveneens het beleg meemaakte,
K.G. L e i d e k k e r met eere genoemd worden. Behalve het dagverhael bezitten wij
een leerrede van de hand van Folkers: Jehovaas loflykheden (Amsterdam 1733)
en eene: Jehovaas Aanbiddelijke Wonderwegen ('s Gravenhage 1749). Hij huwde
H e n d r i k a G e s e l l e n , die 5 Juli 1750 te B.-o.-Z. is begraven.
Zie: de gedrukte preeken van L e i d e k k e r en J a n s s e n geh. 15 Oct. 1752 te
Bergen-op-Zoom waarbij een Kort Verhaal van den laatste (Biblioth. N.-Br.
Genootsch.); J.A. F o l k e r s , Dagverhael, uitgeg. door W. B e z e m e r ('s
Hertogenbosch 1895) en W. M e i n d e r s m a , De Gereformeerde Gem. te B.-o.-Z.
gedurende drie belegeringen in Teijlers Theol. Tijdschr. 1911, 270-284.
Meindersma

[Folquerus]
FOLQUERUS geb. omstr. 1300, overl. te Utrecht 1386, was tot 1339 abt van St.
Odulfus te Stavoren; hierna werd hij door Paus Innocentius VI benoemd tot
wijbisschop van Jan van Arkel met den titel van bisschop van Gibelethen. Ook droeg
de Paus hem op de ontvangst der goederen, welke in het diocees Utrecht werden
bijeengebracht voor het H. Land. Als bisschop ontving hij een jaargeld van 300
dukaten, hetwelk in 1359 door den paus werd goedgekeurd. In 1360 wijdde hij te
Bronkhorst bij Steenderen een kapel, in 1369 een altaar te Zutphen, terwijl wij hem
in 1371 in de streek bij Emmerik werkzaam vinden. In 1379 consacreerde hij in
Zwolle een kerkje van het Buitengasthuis. Hij trad in 1382, toen de stad Deventer
in strijd was gewikkeld met de Friezen, als vredestichter op en bracht de beide
partijen tot elkaar.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXX (1904) 256 e.v.; Register van Steenwijk 181.
Gasman

[Fontaine, Alfred Desiré Gregoire de la]
FONTAINE (Alfred Desiré Gregoire d e l a ), zoon van S e r v a i s J o s e p h en
M a r i a J o s e p h e J e a n e V r a n x , geb. te Namen 21 Febr. 1787, overl. te
Muntok (Banka) 20 Dec. 1824. Hij trad in 1805 in franschen militairen dienst, doorliep
verschillende rangen en maakte verschillende veldtochten mede, in een waarvan
hij ernstig werd gewond. Na als kolonel ontslag uit den franschen dienst te hebben
genomen, werd hij in Febr. 1818 aangesteld als tweede kolonel bij de cavalerie in
nederlandschen dienst, bestemd voor Oost-Indië. Hij vertrok 1 Maart naar Java,
kwam 9 Aug. te Batavia aan, van waar hij kort daarop als militaire commandant naar
Makassar werd gezonden. Hij onderscheidde zich op Celebes vooral door een
krachtig optreden tegen een zeer invloedrijk bendehoofd, Aboe Bakar, die in Aug.
1819 zelfs een aanval op gouvernements grondgebied waagde. Bij een gevecht in
de nabijheid van Makassar sneuvelde Aboe Bakar, hetgeen van grooten invloed
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was op de toenmaals zeer aanmatigende houding der inlandsche vorsten van
Zuid-Celebes. De la F., die in bedoeld gevecht gewond was, werd in 1821
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aangewezen om deel uit te maken van de expeditie tegen Palembang onder bevel
van generaal de Kock en onderscheidde zich ook bij deze krijgsverrichtingen op
buitengewone wijze. In hetzelfde jaar nog werd hij bevorderd tot kolonel en in Sept.
benoemd tot resident en militair commandant van Banka. Op dat eiland heerschten
in 1824 hevige koortsen, waarvan ook hij het slachtoffer werd, op den leeftijd van
slechts 37 jaar. Ook als civiel bestuurder had hij zich doen kennen als een man met
uitstekende eigenschappen.
Zie: Hand. en Geschriften Ind. Gen. IV (1857) 92 vlg.
Muller

[Fontaine, Andreas de la]
FONTAINE (Andreas d e l a ), geb. 28 Oct. 1621 te Amsterdam, overl. 17 Mei 1705
te Pinneberg, zoon van den amsterd. koopman P h i l i p d e l a F. en M a r i a
F l a m e n d , studeerde te Leiden (ingeschr. 13 Juli 1639 als A n d r e a s
F o n t a n u s ) en te Saumur theologie en oostersche letteren, kwam 1644 te
Amsterdam terug, werd 1649 predikant te Emmerik en 24 Mei 1653 te Pinneberg
in Holstein. Hij huwde 1654 M a r i a R u i t i n g , wed. L u c a s B r o e n . Hij schreef
Welgegronde Vrymoedigheyd eens van Godt aangemoedigden predikers (Altona
1667).
Zie: M o l l e r , Cimbria illustrata II, 198.
Molhuysen

[Fontanus, Johannes]
FONTANUS (Johannes), geb. in 1545 te Zoller in het Guliksche, uit niet
onbemiddelde ouders, gest. 22 Nov. 1615 te Arnhem, waar hij in de Eusebius-kerk
begraven ligt. Zijn oorspronkelijken naam - zijn vader heette E n g e l b e r t P u t s verIatiniseerde hij eerst tot P u t s e a n u s , later - toen hij de school te Emmerik had
doorloopen en theologie ging studeeren te Heidelberg, (de inschrijving daar: 20 Apr.
1567 ‘Johannes Fontanus Marcoduranus’, d.i. in casu van Duren gekomen, zal wel
de zijne zijn, cf. T o e p k e Die Matrikel der Universität Heidelberg (Heid. 1884-1910)
II) na, volgens P. B o c k m ü h l , Festschrift zur 300-jährigen Gedachtnisfeier der ....
ersten Generalsynode der ref. Gemeinden in Jülich, Cleve, Berg (1910) 74 vv., in
1564 en later reeds eenigen tijd te Genève te zijn geweest - tot Fontanus; naar
aanleiding van een gezegde van Zacharias Ursinus: ‘Men weet hier van geen putten,
hier zijn fonteinen, gij zult uit de heilfontein der Heilige Schrift drinken en anderen
daaruit te drinken geven’.
In 1568 verliet Fontanus met een graad de hoogeschool en werd toen leeraar en
predikant aan de school van het Stift Neuhausen, bij Worms. Toen in 1576 echter
de keurvorst van de Paltz, Frederik III, die een groot voorstander der gereformeerde
religie was geweest, stierf, en diens heftig Iutherschgezinde zoon Lodewijk VI hem
opvolgde, moest, met tal van andere predikanten, ook Puts het land verlaten. Over
de vraag waarheen hij toen ging bestaat verschil. Volgens B a u d a r t , Kerkelijke
en wereldlijke geschiedenissen (Arnhem 1624) D. I B. VII, 12, die daarin gevolgd
wordt door J.W. S t a a t s E v e r s , Johannes Fontanus, Arnhems eerste predikant
(Arnhem 1882) en, in hoofdzaak althans ook (zie echter blz. 19 n.a. daar een
verbetering) L.H. W a g e n a a r , De Hervormer van Gelderland, levensbeschrijving
van Johannes Fontanus (Kampen 1898), trok hij zich terug op 't gebied van Lodewijks
broeder Johan Casimir, was een tijdlang ambteloos burger te Frankenthal, werd
daarna predikant te Groot-Bockenheim, gingmet dien Paltzischen vorst als hof- en
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veldprediker mee op zijn tocht naar de Nederlanden en kwam zoo in Aug. 1577 te
Arnhem. Volgens C u n o in H e r z o g 's

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

874
3

Real-Encyclopaedie in voce, kwam hij daar eerst in het midden van 1578, in
gezelschap van prins Willem van Oranje's oudsten broeder, Jan van Nassau, die
in Gelderland tot stadhouder was benoemd, en op wiens grondgebied, het
Siegensche, hij dan vroeger in 't dorp Keppel een schuilplaats en een werkkring als
prediker zou hebben gevonden. Volgens B o c k m ü h l a.w. woonde hij eerst een
tijdlang ambteloos te Frankenthal en Groot-Bockenheim, werd 1577 door Johan
den Vude tot theologisch leeraar te Meppel aangesteld, tot hij in 1578 veldprediker
werd in het leger van Johan Casimir. Welk van deze tegenstrijdige berichten echter
ook den waren gang van zaken meedeelt (de eerstgenoemde zou in allen gevalle
moeten worden gecorrigeerd in verband met het feit, dat de verstrooiing der
neuhausensche school eerst in Oct. 1577 en de tocht van Casimir naar ons land
niet vóór Juni 1578 heeft plaats gehad, cf. F. v o n B e z o l d , Briefedes Pfalzgrafen
o
J o h a n n C a s i m i r (München 1882) B. I n . 84 en 111), vast staat dat Fontanus
29 Oct. 1578 te Arnhem werkte als dienaar des woords. Met bijzonderen ijver heeft
hij zich daar toen toegelegd op de vermeerdering van den bloei der Kerk, door
geregelde prediking - zijn platduitsch was voor de Hollanders verstaanbaar bevordering van het schoolwezen, en van stichtingen van barmhartigheid, door
verbetering der zedelijke toestanden. Met niet minder beleid zorgde hij ook voor de
reformatie in de geheele provincie, tot 1580 in voortdurende samenwerking met
graaf Jan van Nassau. Predikanten werden overal heengezonden, de
dorpsgeestelijken, die niet met de hervorming medegingen, afgezet, en tevens werd
bewerkt, dat door beschikbaarstelling van kerkelijke goederen van de zijde der
overheid steun werd ontvangen. Eindelijk nam Fontanus ook deel aan het nationale
kerkelijke leven. In 1586 woonde hij de Synode te 's Gravenhage bij, die hem
benoemde tot inspecteur van de Over-Veluwe. En in de twisten in 't begin der 17e
eeuw, waarin hij zich beslist contra-remonstrantsch en een streng tegenstander van
overheidsinmenging in kerkelijke aangelegenheden toonde, speelde hij evenzeer
een in 't oog loopende rol. O.a. was hij voorzitter van den zgn. Conventus
praeparatorius in Mei 1607 en van dergelijke vergaderingen in 1612 en 1615. Ook
woonde hij met Abraham Scultetus in 1610 de eerste generale Synode der
gereformeerde kerken in Gulik, Kleef en Berg bij, nadat hij als veldprediker van prins
Maurits diens krijgstocht in 't Guliksche had meegemaakt.
Geschreven heeft Fontanus niet. Dat hij niettemin niet van liefde voor de
wetenschap was ontbloot, blijkt uit zijn bemoeiingen voor het tot stand komen en
den bloei der harderwijker kwartierschool, waarvan hij jaren lang curator is geweest.
Beschuldigingen tegen zijn karakter ingebracht door Joh. Mauritius Bergerus in
1601 en door Bruman in 1616, missen allen grond. Zijn devies was: ‘Jehova regnat’.
Zijn portret is gegraveerd door W. Jz. Delff. Het is te vinden in de genoemde werkjes
van S t a a t s E v e r s , B o c k m ü h l en W a g e n a a r , die met het aangehaalde
artikel van C u n o de voornaamste literatuur vormen. Tevens worden daar andere
bronnen opgegeven.
Gehuwd was hij tweemaal. Eerst met een zuster van den amsterdamschen
stadssecretaris Pieter Versteghe of diens vrouw Christina van Schrieck; later, in
1609, met W i l l e m k e v a n H a r e n , die hem minstens tot 1646 overleefde. Een
dochter uit zijn eerste huwelijk trouwde 24 Mei 1594 E i l a r d u s a
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M e h e n , die van 1598-1639 predikant te Harderwijk is geweest.
Zie bovendien nog: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins IV (1867) 142.
van Schelven

[Fonteyn, Anthonie]
FONTEYN (Anthonie), 2e kwart 17e eeuw, zoon van Johan Fonteyn (zie beneden);
op grond van een lofdicht op J.H. K r u l veronderstelt J. t e W i n k e l
(Ontwikkelingsgang d. Ned. Letterk. II, 118), dat hij lid geweest is van diens
muziekkamer. Hij gaf na den dood van zijn broeder Dr. B. Fonteyn, die volgt, diens
Per Oratio Poetica in laudem Poësios, of 't Lof d. Rymkonst uit (1649), (zie: A.C.
L o f f e l t in Ned. Kunstbode 1874, 69). In den lofdichter A. F o n t e y n v.d. M y e
vóór Dr. B. Fonteyns Fortunatus Beurs zullen wij wel Anthonie mogen zien. Misschien
is ook identisch de als A r n . of A r e n d opgegeven F o n t e y n v.d. M(y e ).
Zie: Ned. Kunstbode 1874, 54, 69, 77.
C.H.Ph. Meijer

[Fonteyn, Barend of Bernard]
FONTEYN (Barend of Bernard), geb. ongev. 1603, gest. vóór 1649, was een zoon
van Johan Fonteyn, die volgt. 23 Mrt. 1622 werd hij ingeschreven als student in de
medicijnen te Leiden en studeerde later te Padua, waar hij 24 Mei 1625 promoveerde.
Hij vestigde zich als medicus te Amsterdam en trouwde daar in 1626. Fonteyn werd
lid der Kamer ‘In liefde bloeyende’ en was bevriend met J.H. Krul. Hij is van 1642
tot 1645 regent van den Schouwburg geweest en schreef somtijds onder de spreuk
‘Fons Gratiae Christus’.
Voor het tooneel schreef hij Mr. Sullemans soete vriage (1633, 1643, 1649), eene
klucht, vertaald naar The black Man, en Tranquilli de Mont Droef Bly-Eyndent Spel,
en Fortunati Geluck en Ongeluck (1633), bewerkt naar Gl' Inganni (1562) van
N i c c o l o S e c c h i . Oorspronkelijk zijn Fortunatus Beurs en vvensch-Hoet (1643)
en Fortunatus Soonen, Op en Ondergangh (1643), die bij elkander behooren en
ontleend zijn aan het volksboek Een nieuwe Historie van Fortunatus Borse ende
van sijnen Wensch-hoet. Fonteyn's Romilius en Pelagia (1644) is een soort van
herdersspel. Het uitvoerige gedicht Per Oratio Poëtica, in laudem Poësios, Of 't Lof
der Rijm-Konst (1649) werd na den dood van den dichter door zijn broeder Anthonie
(zie hiervoor) uitgegeven.
Zie: J.A. W o r p in Oud-Holland II (1884) 141-160.
Worp

[Fonteyn, Johan]
FONTEYN (Johan), d e l a F o n t a i n e , of J o h a n n e s F o n t a n u s , zoon van
A n t h o n i s of T h o m a s , en B e l i e P l e m p , geb. te Amsterdam 1574 en aldaar
gest. 8 of 13 Aug. 1628. Hij werd 23 Aug. in de Nieuwe Kerk begraven. 27 Nov.
1621 volgde hij Sebastiaan Egbertz. op als praelector chirurgiae, terwijl hij in 1623
R. Bontius als lijfarts van prins Maurits verving. Hij was een zeer gezien man in
Amsterdam, en als medicus en als minnaar der letteren; hij is de auteur van het
drama: 'Tverloren schaep. Van zijn na zijn dood in 1641 uitgekomen geschrift:
Lessen betreffende de konst der chirurgie, dat reeds ten tijde van Ulhoorn zeldzaam
was, is nog geen exemplaar gevonden. Hij schijnt president van de Kamer ‘In liefde
bloeyende’ geweest te zijn. Vondel wist zijn litteraire hoedanigheden te schatten,
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droeg hem zijn Helden Gods op en schreef een gedicht op zijn beeltenis. Hij had
minstens 3 zoons, Anthonie en Barend, die voorafgaan, en Nicolaas die volgt.
R e m b e r t u s F. insgelijks geneesheer, was zijn broeder. Zijn portret is in 1625
door N. Elias geschilderd op diens anatomische les van dat jaar, in het Rijksmuseum
te Amsterdam. Gegraveerd is er een door Joh. Muller.
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Zie: Lexikon d. hervorragenden Aerzte i.v. B a n g a , Geschiedenis van de
Geneeskunde 244; Nederlandsche Kunstbode 1874, 54, 68; J.A. W o r p , Gesch.
van het Drama I, 284.
A. Geyl

[Fontey, Nicolaas]
FONTEY. (Nicolaas), zoon van den voorg., liet zich 16 Sept. 1622 te Leiden als
student in de medicijnen inschrijven. Hij heeft daar niet geheel afgestudeerd, maar
is met Petrus Codde en Jacobus Gorsius naar Reims gegaan, waar zij op eenzelfden
dag, 1 Oct. 1631 promoveerden. Daarna vestigde hij zich in Amsterdam, en werd
terstond in herinnering aan zijn vader tot ‘hooft van de Kamer In liefde bloeyende
en op de Schouburgh’ benoemd. Hij schreef ook voor het tooneel. Overigens kreeg
hij een drukke en aanzienlijke praktijk en werd in 1640 tot inspect. colleg. med.
benoemd. In 1644 lijfarts van keurvorst Ferdinand, aartsbisschop van Keulen,
geworden, stond hij vooral in het buitenland in hoog aanzien en droeg hij
verschillende zijner werken aan hooge personnages op, o.a. aan Frederik Hendrik,
Lodewijk XIII en kardinaal de Richelieu.
Hij schreef: A. V e s a l i i Librorum de hum. corporis fabrica Epitome cum
Annotationibus (Amst. 1642); In R e m b . D o d o n a e i Praxin artis medicae S e b .
E g b . Scholia cum auctario annotationum (Amst. 1640); Syntagma med. de morbis
mulierum (verschillende edities); Florilegium medicum, in quo flores universae
medicinae tam theoricae quam practicae proponuntur et variis quaestionibus
exornantur. Opus medicis et chirurgis jucundus (Amst. 1637); Responsionum et
curationum medicinalium lib. unus (Amst. 1639); Observationum rariorum analecta
(Amst. 1641); Fons seu origo febrium eorumque remedia (Amst. 1644);
Commentarius in S e b a s t . A u s t r u m de puerorum morbis; in frontispicio adjecti
aphorismi H i p p o c r a t i s , noviter natorum adfectus enarrantes (Amst. 1642);
Aphorismi H i p p o c r a t i s methodice dispositi (Amst. 1633); De extractu foetus
mortui per uncum (Amst. 1663); Institutiones pharmaceuticae ex Bauderonio et du
Bois (Amst. 1633). Zijn letterkundig werk: Triumphs-Trompet, Speelgewijs uytghebeelt
op 't veroveren van 's Hertogenbosch (1629); Casta ofte Spieghel der Kuysheyd
(1637); Esther ofte 't Beeldt der Ghehoorsaamheid (1638); Aristobulus (1638).
Zie: D a n i e l s in Lexicon d. hervorragenden Aerzte i.v.; B a n g a , Gesch. d. Gen.
245, 253; opstellen van d e V r i e s , A l b e r d i n g k T h y m , R ö s s i n g en L o f f e l t
in Ned. Kunstbode 1874, 45, 53, 68, 77; W o r p , Gesch. van het Drama I, 294;
K a l f f , Gesch. der Ned. Lett. X, 105.
A. Geyl

[Foreest, Adam van]
FOREEST (Adam v a n ), zoon van Dirk (2) (kol. 878), geb. te Embden in 1570, gest.
te Alkmaar in Mei 1640. Hij promoveerde evenals Jorden (2) te Padua, in Juni 1594.
Hij volgde in 1597 zijn vader op als thesaurier der stad Alkmaar en bleef zulks in
1598 en 1599. In 1610 werd hij lid der vroedschap en bleef in October 1618 als
zoodanig gehandhaafd bij de door prins Maurits verordende regeeringsverandering.
Hij werd in 1600 ontvanger der gemeenelandsmiddelen, was burgemeester in 1615,
16, 18, 19, 31, 32, 38 en 39. Hij was in Jan. 1598 gehuwd met A l i j d t J a c o b s d r .
v a n V e e n , bij wie hij twee kinderen had.
Zie: Familie-boek der Foreesten (hs. in het bezit van Jhr. van Foreest te Alkmaar);
P. F o r e s t u s , De lienis morbis Observ. 20.
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A. Geyl

[Foreest, Cornelis van (1)]
FOREEST (Cornelis v a n ) (1), was vice-admiraal onder Jacob van Neck, op diens
tweeden tocht, voor rekening der Oude Amsterdamsche Compagnie, naar O.I. De
vloot van 6 schepen stak 28 Juni 1600 in zee van uit Texel, van waar
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op dien zelfden dag ook, voor rekening der Brabantsche Compagnie, onder admiraal
Senechal, de schepen ‘Witte’ en ‘Swarte Arend’, de reis derwaarts afzonderlijk
aanvingen. De zes schepen onder admiraal van Neck splitsten zich op het eiland
Annobon in twee smaldeelen, waarvan de ‘Dordrecht’, ‘Haarlem’ en ‘Leiden’ onder
vice-admiraal C.v.F. de reis naar Bantam vervolgden, waar zij eerst 9 Aug. 1601
aankwamen. De twee laatstgenoemde schepen vertrokken van daar naar China,
terwijl de ‘Dordrecht’, na peper geladen te hebben, met de ‘Witte’ en ‘Swarte Arend,’
welker admiraal met eenige medegezellen op Sumatra was gevangen genomen,
vermoedelijk in Sept. 1601 reeds naar het vaderland terugkeerden onder bevel van
C.v.F. De schepen zijn echter niet bijeengebleven. Deze terugreis is daarom
merkwaardig, omdat voor het eerst in het tekort der bemanning werd voorzien door
javaansche schepelingen.
Zie: d e J o n g e , De opkomst van het Ned. gezag in O.I., II 239, 252, 482, 488.
Mulert

[Foreest, Cornelis van (2)]
FOREEST (Cornelis v a n ) (2), geb. 9, ged. te Alkmaar 10 Juni 1756, overl. te Heiloo
24 Maart 1825, zoon van Dirk v.F. (4) en Maria Wilhelmina Stoezak (kol. 879). Hij
werd 14 Sept. 1773 student te Leiden en promoveerde aldaar in de rechten 13 Aug.
1776, erfde door het overlijden van zijn vader de heerlijkheid Schoorl en Kamp, was
schepen zijner geboorteplaats in 1778, 79, 83, 84 en 87, werd 24 Mei 1782 lid der
vroedschap, 28 April 1786 dijkgraaf en 2 Aug. d.a.v. baljuw van de Heerhugowaard.
De partij der Patriotten toegedaan, stemde hij in den Raad voor de antistadhouderlijke
besluiten, nam hij in 1783, 85 en 86 deel aan de te Amsterdam gehouden
vergaderingen van ‘voorstanders der vrijheid’, en was hij lid van het te Woerden
gevestigde comité ter defensie van Holland en de stad Utrecht. Ten gevolge van
dit laatste behoorde hij tot de personen, wier afzetting uit alle ambtsbetrekkingen
door de Prinses geëischt en door de Staten 11 Oct. 1787 bewilligd werd. Na de
omwenteling van 1795 werd hij 21 Jan. tot representant der burgerij, den volgenden
dag tot burgemeester, 22 Maart tot lid van het comité van algemeen welzijn verkozen,
maar reeds in Sept. verliet hij Alkmaar om het huis Nijenburg te Heiloo te gaan
bewonen. 27 Jan. 1796 kozen de kiezers van het district Kennemerland hem tot
eersten der beide plaatsvervangers voor Mr. L.T. de Kempenaer als lid der Nationale
Vergadering, 17 Febr. tot lid der vertegenwoordiging van Holland; Mei 1799 die van
het district Helder hem tot lid van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bat.
Republiek. In laatstgenoemde betrekking presideerde hij in 1800 de algemeene
vergadering der beide Kamers. In Jan. 1811 werd hij president der rechtbank te
Alkmaar, maar reeds weinige maanden daarna op zijn verzoek ontslagen. Hij werd
in 1814 toegelaten tot de Ridderschap van Holland en was van 1815 tot zijn dood
lid der Gedep. Staten van Noord-Holland.
Hij huwde 3 Nov. 1784 te Echteld met J e a n n e t t e A g n e s , barones v a n
D e l e n (geb. 24 Juni 1762, overl. te Heiloo 9 Febr. 1830), die hem 3 kinderen
schonk, waarvan 2 jong zijn gestorven.
Van hem zag het licht: De staatsregeling des Bataafschen Volks in eene
alphabetische orde gebragt (Leiden en Alkmaar 1799). In de door W i s e l i u s in
1804, op verlangen van generaal Marmont, over de regeeringspersonen in de hooge
collegiën en in eenige steden gegeven inlichtingen wordt ten aanzien van v.F.
gezegd: ‘patricien
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nord-hollandais: patriote, honnête homme, mais sans moyens et très faible, qui se
laisse mener maintenant par M. Bicker et les autres chefs de l'orangisme.’
Zijn portret bestaat in gravure door Kobell naar Smit en in medaillon door A. Hulk
(Parijs 1786); het laatste is ook nagedrukt zonder omschrift maar met ‘C. van Foreest’
er boven.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar (Alkmaar 1886); B i j l e v e l d ,
Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht van Foreest (Scheven.,
Brussel 1901).
Bruinvis

[Foreest, Cornelis van (3)]
FOREEST (Cornelis v a n ) (3), heer van Schoorl, Groet en Kamp, geb. te Alkmaar
3 Febr. 1817 als zoon van Dirk (5) en Jacoba Elisabeth van der Palm (kol. 879),
overl. te 's Gravenhage 22 Mei 1875. Hij werd student te Leiden 11 Apr. 1834, aldaar
geprom. 28 Juni 1838. Hij was van Sept. 1850 tot April 1853 lid der Eerste Kamer
en van Juni 1853 tot Sept. 1869 en van Sept. 1870 tot zijn overlijden lid van de
Tweede Kamer; hij behoorde daar tot de ultraconservatieven. Op bl. 213 van het
werk van Mr. R e n g e r s worden de redevoeringen van van Foreest welsprekend
en goed gestyleerd genoemd. Sedert 1862 was hij dijkgraaf van het
hoogheemraadschap der Hondsbossche en duinen tot Petten. Hij gaf uit: Feestrede
bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het depart. Alkmaar der Mij. Tot Nut
van 't Algemeen, 9 Maart 1852.
Hij huwde 28 Nov. 1839 met zijn nicht J o h a n n a E l i s a b e t h L o o p u i j t , geb.
te Schiedam 9 Febr. 1816, dochter van P i e t e r en C o r n e l i a M a t h i l d a v a n
d e r P a l m , die hem een zoon schonk, Jhr. Mr. P i e t e r v a n F o r e e s t , geb.
19 Dec. 1845. Zij stierf te Nassau aan de Lahn 10 Sept. 1877.
Zie over hem: v a n W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener Parlementaire
Geschiedenis van Nederland sedert 1849, I, 156, 213, 239, 240; II 41, 144.
Breukelman

[Foreest, Dirk of Theodorus van (1)]
FOREEST (Dirk of Theodorus v a n ) (1), een broeder van Jorden (1), heeft eerst in
Italië en later in Constantinopel de praktijk uitgeoefend, is vervolgens door den
bisschop van Wilna tot diens physicus en chirurg benoemd. Hij moet zeer beroemd
geweest zijn en stierf te Wilna. Omstreeks 1530-35 heeft hij op een bezoek in Holland
zijn neef Petrus (2) voor de geneeskunde gewonnen.
Zie: P. F o r e s t u s , De lienis morbis Observ. 20.
A. Geyl

[Foreest, Dirk van (2)]
FOREEST (Dirk v a n ) (2), zoon van Jorden (1) en Margaretha Beyers (kol. 881),
werd 13 Mei 1565 tot schepen van Alkmaar benoemd, doch ‘bij 't hoff ontslaege en
in zijn plaats Jacob Madder’. In het begin van 1580 werd hij thesaurier der stad en
bleef zulks tot zijn overlijden, 16 Aug. 1596. Hij is ook lid der vroedschap geweest.
Hij is tweemaal gehuwd, eerst met M a r i a d e G r o o t , overl. 1 Jan. 1557, daarna
met C a t h a r i n a A d a m s . De eerste schonk hem 2 kinderen, waaronder Jacob
(2) (kol. 879), de tweede 6, waaronder Adam (kol. 876).
Bruinvis
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[Foreest, Dirk van (3)]
FOREEST (Dirk v a n ) (3), geb. te Hoorn 20 Aug. 1614, gest. 3 Aug. 1679, zoon
van Jan van Foreest (2) en Josina van Segwaert (kol. 880); huwde te Hoorn 8 Jan.
1640 met H e s t e r v a n F o r e e s t , dochter van Nanning van Foreest (2). Sedert
7 April 1632 was hij aangewezen door de Staten van West-Friesland en het
Noorderkwartier, om zijn vader bij diens overlijden of ambtsafstand op te volgen als
secretaris van de Staten en de gecommitteerde Raden van West-Friesland; dit
geschiedde in 1638, toen de
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vader lid van den Hoogen Raad werd. Volgens een aanteekening van zijn zoon
J a n was hij ‘een goet, minnelijk, vredelievend, godvruchtig, wijs en in 't stuck van
de finantie seer ervare man’; hij trad overigens in geen enkel opzicht op den
voorgrond. Met de Witt, van wien hij een verre neef was, stond hij een enkele maal
in bijzondere betrekking, omdat deze door hem te Hoorn voor zijne particuliere
geldspeculatiën geld trachtte op te nemen. Willem III bracht hem in 1672 bij de
regeeringsverandering in de vroedschap, waaruit hij, volgens aanteekening als
boven, ‘door pure haat en nydigheit selfs van sijn naaste bloetvrinden’ tot toen toe
geweerd was.
Zie: B a l e n , Beschryvinge van Dordrecht, 1225; C.A. A b b i n g , Geschiedenis
der stad Hoorn 48, noot 1; Brieven van d e W i t t (uitgave F r u i n - J a p i k s e ) II,
420 en noot 1, 496 vlg.; verder bewerkt naar mededeelingen van Dr. H.E. v a n
G e l d e r te 's Gravenhage.
Japikse

[Foreest, Dirk van (4)]
FOREEST (Dirk v a n ) (4), geb. te Hoorn 15 Aug. 1729, overl. te Alkmaar 27 Mrt.
1782, begr. 3 Apr., zoon van Mr. C o r n e l i s v.F., heer van Schoorl en Kamp,
burgemeester enz. en bewindhebber der O.I. Compagnie, overl. 1761, en M a r i a
E v a v a n A k e r l a k e n , overl. 1736. Hij is te Leiden 25 April 1748 als student in
de rechten ingeschreven, en werd na zijne promotie schepen van Hoorn. Naar
Alkmaar verhuisd, werd hij daar 6 Juni 1759 lid der vroedschap, en was hij er
schepen in 1755, 56, 59 en 60, en burgemeester in 1778, 81 en 82. De heerlijkheid
erfde hij van zijn vader. Hij huwde te Alkmaar 22 Juli 1755 met M a r i a
W i l h e l m i n a S t o e z a k , begraven 6 Aug. 1793.
Bruinvis

[Foreest, Dirk van (5)]
FOREEST (Dirk v a n ) (5), heer van Schoorl, Groet en Kamp, geb. te Alkmaar 14
Aug. 1792, aldaar overl. 17 April 1833; hij was een zoon van Cornelis van Foreest
(2) en van Jeannette Agnes van Delen (kol. 877). 10 Juli 1809 als jur. stud. te Leiden
ingeschreven, promoveerde aldaar; hij werd 1813 Garde d'honneur. Als behoorende
tot een oude alkmaarsche regeeringsfamilie maakte hij al vroeg deel uit van het
stedelijk bestuur en was hij lange jaren (sinds 4 Jan. 1824) wethouder te Alkmaar.
Hij werd in 1827 door de Staten van Holland tot lid der Tweede Kamer verkozen;
herkozen in 1830, had hij tot zijn dood zitting in genoemd hoog staatslichaam.
Hij huwde te Leiden 2 Mei 1816 J a c o b a E l i s a b e t h v a n d e r P a l m
(dochter van prof. J.H.v.d. Palm en van Alida Bussingh) geb. te Middelburg 23 Oct.
1791, overl. op den huize Oosterwijk bij Alkmaar 25 Dec. 1857. Hij is vader van elf
kinderen geworden.
Zie: Nederl. Adelsboek 1908, 127, 8; Mededeelingen van den heer C.W.
Bruinvis.
Breukelman

[Foreest, Jacob van (1)]
FOREEST (Jacob v a n ) (1), zoon van Jorden (1), heeft eerst in Leuven gestudeerd,
is daarna in 1565 te Ferrara gepromoveerd en was ‘medisch dokter en praktizijn’
te Alkmaar.
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Zie: Familieboek der Foreesten (hs. in het bezit van Jhr. v. Foreest te Alkmaar);
P. F o r e s t u s , De lienis morbis Observ. 20.
A. Geyl

[Foreest, Jacob van (2)]
FOREEST (Jacob v a n ) (2), te Alkmaar geb. 18 Dec. 1556, overl. 26 Juni, begraven
1 Juli 1624, zoon van D i r k (2) en van diens eerste vrouw Maria de Groot (kol. 878).
Hij was gedurende een aantal jaren secretaris van Gecomm. Raden van
Westfriesland en het
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Noorderkwartier, en als ouderling van Alkmaar lid der nationale Synodes te Dordrecht
in 1578 en te Middelburg in 1581. Waarschijnlijk bekleedde hij bij de eerste de
betrekking van secretaris, te oordeelen naar de belangrijke verzameling door hem
geschreven synodale akten, in het bezit geweest van prof. Heringa te Utrecht. Hij
was gehuwd te Egmond binnen 30 Juni 1585 met M a r i a v a n E g m o n d v a n
d e N i j e n b u r g , gelegitimeerde dr. van A d r i a a n en A d r i a n a P i e t e r s d r . ,
geb. 1558, overl. Hoorn 16 Nov. 1632, die hem één zoon, Jan (2), schonk.
Zijn geschilderd portret is nog bij zijn nakomelingen op het huis Nijenburg bij
Heiloo.
Bruinvis

[Foreest, Jacob van (3)]
FOREEST (Jacob v a n ) (3), geb. te Hoorn 13 Dec. 1731, overl. te Alkmaar 6 Nov.
1783, zoon van Mr. N a n n i n g v.F., heer van Petten en Nolmerban, burgemeester
enz. en bewindhebber der W.I. Compagnie, overl. 1745, en J a c o b a d e V r i e s .
Hij volgde zijn vader in het bezit der heerlijkheid op, werd 17 Nov. 1750 student te
Leiden en vestigde zich na zijne promotie in de rechten te Akmaar, waar hij in 1758,
59, 61, 62, 64 en 65 schepen was, in 1762 lid der vroedschap en in Maart 1777
hoofdofficier werd. In de vroedschap stond hij aan de zijde dergenen, die zich
verzetten tegen den invloed des Stadhouders op de aanstelling der plaatselijke
regeering. Hij huwde 24 Juni 1755 met F r a n c i n a J a c o b a B u r m a n , geb. 26
Juni 1734, overl. 18 Maart 1792, die hem 8 kinderen schonk.
Bruinvis

[Foreest, Jacob van (4)]
FOREEST (Jacob v a n ) (4), geb. te Alkmaar 17 Mei 1778, overl. te Heemse 28
Maart 1854, zoon uit het eerste huwelijk van Nanning (3). Hij werd lid der Provinciale
o

Staten en der Ridderschap van Overijsel. Hij is driemaal gehuwd geweest: 1 . Aug.
1790 te Deelen met jonkvr. G e r a r d a J u l i a n a S o p h i a baronesse v a n
D e e l e n , begraven te Alkmaar 9 Nov. 1791 (niet vermeld bij W.J.J.C. B i j l e v e l d ,
o

Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht van Foreest); 2 . 7 Juli
1796 te Gramsbergen met M a r i a C l a r a gravin v a n R e c h t e r e n , geb. te
o
Heemse 18 Mei 1777, overl. aldaar 2 Nov. 1817, en 3 . met jonkvr. H e l e n a
G e s i n a v a n C o e v e r d e n , geb. te Dengsterveen 14 Mei 1786, overl. te Heerde
4 Aug. 1858.
Bruinvis

[Foreest, Jan van (1)]
FOREEST (Jan v a n ) (1), zoon van Jorden (1), heeft zich wel theoretisch voldoende
in de medicijnen geoefend, maar is nimmer in de praktijk geweest. Zijn vrouw schijnt
tegen het vak vooringenomen geweest te zijn. In 1573 was hij schepen te Alkmaar,
schout in 1574-77, gecomm. raad 1579; in 1580 wegens het Noorderkwartier te
Antwerpen ter dagvaart zijnde, overleed hij daar 25 Mei 1580. Zijn lijk werd te
Alkmaar in de Groote kerk begraven. Hij was gehuwd met M a r i a B o l l e .
Zie: P. F o r e s t u s , De lienis morbis Observ. 20; Mededeeling van den heer C.W.
B r u i n v i s te Alkmaar
A. Geyl
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[Foreest, Jan van (2)]
FOREEST (Jan v a n ) (2), geb. te Alkmaar 9 Oct. 1586, overl. te Hoorn 27 Oct.
1651, zoon van Jacob (2), student te Leiden 11 Febr. 1600, vestigde zich te Hoorn
en volgde zijn vader op als secretaris van Gecomm. Raden, in welke betrekking hij
reeds bij zijn leven (1638) door zijn zoon Dirk (3) vervangen werd. Bij de
regeeringsverandering te Hoorn in 1618 werd hij lid der vroedschap, in 1636 aldaar
burgemeester, in 1638 lid van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland
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en Westfriesland, 8 Sept. als zoodanig den eed doende. Lodewijk XIII schonk hem
de ridderorde van S. Michiel. Zijn zinspreuk was ‘Vincat amor patriae’. Hij huwde
met J o s i n a v a n S e g w a a r d M e i n a r d s d . , geb. 1585, overl. 1657, die hem
5 kinderen schonk. Hij genoot naam als rechtsgeleerde en vooral als latijnsch dichter,
zelfs bij Scaliger, die echter zijne grieksche gedichten minder roemde. Vóór sommige
werken zijner tijdgenooten komen latijnsche verzen van hem voor; afzonderlijk
verschenen:
Een bundel grieksche Eidullia (1605); Merita Principis Auriaci in Belgas, sive
crudelitas hispana, quam Princeps ille a foederatis Belgis avertit (Lugd. Bat. 1620);
Hispanus redux, sive exitus induciarum belgicarum, ad foederatos Belgas (Horn.
o

1622, Pamflet Knuttel n 3328); een latijnsch gedicht in Exuviae Sylvae Ducis (Horn.
o

1629, Pamflet Knuttel n . 3897); Epigrammata op de verovering van Breda in 1637,
achter S c r i v e r i u s ' Breda vetus et nova (1647); In Victoriam navalem ad Portum
Steenbergoe (Latijn en nederl. ½ vel fol.).
Het gemeente-archief te Alkmaar bezit een door hem geschreven gedicht, latijn
en nederl. Patruo Adamo Foresto super miserabili casu neptis suae Maria de Bye
(behouden gebleven onder een ingestort gewelf). In hs. bestaat van hem: Exsequiae
Turni sive Aeneidos ll. XIII et XIV (Rome, Bibl. Vaticana) opgedragen aan Christina
van Zweden. Zijn geschilderd portret is op het huis Nijenburg bij Heiloo.
Zie: N. B e e t s in Versl. en meded. K. Akad., Letterk., 3 R. VI (1889) 154; N.
Verscheidenh. IV, 67; Supplemente zur Aeneis aus dem 15en und 17en Jahrhundert,
von H. K e r n (Jhrber. N. Gymn. Nürnberg 1895-6) 19-30.
Bruinvis

[Foreest, Jorden van (1)]
FOREEST (Jorden v a n ) (1), zoon van J o r d e n v.F., die in 1482 en 86 schepen
van Alkmaar was, en A l e i d J a n s d . v a n E g m o n d v a n M e r e s t e i n . Hij
is in genoemde stad geweest lid der vroedschap, schepen in 1522, 24, 31, 33, 36,
39, 42 en 46, thesaurier in 1532 en 43, burgemeester in 1534, 35, 37 en 40 en
baljuw van Bergen, en overleed in Febr. 1559, 63 jaren oud, begraven wordende
bij de Minderbroeders. Bij zijne vrouw M a r g a r e t h a N a n n i n g s B e y e r s
verwekte hij 17 kinderen, waaronder Jan (1), Pieter (2) en Nanning (1).
Zijn geschilderd portret is bij zijn nakomelingen op het huis Nijenburg bij Heiloo.
Bruinvis

[Foreest, Jorden van (2)]
FOREEST (Jorden v a n ) (2), zoon van Nanning (1), geb. in Alkmaar 1568, gest. in
Dordrecht 1625, waar hij med. doct. was, is te Padua in Juni 1594 gepromoveerd.
Zie: Familieboek der Foreesten (in 't bezit van Jhr. van Foreest te Alkmaar).
A. Geyl

[Foreest, Nanning van (1)]
FOREEST (Nanning v a n ) (1), geb. te Alkmaar 1519, overl. te 's Gravenhage 1592,
zoon van Jorden (1) en van Margaretha Beyers. Hij studeerde te Leuven onder
Petrus Nannius en verkreeg daar of elders den graad van doctor in de rechten. De
zaak der hervorming toegedaan, behoorde hij met zijne broeders Dirk (2) en Jan
(1) tot de personen, die 2 Sept. 1566 Hendrik van Brederode, tijdens diens vertoef
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te Alkmaar, een rekest aanboden tot verkrijging der Minderbroederskerk voor de
uitoefening der gereformeerde religie; en evenzeer met hen tot de krachtens Alva's
vonnis van 31 Aug. 1568 wegens het niet verschijnen op de gedane indaging uit 's
Konings land en verbannenen, met verbeurdverklaring hunner bezittingen. Na de
omkeering
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in 1572 teruggekeerd, werd hem 27 Sept. het ambt van pensionaris opgedragen,
op eene jaarwedde van ƒ 250, met vrijdom van accijns van wijn, bier en andere
victualiën voor zijn gezin, alsmede van schutterij, waken en personeele belastingen.
Tijdens het beleg der stad in 1573 teekende hij elken avond aan wat er voorgevallen
was en hij maakte daarvan een verhaal, hetwelk, reeds 15 Oct. van eene opdracht
voorzien, in het volgende jaar het licht zag. Hij werd in 1575 met anderen
aangewezen tot den vruchteloozen vredehandel te Breda, werkte later mede tot de
unie tusschen Holland en Zeeland, was in 1576 op de groote vergadering te
Middelburg tegenwoordig en werd in dat zelfde jaar met Paulus Buys en Dirk de
Bye naar de vergadering der Algemeene Staten te Brussel afgevaardigd. In 1581
werd hij afgevaardigd tot opdracht der grafelijkheid aan prins Willem en bij den
Hoogen Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland. Zijne jaarwedde was 16 Dec.
1577 verhoogd tot ƒ 325, maar 12 Jan. 1582 besloot de vroedschap, omdat de stad
zijn dienst kwalijk kon missen, hem ƒ 500 à ƒ 550 te bieden, indien hij ontlasting van
de hem opgedragen bediening in den H. Raad vorderen en in stadsdienst blijven
wilde. Hij deed echter in den Haag den eed, en 12 Febr. verleende de vroedschap
hem ontslag met dankbetuiging en eene vereering van ƒ 50, terwijl men het
pensionarisschap nog tot October open liet, voor het geval dat v.F. zich bedenken
mocht. Men bleef te Alkmaar zijne verdiensten dankbaar erkennen; daarvan getuigde
men 18 Oct. 1593, toen men zijn zoon A e l b e r t , die te Leiden den graad van
licentiaat verworven had (ingeschreven 26 April 1586), voor de opdracht zijner
theses ƒ 60 schonk; en 11 Juni 95, toen men zijne dochter G r i e t j e wed. van den
predikant E v e r t H e y n d r i c x z . (G e e s t e r a n u s ), 6 jaren lang vrij huishuur of
ƒ 50 en ƒ 100 tot onderhoud van haar en hare 6 kleine kinderen verleende,
aanvangende na het eindigen der pensie haar na haar mans overlijden toegestaan.
Hij bleef tot zijnen dood de betrekking te 's Gravenhage vervullen.
Hij is 2 maal gehuwd geweest, eerst met C h r i s t i n a Q u e e c k e l , daarna met
M a r i a v a n H a t t e m , begr. te Alkmaar 7 Febr. 1624; bij de eerste verwekte hij
eene dochter en bij de tweede 3 dochters en 3 zonen.
De uitgaven van het verhaal der belegering zijn:
Brevis Narratio de Obsidione Alcmariana, quam post hebdomades septem, Anno
1573, Hispanus cum magno suo damno atque ignominia dimittere coactus, est
Autore N a n n i o F o r e s t o Alcmariano (Delft 1574); Een cort verhael Vande
strenghe belegheringhe ende aftreck der Spangiaerden van de Stadt Alckmaer,
gheleghen in Hollandt ..... wt het Latyn int Duytsch ouergeset (Delft 1574) zie: Pamflet
o

Knuttel n . 204-207. Eene vertaling in het tweede deel van E l l e r t d e V e e r 's
Hollandsche en Seelandsche Chronycke (Dordr. 1595). Een herdruk Alkm. 1644.
Als voren, te gelijk met F r u i t i e r 's Corte Beschrijvinghe van Leidens beleg en de
Historische Aanteekeningen over de belegering van Haarlem (Haarlem 1739).
Zijn geschilderd portret is op het huis Nijenburg bij Heiloo.
Zie: C.W. B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers
(Alkm. 1892).
Bruinvis

[Foreest, Nanning van (2)]
FOREEST (Nanning v a n ) (2), te Alkmaar geb. 1578, overl. 1668 (begraven 6 Dec.),
jongste
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zoon van den vorige, werd 7 Jan. 1603 secretaris en 1626 ook lid der vroedschap
zijner geboortestad. In 1629 was hij als gecommitteerde der Staten in het leger voor
's Hertogenbosch en vervolgens in bezending naar Friesland en Gelderland. In Mei
1636 werd hij door de Staten gebracht op het drietal voor de betrekking van
raadpensionaris, doch bedankte, zich onbekwaam verklarende, evenals de beide
andere genomineerden. Hij werd in Augustus d.a.v. benoemd tot Raad en
rekenmeester der domeinen van Holland en Westfriesland, en maakte zich als
zoodanig, vooral voor de geldmiddelen van den lande, zeer verdienstelijk. Eveneens
was hij lid van de rekenkamer van Z.-H. (eenige korte ms. aanteekeningen van hem
als zoodanig uit de jaren 1651-1656 zijn in het bezit van prof. Blok te Leiden). 1646
werd hij ook meesterknaap van Holland. Hij maakte deel uit van de commissie van
educatie van den Prins, in 1660 door de Staten van Holland benoemd op voordracht
van de Prinses-Royale; nadat de benoeming dezer commissie in 1661 door de
genoemde Staten ongedaan was gemaakt, werd in 1666 op verzoek der
Prinses-Douairière een nieuwe commissie benoemd, waartoe Foreest ook behoorde.
Hij was, althans in den stadhouderloozen tijd, een partijgenoot van wat men
gewoonlijk de ‘Loevesteinsche factie’ noemt; zijn houding in de comm. van educatie,
waarin hij altijd aan de Witt's zijde stond, bewijst dit afdoende. Hij was in Jan. 1607
gehuwd met M a c h t e l d H e n d r i k s d . v a n S o n n e v e l t , begraven 22 Juni
1623, bij wie hij 2 zonen - één daarvan reeds in 1608 gestorven - en 3 dochters
verwekte.
Zijn in 1662 door A. Hanneman geschilderd portret is op het huis Nijenburg bij
Heiloo.
Bruinvis

[Foreest, Nanning van (3)]
FOREEST (Nanning v a n ) (3), geb. te Alkmaar 18, gedoopt 22 April 1756, overl.
ald. 28 Sept. 1828, zoon van Jacob (3), trad in krijgsdienst, werd in 1773 vaandrig
bij de in den Haag en te Leiden garnizoen houdende garde-compagnie, in 1783
ritmeester bij het cavalerieregiment Famars te Breda, was in 1787 als ritmeester
van hollandsche troepen gecantonneerd in het Gooiland en verliet toen den dienst.
Te Alkmaar werd hij, gewoonlijk v a n F o r e e s t v a n P e t t e n genoemd, 10 April
1804 raadslid, 28 Januari 1808 wethouder, 19 Mei 1811 adjunct-maire, 23 Oct. van
dat jaar maire, 5 Nov. 1815 raadslid, 28 Dec. van dat jaar burgemeester, 13 Febr.
1824 weder wethouder. 18 Febr. 1817 werd hij erkend tot den adel te behooren. Hij
huwde te Alkmaar 27 April 1777 W i l h e l m i n a C h r i s t i n a , dochter van
burgemeesterW i l l e m J a n l e C h a s t e l a i n envanW i l h e l m i n a C h r i s t i n a
d u T o u r , geb. 22 Febr. 1760, overl. 5 Dec. 1787, en te Petten Mei 1798
C o r n e l i a T h e o d o r a V o l l e n h o v e n , geb. te IJselstein Nov. 1756, overl. te
Alkmaar 16 Febr. 1836. Uit het eerste huwelijk zijn 4 kinderen geboren, waarvan 2
zeer jong stierven. In 1787 verscheen Nannings portret in medaillon door A. Hulk,
als ritmeester van ‘Hesse Ph’ (ilipsthal), een bewijs, dat hij tot de Patriotten gerekend
werd.
Bruinvis

[Foreest, Pieter van (1)]
FOREEST (Pieter v a n ) (1), gest. 1543, was dokter te Dordrecht en raad der
gemeente aldaar. Hij behoorde tot het bekende geslacht der Foreesten, zooals zijn
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naamgenoot, Petrus Forestus heeft kunnen vaststellen uit de wapenschilden, die
op zijn graf, dat tijdens den beeldenstorm schijnt vernield te zijn, aangebracht waren.
Zie: B e v e r w i j c k , Lof der Geneeskunst (1672) 9; P. F o r e s t u s , De lienis
morbis Observ. 20.
A. Geyl
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[Foreest, Pieter van (2)]
FOREEST (Pieter v a n ) (2), P e t r u s F o r e s t u s , geb., niet zooals men algemeen
aanneemt in 1522, maar in den herfst of winter (Oct. - Dec.) 1521, gest. 10 Maart
1597 en gehuwd met E v a v a n T e y l i n g e n , bij wie hij twee kinderen had,
M a r g r i e t en A u g u s t i j n , die beiden jong stierven, was de zoon van Jorden (1)
en Margaretha Nannings Beyers (kol. 881) Opgevoed door een gestrengen,
patriarchaal aangelegden vader, die al zijn kinderen aan zijn sterfbed komen liet en
ze zegende, werd hij, die reeds in zijn vroege jeugd door zijn oom Dirk (1), den
poolschen doktor (kol. 878), voor de geneeskunde gewonnen was, door dezen met
zijn beide broeders Jacob (1) en Jan (1) tot medicus bestemd. Zijn eerste onderwijs
kreeg hij aan het alkmaarsche gymnasium, dat Petrus Nannius, den later zoo
befaamden leuvenschen professor, die vermoedelijk een broer van zijn moeder was
en aan wien hij zich bijzonder hechtte, tot rector had. Hij moet ongeveer in 1537 of
38 naar Leuven vertrokken zijn, waar hij, behalve het onderwijs van Nannius, ook
de lessen van Hieremias Thriverius Brachelius volgde. Dat hij zich daar met ijver
op de geneeskunde toelegde, blijkt uit zijn verhalen over botanische excursies en
zijn optreden in een publiek debat over een medisch onderwerp (waterzucht). Toch
keerde hij al in 1539 naar Alkmaar terug, om zich daar, wel wat vroeg, maar
waarschijnlijk geheel onder toezicht van zijn vroegeren leermeester Aemilius, met
wien hij toen Arnoldus de Villanova las, aan zijn eerste praktijk te wagen en zich
eindelijk na verloop van een half jaar, in 1540, naar Italië te begeven. Hij heeft
vermoedelijk zijn reis over Duitschland genomen en zich daar een korten tijd
opgehouden. In Italië aangekomen, vestigde hij zich eerst in Bologna metterwoon,
maar vatte reeds spoedig met eenige hollandsche en vreemde studenten, met wie
hij onder hetzelfde dak woonde, het plan op, om andere italiaansche academies te
gaan bezoeken. Men vindt hem weldra in Ferrara, Venetië en Padua, waar hij korten
tijd de anatomische lessen volgde van den grooten Vesalius, door wien hij uiterst
voorkomend en vriendelijk ontvangen werd. Deze rondreis heeft slechts enkele
maanden geduurd, en vermoedelijk in hetzelfde jaar of anders in het begin van het
volgende was hij in Bologna terug. Hij zette zich hier, zijn taak breed opvattende,
ernstig aan het werk. Hij bezocht niet alleen getrouw de theoretische colleges, maar
oefende zich ook vlijtig in de praktijk, aan het ziekbed of in de operatie-kamer, in
ziekenhuizen of elders in de stad. Onder zijn leermeesters dienen vooral genoemd
te worden Jacobus Eryngius, directeur van het Nosocomium mortis, Elideus, hoofd
van het Nosocomium vitae, Benedictus Victorus uit Faenza (aan de laatste twee
heeft hij vooral op gynaecologisch en chirurgisch gebied veel te danken); verder de
doctoren Luca Ghini, die Dioscorides met zijn studenten behandelde, Bettus en
Carpus, twee vermaarde chirurgen. Ongeveer drie jaar bracht hij onder hun leiding
door, om 29 Nov. 1543 te promoveeren. Korten tijd daarna reisde hij, onder weg
botaniseerende, in gezelschap o.a. van den jeugdigen, toen reeds beroemden
Valerius Cordus, die toen de koorts opdeed, waaraan hij in Rome overlijden zou,
te voet naar Rome, waar hij zich in het onder het beheer van den bekenden
Amsterdammer Gijsbertus Horstius staande Nosocomium S. Mariae Consolationis
verder in zijn vak ontwikkelde. Hoe lang hij hier gebleven is,
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of hij in dien tijd of vroeger of later zijn door hemzelf vermelde reis naar Spanje
gemaakt heeft, ben ik niet te weten kunnen komen. Zooveel alleen is met zekerheid
te zeggen, dat hij het grootste gedeelte van zijn tijd in de landen bij den Donau heeft
doorgebracht als veldscheerder of geneesheer in een afdeeling van het leger van
den duitschen Keizer, dat onder bevel van ‘Hertoch Frederik Palsgraven’ tegen het
leger van den ‘turkschen keizer’ te velde trok. Ten slotte vertrok hij naar Parijs, waar
hij in Maart 1545 aankwam en terstond begon te praktiseeren. Hier ontmoette hij
een vroegeren vriend, professor aan de parijsche faculteit, den florentijn Vidus
Viduus, die hem in aanraking bracht met den beroemdsten zijner collega's, Jacob
Sylvius. Dezen wist hij voor zich in te nemen door een geschenk van door hem zelf
verzamelde alpenbloemen. Hij ontving van hem den raad zich in Pithiviers (Pluviers)
te gaan vestigen. Na een verblijf van eenige maanden begaf hij zich naar dit stadje,
waar hij zich weldra in een drukke en geziene praktijk mocht verheugen. Hij vertrok,
òf omdat werkelijk zijn leven gevaar liep, òf omdat zijn familie bijzonder naar hem
verlangde, binnen het jaar naar Alkmaar, waar hij van Mei 1546 tot begin Jan. 1558
werkzaam was.
Hij werd er in korten tijd de alom gewilde en geziene dokter, die binnen en buiten
zijn standplaats verlangd of in consult geroepen werd. In 1557 brak er een hevige
epidemische keelziekte uit, een pestziekte, zooals Foreest ze noemt, die veel
slachtoffers eischte, maar waarvan ook niet weinigen genazen en de dokter zelf
geheel vrij bleef. Ongeveer tegelijkertijd werd ook Delft door een pest aangetast,
die veel meer offers eischte dan in Alkmaar gevallen waren. Hij achtte het derhalve,
daar hij zelf voor die ziekte immuun scheen te zijn, zijn plicht, daarheen te gaan,
om een onderzoek in te stellen en de bewoners zoo mogelijk met zijn ervaring bij
te staan. Hij is echter in September, toen hij daar het eerst kwam, niet gebleven,
maar vestigde er zich pas voor goed, toen de stedelijke Raad hem er op een
behoorlijk honorarium als stads-medicus heengeroepen had. De pest was nog op
zijn hevigst; meer dan 100 menschen stierven per dag en bij zijn aankomst ontmoette
hij niet minder dan 7 lijkstaties. In Mei begon de ziekte plotseling sterk af te nemen
en Foreest is van meening, dat hij en zijn collega Ericius door hun behandeling vele
patiënten gered hebben. En niet slechts naar Delft, maar ook naar omliggende
plaatsen, vooral den Haag, Leiden, en ook naar Zeeland, N.-Brabant en N.-Holland,
zelfs naar Antwerpen werd hij geroepen. Ook prins Willem en diens geheele familie
telde hij onder zijn patiënten. Bovendien heeft hij met Dr. C. Busemius het lijk van
den Prins geseceerd en hierover 11 Juli 1584 aan de Algem. Staten rapport
uitgebracht.
Hoezeer zijn diensten gewaardeerd werden, bewijst een om inhoud en latijn zeer
geprezen naamdicht, door den door de inquisitie veroordeelden Harmen Schinkel,
drie uren voor diens dood gemaakt. Een gelukkige genezing, door hem aan de
echtgenoote van een fransch onderwijzer tot stand gebracht, bracht hem in het bezit
van het zeer begeerde portret van zijn vereerden, vroegeren leermeester P. Nannius,
dat hij vroeger voor geen goud had kunnen machtig worden.
Behalve door zijn praktijk maakte hij zich nog op vele andere wijzen nuttig. Zijn
hygiënische

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

886
adviezen, vooral op het gebied der waterverzorging, kwamen de geheele stad ten
goede. Hij ried aan drie molens op de grachten te plaatsen, om voor een behoorlijke
spuiing der grachten te kunnen zorgen en het drabbige water, dat tot nu toe, volgens
de meening der brouwers, slechts bijdroeg tot de wereldreputatie van het delftsche
bier, voor ieder burger onschadelijk en drinkbaar te maken. Verder trachtte hij mede
te werken aan de verhooging van het wetenschappelijk peil der delftsche chirurgen
en vroedvrouwen en wist hij in Jan. 1561 van den magistraat verlof te krijgen, om
tweemaal 's jaars het lijk van een misdadiger, ten behoeve der genoemde personen,
te seceeren en te demonstreeren. Volgens zijn eigen mededeeling hebben deze
lessen, wegens onderlinge twisten der chirurgen, niet lang stand gehouden.
Vermoedelijk zullen zij nog wel in 1565 bestaan hebben, toen de ‘Capelle van het
oude Maria Magdalena Clooster geappropieert werd tot d'Anatomie of
d'Ontleedkamer, ter oeffeninge van de Chirurgijns’.
Het lag voor de hand, dat een man van deze beteekenis bij de stichting der
hoogeschool te Leiden, toen men behoefte had aan mannen, die, al was het maar
hun naam wilden leenen om een tijdige opening der inrichting mogelijk te maken,
aangezocht werd ‘om tot zoolang de hoogeschool van bekwame mannen voorzien
zou zijn, in wetenschap, waarin hij het meest bedreven was, lessen te geven’.
Foreest nam het aanbod aan, deed bij de opening der nieuwe stichting, 8 Febr.
1575, aan den optocht mee, zou zelfs een rede de Laude medicinae gehouden
hebben, maar is zonder college gegeven te hebben, spoedig naar zijn praktijk in
Delft teruggegaan.
De Staten-Generaal gaven hem in 1590 ‘een vereeringh van 600 ponden’ voor
de uitgave van zijn Observationes. En veel vroeger in 1575 had de delftsche raad
gehoor gegeven aan zijn klacht over niet-nakoming van de beloften hem bij zijn
komst ter stede gedaan. Men beloofde beterschap en stond zelfs verhooging van
traktement en vrijdom van verschillende belastingen, van inkwartiering en van
gedwongen deelneming in stadsleeningen toe. Eenige jaren later, verkreeg hij
verschillende gerieflijkheden ten behoeve van zijn werkplaats (een ‘cleyn camerken’
staande boven de poort van het St. Hieronymusconvent) en zijn woning.
Maar toen hij later, na den dood zijner vrouw in 1595, de aanhankelijkheid en
toewijding der Delvenaars aan zijn persoon opnieuw op de proef stelde, bleken deze
daartegen niet bestand. Hij gaf den raad te kennen, dat hij om verschillende redenen,
ook met het oog op zijn leeftijd, uit Delft wenschte te vertrekken en in plaats van
wat hij gehoopt had, dat men door 't aanbieden van een verhooging van zijn salaris
trachten zou hem tot blijven aan te sporen, liet men hem met een koud bedankje
gaan. Bitter beklaagt hij zich hierover in een brief aan Heurnius (in hs. op de leidsche
bibliotheek, maar roemt er tegelijkertijd, dat zijn vaderstad, Alkmaar, zijn verdiensten
beter erkennende en begrijpende, hem op een ruim honorarium teruggeroepen had.
Hij werkte dag en nacht. Toch had hij te kampen tegen een gezondheidstoestand,
die meestal de werkkracht der betrokken personen zoo niet verlamt, dan toch
nadeelig beïnvloedt. Weliswaar schijnt hij slechts eenmaal ernstig ziek geweest te
zijn, maar evenals vele zijner familieleden, ook zijn moeder, leed hij, zooals Meunier
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terecht opmerkte, gedurende zijn geheele leven, aan een nervosisme, of liever aan
een neurasthenie, die soms een ernstig karakter droeg. Behalve door maag- en
blaasbezwaren, werd hij gekweld door duizeligheid, flauwvallen, e.d.m.
Hij heeft zijn grootsch plan, reeds in het begin zijner loopbaan opgevat, tot het
einde toe volvoerd en een volledig hand- of leerboek over de klinische geneeskunde
geschreven, waaronder hij ook de chirurgie, gynaecologie en obstetrie opnam; een
boek, dat ons niet alleen volkomen op de hoogte brengt van den toenmaligen stand
der practische en wetenschappelijke medicijnen, maar ook den weg wijst, waarlangs
deze zich volgens den schrijver verder zullen moeten ontwikkelen. De indruk, dien
zijn Observationes op ons maken, is deze, dat wij te doen: hebben met een schrijver,
die met beide voeten staat in den nieuwen tijd der renaissance. Hem verwijten, dat
hij al het bijgeloof zijner eeuw nog niet ontgroeid was, is hem kwalijk te nemen, dat
hij geboren is in een tijd, waarin men begon eigen onderzoek en eigen oordeel te
stellen tegenover de tradities en dwalingen van vroegere eeuwen. Bovendien vergist
men zich, als men meent, dat hij blindelings vertrouwde op de resultaten der
astrologie en dit o.a. duidelijk te kennen gaf in zijn Prognosticum germanicum,
Almanak voor het jaar 1555?(6), waarin hij op grond van astrologische, kosmische
en andere waarneming tot het verschijnen van een pest besloot, die weldra Holland
(en zooals enkelen zelfs beweerd hebben, Delft) teisteren zou. Het verhaal,
voorzoover het Delft betreft, is onjuist en bovendien had men hier veeleer met een
eenvoudig getuigen, dan met een werkelijk gelooven te doen, zooals voldoende
blijkt uit het feit dat hij bijv. voor de pest te Delft hongersnood en 't gebruik van
bedorven koren als de werkelijke oorzaken aanzag.
Over het algemeen is onze dokter in de laatste eeuw een weinig onbillijk
beoordeeld. Hij beteekende veel meer, dan ons o.a.P. M e u n i e r wil doen gelooven.
Hij was meer dan een ijverig medicus, die een behoorlijke diagnose maken en van
eenige, aan anderen ontleende opmerkingen vergezeld, in de wereld kon sturen.
Hij was een der nauwgezetste en scherpzinnigste waarnemers van zijn tijd, die zich
niet tevreden stelde, voor hij op de door hem geziene of ontdekte feiten het reeds
door anderen gevonden of wel een geheel nieuw licht kon doen schijnen. Niet ten
onrechte vergeleken hem zijn tijdgenooten en collega's van lateren datum bij
Galenus, den medicus, dien hijzelf van alle geneeskundigen der oudheid, met
uitzondering van Hippocrates, 't hoogst stelde. En om in zijn eigen terminologie te
spreken, hij was niet een vernieuwer, maar een voortzetter van de leer van
Hippocrates, wiens methode, om in de wetenschap slechts met die feiten rekening
te houden, welker waarde en beteekenis van te voren vastgesteld waren, hij de
eenige juiste, de ‘oprechte’ achtte. Evenals deze, moest men, om goed te kunnen
genezen, naar de oorzaken der ziekten zoeken en bovenal niet verzuimen om de
verschijnselen in 't licht van den algemeenen toestand, het gestel en de omgeving
(in den ruimsten zin genoemd) van den patiënt op hun waarde te toetsen. Maar men
moest, om aan den vooruitgang van het vak te kunnen medewerken, zijn volle
opmerkzaamheid schenken aan alle nieuwere wetenschappelijke vondsten en
methoden. Anatomie en physiologie verdienden een eerste plaats en hij gaf haar
die, zooals blijkt uit de verschillende
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voorredenen zijner boeken en uit de scholia, die zijn observaties vergezelden, terwijl
de talrijke door hem verrichte secties het bewijs leveren, dat hij ook hier zich niet
tevreden stelde met het bekende. Maar zijn ruime en breede kijk komt vooral aan
den dag, wanneer hij, die zich door den fanatieken Erastus sterk tegen Paracelsus
had laten innemen, als zijn innige en oprechte overtuiging verkondigt, dat Paracelsus
in zijn opvatting over het ontstaan der ziekten en ‘op het gebied der remedyen’ veel
goeds tot stand gebracht heeft, een uitspraak waaraan de onderzoekingen der
laatste jaren eerst een vasten grondslag gegeven hebben. Hij beweert dan ook
verder, dat Paracelsus bij alle deskundigen ‘een eeuwige eere soude gecregen
hebben’ als hij zich vooral, op de kunst der bereydinge ende destillatie ende op de
chemie (een noodzakelijke hulpkunst voor de geneeskunde) had willen toeleggen.
Het kon niet uitblijven, of hij moest met zijn opvattingen over het maken eener
diagnose, enz. schitterende resultaten verkrijgen en hij heeft dan ook op elk gebied
der medicijnen nieuwe vondsten gedaan of nieuwe opvattingen verkondigd. Een
van de merkwaardigste, die tegelijkertijd voor den deskundige zijn groote gaven als
clinicus in het licht stellen, is zijn ontdekking en verklaring der reflexanurie, ten
gevolge van afsluiting door een steen van een enkelen ureter.
Werken: De incerto, fallaci urinarum judicio, quo uromantes ... utuntur ... libri III
(Antver. 1583, Lugd. Bat. 1589 et 93; engelsche vert. Lond. 1623; holl. vert. Rott.
1626; duitsche vert. Nürnberg 1661); Observationum et curationum medicinalium
... libri duo (Lugd. Bat. 1584, 89, 91, 93); Idem l. 1-32 (Leiden 1591) en afzonderlijk:
Lib. 3, 4, 5 (1586, 1589, 1591); Lib. 6, 7 (1588, 1591); Lib. 8, 9, 10 (1590, 1602);
Lib. 11, 12, 13, 14, 15 (1591, 1602); Lib. 16, 17 (1593, 1597, 1602); Lib. 18 (1594,
1599, 1606); Lib. 19, 20 (1595, 1611); Lib. 21, 22, 23 (1596); Lib. 24, 25 (1596);
Lib. 26, 27 (1597), alle te Leiden uitgegeven; Lib. 28 (Leid. 1599; Francof. 1602);
Libri 1-28 (Francof. 1602, 1614, 1634-61); Lib. 29 (Leid. 1603, Francof. 1604, 1614,
1631, 1660, 1661, 1676); Libri 30, 31 (Leid. 1606; 1608); Lib. 30, 31, 32 (Leid. 1606;
Francof. 1606, 1609, 1631, 1676); Observationum et curationum chirurgicarum libri
quinque (Lugd. Bat. 1610, Francof. 1610, 1634, 1661); Observationum et curationum
chirurgicarum libri quatuor posteriores (Lugd. Bat. 1610, Francof. 1611, 1634, 1661);
Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia (Francof.
1609-14, 1619, 1623, 1634, 1660; Norimb. 1661-76, 4 vol.; Rothomagi 1653, 4 vol.);
Observations et histoires chyrurgiques, tirées des oeuvres de quatre excellens
medecins (P. Forestus, Fel. Platerus, Balth. Timaeus, P. de Marchettis) trad. de
Latin (Genève 1669); Observations et cures de chirurgie de La Forest d'Alcmar
(1708 3 tom.); Specimina individualia ... cognationis seu dependentiae morborum
ex. P.F. Operibus, (1738, 2 tom.). Een handschr. (in 't bezit van jhr. Mr. P. van
Foreest te Heiloo) Vander Empiriken, Lantloeperen ende valscher medicijns bedroch,
gestelt in seven boecken bevat een kritisch gehoudene, uitvoerige geschiedenis
der medicijnen tot op zijn tijd. Zijn portret is in 1586 zeer fraai door H. Goltzius
gegraveerd.
Zie: J.J. O r l e r s , Beschryvinge der stad Leyden (1614) 137; A l b . v. H a l l e r ,
Bibliotheca medicinae practicae (Bernae 1777) 239; M. S i e g e n b e e k , Gesch.
Leidsche Hoogeschool (1829) I, 29; G.H.E. L u d e k i n g , Dissertatio
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de Petro Foresto Alcmariensi (Brielae 1848); L u d e k i n g , Levensberichten en
lettervruchten van Nederlandsche geneeskundigen (1852) 166; H. d e B r u i n ,
Petrus Forestus in Ned. Lancet 1e serie II, 504; Navorscher II (1852) 156 302; III
(1853) Bijblad 29; C.W. B r u i n v i s , Jaarboekje voor de stad Alkmaar 1853, 3-9.
Resolutiën van de Staten van Holland, 29 Oct. 1590; J. S o u t e n d a m in Delftsche
Courant 1871, 23 Juni; J. S o u t e n d a m in Nijhoff's Bijdr. 1889, 251; F r u i n , Verspr.
geschr. III, 30; L. M e u n i e r , Un grand praticien au XVIe siècle. Le hollandais Pierre
van Foreest (Petrus Forestus) 1522-1595 in Janus 1902, 307 v.v., 492; H.E. v a n
G e l d e r , Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar (1905) 71; E. I s e n s e e ,
Geschiedenis van de Geneeskunde door L. A l i C o h e n (1843) 492-94; H a e s e r ,
Leerboek Gesch. Geneesk. vert. door A.H. I s r a ë l s , 457; v. W i j n , Aanmerkingen
op W a g e n a a r X, 130; J.E. K r o o n , Bijdragen tot de gesch. van het geneesk.
onderwijs aan de Leidsche Universiteit 1575-1625 (Diss. Leiden 1911) 8, 89, 114.
A. Geyl

[Foreest, Zacheus van]
FOREEST (Zacheus v a n ), zoon van Dirk v.F. (3), gedoopt 24 Nov. 1757, overl. 21
Oct. 1824, student te Leiden 18 Sept. 1776, in de rechten gepromoveerd 19 Aug.
1779, te Alkmaar lid van het comité van rechtsoefening 4 Juni 1795; raadslid Mrt.
1797, hoofdofficier 4 Apr. 1797, schepen 7 Nov. 1805 tot ult. Februari 1811,
vrederechter Maart en raadslid 19 Mei 1811 en 28 Dec. 1815; voorts secretaris van
de Schermeer. Hij huwde in Februari 1793 te Egmond a.d. Hoef met R i j k a M a r i a
v a n C a t s , die hem overleefd heeft. Van 1794 tot 99 zijn uit dit huwelijk 3 kinderen
geboren.
Bruinvis

[Formers, Maarten Jacobsz.]
FORMERS (Maarten Jacobsz.), F o r m e r i u s , geboren te Haarlem, was in de
tweede helft der 16e eeuw een priester van verdachte trouw aan den ouden
godsdienst en van berispelijk levensgedrag. In 1558 of 59 - in laatstgenoemd jaar
werd hij daar lid van het papengilde - wist hij te Alkmaar het paterschap te
bemachtigen van het aanzienlijke klooster der H. Maria van Nazareth, hoewel hij
geen lid was der derde orde van S. Franciscus. Hij stelde een mater aan en liet dit
door 2 wereldlijke priesters bekrachtigen. Ten gevolge zijner vestiging te Alkmaar
moest hij afstand doen van eene vicarie in de kerk te Nieuwe Niedorp. Toen
Brederode in 1566 te Alkmaar vertoefde, woonde hij den door dezen gegeven
geuzenmaaltijd bij. Hij trachtte de beeldstormerij in de Minderbroederskerk na
Brederode's vertrek, 2 Sept., met woorden te stuiten, en loofde een ton bier uit aan
de burgers, om hen te nopen den buit te ontnemen aan de troepen van Brederode,
die in het laatst van April 1567 na de plundering der abdij van Egmond langs Alkmaar
trokken. 7 Febr. 1568 werd hem en Jacob Willemsz. Brouwer gerechtelijk aangezegd
elkander niets te misdoen, maar één jaar 's graven vrede te bewaren; hun onmin
moet nogal hevig geweest zijn en ook de bierdragers in beweging hebben gebracht.
Het kapittel der derde orde trachtte lang te vergeefs den ingedrongen pater te
verwijderen. Bij het tegen hem gevoerd proces verklaarde de conservator bij
definitieve sententie, dat hij onbekwaam was om het paterschap te bedienen, maar
hij bleef. Gezonden commissarissen kwamen met hem overeen, dat hij tegen
uitkeering van ƒ 500 binnen zekeren tijd zou vertrekken, maar hij bleef wederom,
hoewel hij het geld aangenomen had. Volgens besluit van het generaal
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kapittel verschenen 18 Sept. 1568 de ministergeneraal en eenige gemachtigden in
het klooster, die, ondanks de tegenkanting van Formers, hem van zijn ambt ontzetten
en hem noodzaakten het gebouw te verlaten. Het verhoor der nonnen toonde aan,
hoe noodig zulks was, want hij verzuimde zijne plichten, verkocht kloostergoed,
administreerde niet eerlijk, verkeerde dikwijls in staat van dronkenschap en maakte
zich dan schuldig aan ongepaste handelingen jegens de zusters. Hij vertoefde
vervolgens eenigen tijd bij Cornelis Pietersz. Kistemaecker, en liet in diens huis
zijne boeken achter, toen hij Alkmaar verliet. Zij werden daar gevonden, toen pastoor
Eilard Dirksz. dit huis gekocht had en 2 Mei 1571 geïnventariseerd, waarbij de
aanwezigheid van vele kettersche en verboden geschriften bleek. Hij had te Haarlem
een toevlucht gevonden als St. Jansbroeder, maar nu werd de commandeur door
den meester in Duitschland gemachtigd hem het kleed en het kruis te ontnemen en
het convent te ontzeggen. De bisschop van Haarlem gaf vrijheid om tegen hem te
procedeeren, en commandeur en kapittel namen het besluit hem gevangen te nemen
en te vervolgen; maar hij kwam er af met eene verbanning buiten Holland en een
levenslang pensioen van ƒ 90 's jaars. In een handschrift van pastoor W. K l e e f
wordt gezegd, dat hij naderhand pastoor te Bergen is geweest, maar wij hebben
hiervan geen bewijs gevonden.
Zie: B r u i n v i s , Te Alkmaar in den Geuzentijd 2, 6, 7; Bijdr. bisdom Haarlem
XXVIII, 62-96; XXIX, 270, 326, 327; A l l a n , Geschiedenis en Beschrijving van
Haarlem II, 332.
Bruinvis

[Foro, Petrus de]
FORO (Petrus d e ), of v a n d e r M a r k t (niet van der Mersch zooals Kervyn de
Lettenhove schrijft), geb. te Hontenisse, overl. te Brugge 14 Oct. 1442. Hij was
cellier der Cistercienserabdij van Duinen, watergraaf (ontvanger) der stad ende
lande van Veurne en werd door zijne medebroeders met algemeene stemmen tot
abt gekozen en door eene bulle van 15 Maart 1419 als zoodanig door paus Martinus
V bevestigd. De kroniek der abten zegt van hem, dat hij, zoowel door zijne groote
gestalte als door zijne bekwaamheden en welsprekendheid, vooral door zijn krachtig
en heilzaam bestuur, boven allen uitstak. In 1438 werd hij door de stad Brugge met
den abt van St. Baafs als afgevaardigde naar hertog Philips van Bourgondië
gezonden om voor de in ongenade gevallen stad vergeving en verzoening te
verkrijgen. Door zijne zorgen werd Saaftinge, voor de derde maal overstroomd,
weer bedijkt en in cijns aan de bewoners afgestaan. Te Brugge overleden, werd hij
in het kapittel zijner abdij begraven. In het Seminarie te Brugge bewaart men van
abt Petrus de Foro nog een klein reeds meermalen hersteld portret der 15e eeuw.
Zie: C. d e V i s c h , Compendium chronologicum B.M. de Dunis (Brugis 1660)
83-85, 123; A. d e B u t , Cronica abbatum monasterii de Dunis (Brug. 1839) 21,
22; Cronica et cartularium monasterii de Dunis 17, 72, 253, 255, 777-779; K e r v y n
d e L e t t e n h o v e , Chroniques des religieux des Dunes (Brux. 1876) 176, 177,
260, 270, 271; U. B e r l i è r e , Inventaire analytique des libri obligationum et
o

solutionum des archives Vaticanes (Rome 1904) n . 1303-1305, 1591.
Fruytier

[Fortgens, Michael]
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FORTGENS (Michael), geb. 13 Jan. 1663, overl. 28 Aug. 1695 te Amsterdam, alwaar
hij als leeraar in de zonsche gemeente groote ver-
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maardheid van welsprekendheid bezat. Ongeveer 20 jaar oud werd hij tot leeraar
verkozen en bediende 13 jaar het ambt met groote liefde. Door H. S c h i j n werd
over hem een lijkrede uitgegeven, die in 1722 werd herdrukt. Zijn preeken werden
in drie deelen na zijn dood uitgegeven, die onderscheidenlijk 44, 39 en 40
leerredenen bevatten.
Zij behooren onder de besten, die door doopsgezinden zijn uitgesproken en geven
ons een getuigenis van het peil der ontwikkeling in een groote stadsgemeente in
het laatst der 17e eeuw. Zijn door N. Bidloo geschilderd portret is door P. van Gunst
gegraveerd.
Vgl.: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennonisten (Amst. 1744) II, 658.
Vos

[Fortuijn, Cornelis Josinus]
FORTUIJN (Cornelis Josinus), bekwaam rechtsgeleerde, 24 Febr. 1813 te
Amsterdam geb., als eenig kind uit het huwelijk van C o r n . A g n e s i u s F o r t u i j n
en A n n a E l i s a b e t h S t o o p e n d a a l , en ald. 23 Aug. 1843 overl. Op zijn 17en
jaar student geworden aan het athenaeum illustre zijner geboorteplaats, liet hij zich
tegelijk te Leiden inschrijven en promoveerde ald. in 1834, onder prof. Tydeman,
op: Specimen historico-politicum de Gildarum historia, forma et auctoritate politica,
medio imprimis aevo. Hij vestigde zich in zijn geboortestad, werd advocaat bij het
Prov. Gerechtshof in Noord-Holland en huwde in 1835 met M a r i a E l i s a b e t h
W o l t e r b e e k (geb. 21 Juni 1806 te Amsterdam en ald. overl. 9 Mei 1859), dochter
van den amsterdamschen herv. predikant J.L. W o l t e r b e e k en A.
Groenewoud.
Fortuijn heeft in zijn kort, maar rijk en veelbeteekenend leven veel gewerkt, niet
alleen in zijn bovengenoemde betrekking en in zijn uitgebreide rechtspraktijk, maar
ook als medewerker aan het tijdschrift de Gids gedurende de jaren 1838-43.
Bovendien arbeidde hij aan de belangrijke uitgaaf: Verzameling van Wetten, Besluiten
en andere Rechtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze ook sedert
de invoering der nieuwe wetgeving in Nederland van toepassing zijn (3 dln.). Voorts
was hij medewerker aan het weekblad de Tijdgenoot (van 1 Juni 1841 - Dec. 45)
en aan de Bijdragen tot Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, terwijl hij verder nu en
dan belangrijke artikelen in het Algem. Handelsblad (1837, 40, 41 en 42) en andere
bladen schreef. In zijn veelgelezen critieken in de Gids, meest op 't gebied van
rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen, een enkele maal ook op dat der nederl.
letteren, toonde Fortuijn zich de geestverwant van Potgieter en Bakhuizen van den
Brink, wier evenknie hij in bekwaamheid en talent mocht heeten. Naar den bijna
algemeen gevolgden regel van dit tijdschrift in de eerste jaren van zijn bestaan,
verschenen ook Fortuijns boekbeoordeelingen hierin niet onderteekend of op zijn
hoogst alleen met een enkele willekeurige letter; een anonimiteit, die betreurd mag
worden om de ‘deege degelijkheid,’ waardoor zijn boekbeoordeelingen zich
kenmerkten.
Zie: J o h s . D y s e r i n c k , Uit het verleden van de Gids, in de Nov.-afl. van dit
tijdschr. 1910, waarin men tevens de lijst van geschriften vindt, door Fortuijn in de
jaargangen 1838-43 van de Gids beoordeeld; voorts D.G. v a n E p e n , Het geslacht
Wolterbeek.
Zuidema

[Fox, Neithard, Nittardt, Nittert]
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FOX (Neithard, Nittardt, Nittert), of F u c h s , uit Würtzburg in Frankenland, behoorde
vrij zeker tot het aanzienlijk geslacht Füchs of Fux, vermaagschapt aan dat van von
Grombach, waarvan eveneens een lid, jonker Hans, met Willebrord von Schaumburg,
als kapitein in saksischen
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dienst, in Friesland was gekomen. Reeds voor de friesche oorlogen was Fox al hier
te lande opgetreden, met name in den gelderschen oorlog, deels onder Maximiliaan
I zelf, deels onder hertog Albrecht, deels onder Frederik van IJselstein. Daar had
zich omstreeks 1495 eene bende duitsche landsknechten gevormd, berucht onder
den naam van de ‘Zwarte Wacht’, waarover Neithard Fox het bevel voerde. Doch
niet alleen in het Geldersche, maar ook in het Sticht strekte hij zijne strooptochten
uit, waar onlangs een nieuwe bisschop, Frederik van Baden, was opgetreden. Toen
deze zich verbond met Karel van Gelre, werd de wacht wel verslagen, maar deze
vond weer een veilig steunpunt in het pas door de keizerlijken veroverde en
bevestigde Woerden. Voornamer was de rol door Fox in den frieschen oorlog gevoerd
(zie het art. Albrecht v. Saksen kol. 62). Toen de Schieringers hertog Albrecht om
hulp kwamen vragen, zond deze ‘jonker Fox’ met 800 manschappen naar Friesland
(1495), die in dat gewest niet minder ruw te werk gingen dan hunne groningsche
tegenstanders. De condottiere, die het vertrouwen genoot van hertog Albrecht welke
vorst hem vroeger eens bevrijd had uit de gevangenschap van Willem van Gulik,
wist zich dit opnieuw waardig te betoonen. Weldra onderwierp zich Westergoo aan
Albrechts voorwaarden, doch terwijl diens plaatsvervanger Wilwolt van Schaumburg
deze gouw organiseerde, zette Fox, naar zijne lichaamslengte ‘de groote kapitein’
genoemd, zijne verwoestingstochten voort aan de andere zijde van de Lauwers,
waar hij van uit eene stelling bij het klooster Aduard de radelooze Groningers dwong
tot eene afkoopsom van 32000 gulden. Toen daarop de meeste duitsche benden
ontslagen werden voor den oorlog in Gelre, bleef hij met nog geen 1000 man bij
Schaumburg terug, om ook de Zevenwolders te bedwingen. Aarzelend deze in
hunne sterke stelling bij Akkrum aan te vallen, trok hij terug op Sneek, van waar hij
evenwel spoedig eene beweging maakte in de richting van Stavoren. In de nabijheid
van die plaats vonden de troepen van Schaumburg en Fox de Friezen tegenover
zich, die ondanks hunne tienvoudige overmacht werden verslagen. Wederom
onderworpen, was nu ongeveer heel Friesland genoodzaakt den aanvoerders van
Albrecht dezelfde gehoorzaamheid te betoonen als den gubernator zelf, die toen in
Gelre streed. Namens hen werden 24 Sept. 1498 Fox met den graaf van Stolberg,
Siegmund Pflug en den graaf van Schaumburg gemachtigd de hulde van Westergoo
in ontvangst te nemen en 9 Oct. verscheen de ‘erchlistige oude vos’ zelf met enkelen
hunner aan het hoofd eener krijgsbende in Franeker.
Met de Groningers was men echter nog niet klaar, die evenwel ook te rekenen
hadden met den oostfrieschen graaf Edzard, Albrechts bondgenoot. Om dezen nu
bij te staan, die den strijd al heropend had, zond Schaumburg jonker Fox met nog
geen 400 man en 3 stukken geschut (19 Juli 1499). Opziende tegen de bezwaren
van een reis over zee, waar hij zich niet thuis voelde, had de kapitein slechts den
langeren landweg over Drente te kiezen om 's graven hoofdkwartier in den Dam te
bereiken. Den 22en Juli (Maria Magdalenadag) kwam Fox met de schemering te
Kropswolde aan en trok van daar op Kolham. Onverhoeds trokken de Groningers
met overmacht tegen hem op en de Saksers hielden stand totdat Fox, die den strijd
met zijne kleine macht had kunnen ontwijken, zoo hij gewild had, met
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wonden overdekt nederstortte. Toen de zijnen daarop op de vlucht sloegen, trachtte
hij hen, hoewel te vergeefs, steeds tot strijden aan te sporen, ofschoon hij zich nog
slechts op zijne knieën kon ophouden, totdat hij, die van geene overgave wilde
hooren, strijdende werd afgemaakt.
Zijn strijdmakker jonker Hans van Grombach werd gevangen genomen. De
Groningers begroeven het lijk van Neithard Fox, den ‘eersten kolonel van Albrechts
voetvolk’ met alle eer in hunne stad in het koor van de Franciscaner of
Minderbroederkerk nabij het groote St. Maria Magdalena altaar. Op de naaste pilaar
plaatste men een latijnsch, op den grafsteen een nederlandsch opschrift te zijner
eer; beide zijn thans verdwenen. Hertog Albrecht betreurde hem als een zijner beste
en gelukkigste officieren.
Vgl., behalve de literatuur onder Albrecht van Saksen (kol. 68), en de oudere
bronnen der friesche geschiedenis uit dien tijd, Groninger Volksalmanak 1839,
40-50; H o f s t e d e d e G r o o t , Gesch. der Broederenkerk te Groningen (Gron.
1832) 74-75, 136-138 en de daar vermelde literatuur.
Kooperberg

[Francis, Emanuel]
FRANCIS (Emanuel), geb. 7 Maart 1798 uit engelsche ouders te Alapé bij Koetsjin
(kust van Malabar), overl. 3 Sept. 1880 te Delft, trad op jeugdigen leeftijd in britschen
zeedienst, ging in 1815 tijdens het eng. tusschenbestuur over in burg. dienst op
Java, en, bij het herstel van het ned. gezag, in ned. dienst. In ondergeschikten rang
werd hij toegevoegd aan verschillende gouvernements-commissarissen (1821
Borneo, 1823 Palembang en Billiton, 1824 Zuid-Celebes). In 1825 werd hij benoemd
tot ass.-resident; in 1831 tot commissaris voor Timor, in 1832 voor West-Borneo;
in 1833 kreeg hij den rang van adjunct-commissaris voor de Buitenbezittingen. In
1834 trad hij op als resident van Sumatra's Westkust; in 1838 als id. van Rembang,
in 1839 van Madioen. Na een verlof naar Europa werd hij in 1846 commissaris voor
Menado, in 1848 inspecteur van financiën; drie jaar later verliet hij 's lands dienst
en werd hij benoemd tot president van de Javasche Bank, welke betrekking hij
gedurende 12 jaar bekleedde. Hij vestigde zich daarna te Delft.
Het Djatigesticht te Batavia, bestemd voor hulpbehoevende en verwaarloosde
kinderen, dankt zijn ontstaan aan het initiatief van Francis.
Geschriften: Herinneringen uit den levensloop van een Indisch ambtenaar (Bat.
1856-60, 3 dln.) waarin verschillende artt. van zijne hand, vroeger in het Tijdschrift
van Ned.-Indië verschenen, zijn opgenomen; De Regeeringsbeginselen van
Ned.-Indië, getoetst aan de behoefte van moederland en koloniën (Leiden 1864);
Beschouwingen over het ontwerp cultuurwet (Delft 1865); Open brief aan de vrienden
van N.-I. (Delft 1867); Mijn beroep op het Ned. volk (Leiden 1869).
Zie over zijn arbeid ter Sumatra's W.K.: E.B. K i e l s t r a , Sum. W.K. van 1833-35
en van 1836-40 in Bijdr. Kon. Inst. T.L. en Vk. v.N.I., 5e volgr. IV en V.
Kielstra

[Francken, Joannes Bapt. ook Le Francq genaamd]
FRANCKEN (Joannes Bapt.) ook L e F r a n c q genaamd, dominicaan, te Parijs
geboren, op meer dan 60-jarigen leeftijd te Bergen-op-Zoom, 26 Aug. 1660 overl.
Hij kwam reeds vroegtijdig naar België en legde te Antwerpen zijne kloostergeloften
af. Hij was een bekwaam redenaar, predikte te Brussel en was later werkzaam in
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de Baronie van Breda. In zijne jonge jaren had hij zich op de fransche poëzie
toegelegd en uitgegeven: Antioche, tragédie (Anvers 1625).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 235.
G.A. Meijer
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[Françoisz, Karel]
FRANÇOISZ (Karel), F r a n k , F r a n c u s of alleen C a r o l u s , geb. te Winnoxbergen
in Vlaanderen in 1578, gest. te Middelburg in 1617, liet zich als C a r o l u s
F r a n c i s c i te Leiden in de medicijnen inschrijven op 26 Juli 1595 en nogmaals
26 Juni 1596. In 1601 was hij te Middelburg gevestigd en ontving daar sinds 17
Aug. 1602 salaris als een der vier stadsgeneesheeren; in 1603 werd hij ook dokter
van het gasthuis. Reeds vóórdien bekend met Sixtus Arcerius, was hij het destijds
met Jacobus Gruterus. In 1613 voerde hij als oudste van het middelburgsche, uit
de stadsgeneesheeren samengesteld collegium medicum, waaronder toen David
d'Outreleau en Gaspar Pelletier, de correspondentie met Philips Lansbergen over
diens geruchtmakende toediening van muskus aan een kraamvrouw, uitgegeven
door J a c o b L a n s b e r g e n als Disputatio epistolaris Rev. viri P h . L a n s b e r g i i
cum doctiss. med. doct. Mittelb. eorumque nomine ornat. viro D. Carolo Franco, de
Moscho (Midd. 1613). Het toegevoegde tegenschrift tegen Corn. Herls lokte nieuwe
bestrijding uit, die ten slotte door F. besloten werd met een Epistola apologetica
medicorum Mittelb. qua et nothis Ph. Lansbergii literis respondent et a calumnia
palinodiae ipsis ab eo et filio inusta purgantur (Midd. 1614). F.'s bezoldiging als
stadsgeneesheer werd Sept. 1617 uitbetaald aan zijne weduwe G e e r t r u i d a
Boulyns.
Zie voorts: P e t r i G r u t e r i Epp. centuria sec. (Amst. 1629) 204; A.A. F o k k e r ,
Philippus Lansbergen in Archief Zeeuwsch Genootschap I: 5 (1863) 59 e.v.;
K e s t e l o o , De Stadsrekeningen van Middelburg V (Midd. 1899) 27, 67.
de Waard

[Frederik, erfprins van Hessen-Cassel]
FREDERIK, erfprins van H e s s e n - G a s s e l , geb. te Cassel 28 April 1676, overl.
te Stockholm 5 April 1751, oudste zoon van Karel, landgraaf van Hessen-Cassel,
en Maria Amalia, hertogin van Koerland. Hij trad 22 Juni 1706 in staatschen dienst
als generaal der ruiterij en werd 8 Mei 1710 op commissie der Staten van Holland
en Westfriesland benoemd tot kolonel van het ruiterregiment van den overleden
luitenantgeneraal Nicolaas Dompré. Hij was eerst gehuwd geweest met L o u i s e
D o r o t h e a , prinses van Pruisen, en hertrouwde in 1715 met U l r i c a E l e o n o r a ,
zuster van koning Karel XII van Zweden. Zijn tweede echtgenoot volgde haren
broeder na diens dood (30 Nov. 1718) op als koningin van Zweden; zij liet hem
grooten invloed op de zaken des lands en deed weldra te midden van vele intriges
afstand van de regeering, waarop de zweedsche Rijksdag hem (24 Maart 1720) tot
koning verkoos, als hoedanig hij er te midden van de twisten tusschen de partijen
der franschgezinde Hoeden en russischgezinde Mutsen niet in slaagde de door de
constitutie van 1719 zeer beperkte koninklijke macht te verheffen; hij gaf zich sedert
over aan de genoegens van de jacht en het hofleven. Hij kreeg zijn ontslag uit
staatschen dienst op 29 Oct. 1721. Zijne beide huwelijken bleven kinderloos; onder
den door den vrede van Abo bevestigden russischen invloed werd in 1743 Adolf
Frederik, hertog van Holstein-Gottorp, tot troonopvolger verkozen en deze volgde
hem op.
Vgl.: E.G. G e y e r , Geschichte Schwedens, Bd. III.
Blok

[Frederik, Willem George Frederik]
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FREDERIK (W i l l e m G e o r g e F r e d e r i k ), prins van O r a n j e en N a s s a u ,
geb. te 's Gravenh. 15 Febr. 1774, gest. te Padua 6 Jan. 1799, tweede zoon van
prins Willem V van Oranje en Frederika Sophia Wilhelmina, prinses van Pruisen.
Nog
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zeer jong gaf hij blijken van buitengewonen aanleg en schranderheid, ontwikkeld
door de lessen van generaal Stamford, den wiskundige Euler en den geschiedkenner
en rechtsgeleerde Tollius, tevens van voorliefde voor krijgszaken. Omstreeks 1789
was er korten tijd sprake van zijn aanstelling tot hoofd der toen tegen Oostenrijk in
opstand zijnde Vereenigde Staten van België. In 1793 nam hij deel aan de
verdediging des lands tegen Dumouriez, met name in het noordwestelijk deel van
Staats-Brabant, waar hij de verdediging leidde, en later als onderbevelhebber van
zijn ouderen broeder bij Meenen en Veurne aan het hoofd der nederlandsche
troepen, weldra ook in Noord-Frankrijk. Hij werd er 13 Sept. bij Werwick ernstig in
den schouder gewond; hij verwierf zich door zijn dapperheid, talenten en
minzaamheid algemeene waardeering. In het volgende jaar generaal der ruiterij
geworden, keerde hij na zijn herstel, dat evenwel niet volledig was, reeds in het
vroege voorjaar naar het leger terug en onderscheidde zich opnieuw bij het beleg
van Landrecies. Niet dan noode verliet hij onder den indruk van de droevige
gebeurtenissen, die de zijnen het vaderland 18 Jan. 1795 deden verlaten, op bevel
zijns vaders 's Gravenhage en begaf zich met de zijnen naar Engeland, dat hij reeds
22 Juli verliet om in het Hannoversche troepen te verzamelen voor een inval in de
Bataafsche Republiek. Dit ‘rassemblement van Osnabrück’ moest echter spoedig
worden opgegeven ten gevolge der staatkunde van Pruisen, dat alle redenen voor
een oorlog met de Fransche Republiek wilde vermijden, en de jonge vorst begaf
zich eerst naar Engeland en daarna na een bezoek te Weenen in oostenrijkschen
dienst als generaal-majoor bij het leger van aartshertog Karel aan den Rijn, waar
hij (Mei 1796) in het corps van den veldtuigmeester von Wartensleben in de Paltz
eene brigade aanvoerde, later in het Nassausche en verder onder Kray in
Zuid-Duitschland ter verdediging van dat gebied tegen de legers van Jourdan en
Moreau, in welken veldtocht hij de oostenrijksche legertaktiek ten zeerste misprees.
Hij nam er deel aan tal van gevechten en marschen en bewees belangrijke diensten
bij het beleg en de verovering van het gewichtige Kehl (Jan. 1797), welke
bemachtiging vooral aan zijn beleid werd toegeschreven. Aartshertog Karel verlangde
toen, dat prins Frederik hem volgen zou in Italië, waarheen hij eind Februari trok
aan het hoofd van vier bataillons duitsche grenadiers. Hij kwam juist bijtijds om deel
te nemen aan den veldtocht van aartshertog Karel tegen den reeds in Stiermarken
voortrukkenden Bonaparte, wiens voorhoede hij bij Einöd (2 April) met succes
tegenhield, kort vóór de preliminairen van Leoben, die uitliepen op den vrede van
Campoformio. De jonge prins had in den zomer ernstigen last van zijn oude
schouderwond, die zelfs een operatie te Görz noodig maakte en later een langdurig
verblijf te Baden. Hij werd kort na den vrede tot oostenrijksch
luitenant-veldmaarschalk aangesteld (29 Oct. 1797) en bezocht in den winter zijne
nog altijd in Engeland, te Hamptoncourt, vertoevende ouders, bij wie hij volledig
herstel hoopte te vinden. Eind April 1798, ofschoon niet geheel hersteld, keerde hij
over Brunswijk en Praag naar Weenen terug, waar een val van het paard hem
opnieuw veel last gaf. Nog in den zomer naar Noord-Italië gezonden, werd hij, hoe
jong ook, 14 Nov. 1798 tot opperbevelhebber van het leger in Italië benoemd, dat
tegen de Franschen onder Schérer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

896
zou hebben te strijden; hij kreeg den titel van K.K. Feldzeugmeister. Van Padua uit
begon hij den veldtocht voor te bereiden, maar werd weldra door zware koortsen
overvallen, die hem 6 Jan. 1799 te Padua ten grave sleepten. Zijn lijk werd bijgezet
in den kruisgang van het Eremietenklooster aldaar, waar in 1807 de zijnen een door
Canova vervaardigd marmeren gedenkteeken lieten plaatsen. Dit gedenkteeken is
met de overblijfselen van den prins in 1815 overgebracht naar een nieuw graf aan
de buitenzijde van de nabijgelegen Eremietenkerk. In 1896 werd het overschot door
een nederlandsch oorlogsschip naar het vaderland overgebracht en 7 Aug. in den
familiegrafkelder te Delft bijgezet; het gedenkteeken werd in de Nieuwe kerk aldaar
opnieuw ingemetseld. De dood van den veelbelovenden jongen veldheer maakte
allerwege diepen indruk. Hij was ongehuwd.
Zijn portret is meer dan eens geschilderd door J. Fr. A. Tischbein, zoowel
afzonderlijk als te zamen met andere familieleden; deze zijn nog in het bezit van de
koninklijke familie. De in plaat uitgekomen portretten zijn beschreven in de
portretlijsten van M u l l e r en v a n S o m e r e n .
Vgl.: [J.P. v a n G i n k e l ], Het Leven van W.G. Frederik Prince van Oranje (Rott.
1802); J. v o n A r n o l d i , Het Leven van W.G. Frederik, prins van Oranje-Nassau
(Rott. 1821); F. d e B a s , Prins Frederik en zijn tijd I en II, passim (Schiedam 1887,
1891).
Blok

[Frederik, Willem Frederik Karel]
FREDERIK (W i l l e m F r e d e r i k K a r e l ), prins d e r N e d e r l a n d e n , geb. te
Berlijn 28 Febr. 1797, gest. huis de Pauw te Wassenaar 8 Sept. 1881, zoon van
Willem, prins van Oranje en Nassau, later koning Willem I, en Frederica Louisa
Wilhelmina, prinses van Pruisen. Hij doorleefde zijn jeugd, terwijl zijn ouders in
ballingschap waren, eerst te Berlijn, te Schönhausen, te Fulda, later weder te Berlijn;
vrienden zijner jeugd aan het berlijnsche hof waren de latere koning Friedrich Wilhelm
IV en Wilhelm I, later koning van Pruisen en keizer van Duitschland. Zijne opvoeding
was zoo geheel duitsch, al bleven de herinneringen aan het verloren vaderland
leven; onder zijne militaire leermeesters, tevens die zijner koninklijke neven,
behoorden Clausewitz en Scharnhorst, onder de burgerlijke Delbrück, Niebuhr en
Ancillon. Hij werd 23 Maart 1813 pruisisch officier en nam deel aan den grooten
veldtocht van het silezische leger onder Blücher, onderging den vuurdoop bij Lützen
(2 Mei), woonde de slagen bij Bautzen (21 Mei), bij Dresden (26 Aug.), bij Kulm (30
Aug.), bij Wachau (16 Oct.) en bij Leipzig (16-19 Oct.) bij en werd 17 Nov.
overgeplaatst naar het voor de Nederlanden bestemde korps van Bülow; 26 Nov.
ontmoette hij den uit den Haag naar zijn vader afgezonden kapitein Wauthier te
Frankfort. Kort na de aankomst zijns vaders in den Haag vervoegde ook hij zich
daar (8 Dec.). Hij nam verder deel aan Bülows veldtocht in Brabant, België en
Noord-Frankrijk. Tot kolonel en grootmeester der artillerie bij het nederlandsche
leger benoemd, trad hij bij het beleg van Bergen-op-Zoom als luitenantgeneraal der
infanterie, tweede bevelhebber van het eerste nederlandsche korps op; hij bezocht
in Mei 1814 het veroverde Parijs, deed later ook een reis naar Engeland. Hij bezocht
vervolgens in het najaar voor korten tijd de leidsche hoogeschool onder leiding van
van Reede, d'Yvoy en van Assen en kreeg bij de invoering der grondwet den titel
van prins der Nederlanden, terwijl voor zijne aanspraken op
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de nassausche erflanden, later door die op Luxemburg vervangen, een aantal
domeingoederen hem werden toegewezen. Bij de dreigende oorlogsgevaren van
Maart 1815 verliet hij de hoogeschool en werd (23 Maart) aangesteld tot bevelhebber
van het mobiele nederlandsche leger onder opperleiding van zijn broeder, den prins
van Oranje. Door den algemeenen opperbevelhebber, lord Wellington, werd hij
onder lord Hill, bevelhebber der tweede divisie der Verbondenen, in Mei met de
indische brigade en de eerste divisie van het nederlandsche leger in Vlaanderen
geplaatst als reserve, met Sottegem, later Hal in Brabant als hoofdkwartier, zoodat
hij den slag bij Waterloo niet bijwoonde. Wel nam hij deel aan den tweeden veldtocht
in Frankrijk, waar hij bij de belegeringen van Quesnoy, Valenciennes en Condé zich
met zijn troepen onderscheidde; hij deelde ook in de uitdeeling van ridderkruizen
bij St. Denis en nam te Parijs het bevel over de nederlandsche troepen over van
zijn nog niet herstelden broeder; hij voerde na den vrede in December de troepen
naar het vaderland terug en zorgde voor de teruggave der door de Franschen hier
geroofde kunstschatten. Door zijn vader, koning Willem I, werd hij opvallend verkozen
boven zijn ouderen broeder, wiens oneenigheden met dezen hem zeer bedroefden
en die hij telkens trachtte te voorkomen of te beëindigen, soms met goeden uitslag.
Hij keerde na den oorlog niet meer naar Leiden terug maar werd (19 Sept. 1815)
lid van den Raad van State en oefende zijne functie als grootmeester der artillerie
sedert 1818 zelfstandig uit, totdat hij (15 Juni 1826) tot commissaris-generaal van
oorlog werd aangesteld, einde 1829 tot admiraal en kolonel-generaal van de
landmacht. In deze functiën deed hij veel voor het militair onderwijs volgens duitsche
denkbeelden, met name bij de stichting der Kon. Mil. Academie te Breda (1826) en
ten behoeve der artillerie. Hij steunde ook van den Bosch' pogingen tot oprichting
der Maatschappij van Weldadigheid, zelf voorzitter der in 1818 opgerichte Commissie
van Weldadigheid. De Orde der Vrijmetselaren in Nederland had hem reeds in 1816
tot haren grootmeester benoemd, in welke betrekking hij met zijn grooten
weldadigheidszin, zijn beminnelijke welwillendheid en tegemoetkoming hooge
waardeering vond en tot zijn dood met voorliefde werkzaam was. De wet van 25
Mei 1816, regelende zijne schadeloosstelling uit de domeinen, wees hem die in de
rentambten Breda, Niervaart, Oosterhout, Zevenbergen en Zwaluwe toe, tot een
bedrag van ongeveer ƒ 190.000, ook toegekend aan zijn mannelijke afstammelingen;
hij kwam na den troonsafstand zijns vaders (Oct. 1840) in het bezit daarvan. Hij
huwde 21 Mei 1825 met zijn nicht L o u i s e A u g u s t a W i l h e l m i n a A m a l i a ,
prinses van Pruisen (geb. 1 Febr. 1808 te Koningsbergen), dochter van koning
Friedrich Wilhelm III, waardoor zijne betrekkingen tot het pruisische Hof nog versterkt
werden, en vestigde zich sedert 1818 in het nieuwe paleis in het Korte Voorhout te
's Gravenhage, waar hij verder zijn hoofdverblijf had, sedert 1838 afgewisseld door
dat op het toen aangekochte huis De Pauw onder Wassenaar met de later gekochte
goederen aldaar. In 1829 was er sprake van zijne candidatuur voor den griekschen
troon.
Nog eenmaal zou de Prins een belangrijke militaire functie te vervullen hebben.
Na den opstand te Brussel vergezelde hij zijn broeder aan het hoofd van het tot
onderdrukking daarvan gezonden leger bij Vilvoorde,
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maar zijne poging om (23-26 Sept. 1830) Brussel onder ongunstige omstandigheden
te bedwingen moest hij ten slotte opgeven en met zijne geslagen troepen trok hij
naar Antwerpen en over de grenzen van Noord-Brabant terug. Er is in de daarop
volgende woelige tijden herhaaldelijk sprake geweest van eene administratieve
scheiding der beide Nederlanden, zelfs van abdicatie van den prins van Oranje in
het Noorden, waar dan de daar zeer beminde prins Frederik troonopvolger zou
geworden zijn; van deze plannen is niets gekomen, evenmin als van latere plannen
om hem in Luxemburg te doen opvolgen. Hij leidde nog de reorganisatie van het
door de desertie der belgische officieren en soldaten ontredderde leger en bereidde
met generaal de Constant Rebecque in het kamp van Rijen een veldtocht in België
voor, waarbij de leiding echter ten slotte aan den prins van Oranje werd gegeven,
al bleef prins Frederik dezen ter zijde staan. Later heeft de prins, die in Juli 1839
zijn ontslag nam als kolonel-generaal en nog in 1840 tot veldmaarschalk werd
verheven, welken post hij tot 1868 bekleedde, noch in het militaire noch in het
staatkundige leven meer een in het oog vallende rol gespeeld maar het is geen
geheim gebleven, dat hij èn bij het leven zijns vaders èn bij dat zijns broeders, koning
Willem II, èn bij dat van zijn neef, koning Willem III, herhaaldelijk is opgetreden tot
verzoening bij opkomende moeilijkheden en oneenigheden in het Oranjehuis zoowel
als tot verzachting van tegenstellingen en vereffening ook van staatkundige bezwaren
vooral ten opzichte van Duitschland, in het bijzonder van Pruisen, met welks
vorstenhuis hij steeds de hartelijkste betrekkingen bleef onderhouden. Overigens
leefde hij stil in den Haag en Wassenaar, zorgend voor het beheer zijner goederen,
ook voor die in Silezië, die hem uit de erfenis zijns vaders waren toegedeeld, en
zich vooral inlatend met zaken van weldadigheid, overigens zich vergenoegend met
een bescheiden rol aan het nederlandsche Hof. De dood zijner echtgenoot (6 Dec.
1870 te Wassenaar) trof den buitengemeen huiselijken en gemoedelijken vorst zeer.
Hij overleefde haar nog elf jaren, hoog geëerd om zijn voortreffelijk karakter (zijn
lijfspreuk was: ‘ehrlich währt am längsten’) en zijn kalme welwillende gezindheid.
Zijne twee zoons zijn jong gestorven; zijne dochters waren prinses Louise (geb. 6
Aug. 1828 in den Haag, gest. 30 Maart 1871, 19 Juni 1850, geb. met Karel Lodewijk
Eugenius, kroonprins, later koning Karel XV van Zweden) en prinses M a r i e , (geb.
te Wassenaar 5 Juli 1841, overl. Juni 1910 geh. 19 Juli 1871 met Willem, prins van
Wied).
Uit verschillende leeftijden zijn van hem portretten in prent uitgegeven, die vrijwel
volledig opgesomd zijn in de portretlijsten van M u l l e r en v a n S o m e r e n .
Zie: J. t e n B r i n k , Prins Frederik der Nederlanden ('s Grav. 1881); P.H.
W i t k a m p e n P.H. C r a a n d i j k , Prins W.F.K. der Nederlanden (Deventer 1882);
P. v a n B e m m e l e n , Le domaine du prince Frederic des Pays-Bas (La Haye
1882); F. d e B a s , Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd (Schiedam 1887
vlg., thans 4 deelen).
Blok

[Frederik Hendrik, 1 ged. Hendrik Frederik]
FREDERIK HENDRIK (1) (ged. H e n d r i k F r e d e r i k ), graaf van N a s s a u , prins
van O r a n j e , geb. te Delft 29 Jan., ged. 12 Juni 1584, gest. te 's Gravenhage 14
Maart 1647, beg. te Delft 10 Mei 1647, jongste zoon van prins Willem I van Oranje,
uit diens huwelijk met Louise de Coligny. Opgevoed vooral te Vlis-
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singen door zijne moeder en door hare hofpredikers L'Oyseleur de Villiers en
Uyttenbogaert, bezocht hij reeds 1 Jan. 1594 de leidsche hoogeschool onder leiding
van Janus Dousa, Daniël Taffin en zijn militairen gouverneur Dommerville met diens
onder-gouverneur Arend van Duvenvoorde. Hij genoot toen reeds de inkomsten uit
een regiment soldaten, waarvan de Staten hem in 1593 kolonel hadden gemaakt,
benevens die uit het gouverneurschap in het pas veroverde Geertruidenberg. In het
voorjaar van 1594 werd door den zuidnederlandschen priester Michel Renichon ook
tegen hem gelijk tegen zijn broeder Maurits een aanslag gesmeed, die echter ontdekt
werd. Reeds in 1597 vergezelde hij Maurits bij het beleg van Rijnberk; in Dec.
vergezelde hij ter gelegenheid van het huwelijk zijner zuster Charlotte met Claude
de la Tremoïlle, zijne moeder naar Frankrijk met toestemming der Staten-Generaal.
Hij bleef er ruim een jaar en was zeer in de gunst bij Hendrik IV, die hem zelfs gaarne
bij zich gehouden zou hebben, wanneer niet de Staten-Generaal zijn moeder (Jan.
1599) dringend tot zijne terugzending hadden aangemaand. Ook op aandrang van
Maurits en Willem Lodewijk gaf zij aan die aanmaning gehoor; hij keerde op een
staatsch oorlogsschip in April terug, weldra in den Bommelerwaard weder tegen
den vijand strijdend. In het volgend jaar werd hij kolonel van een regiment Walen
en opgenomen in den Raad van State. Hij nam toen, tegen het voorstel van Maurits
om wegens het groote gevaar op diens grooten tocht naar Vlaanderen terug te
keeren naar Holland, deel aan den slag bij Nieuwpoort, verklarend het lot van zijn
broeder te willen deelen. Ook het beleg van Grave (1602) woonde hij bij evenals
dat van Sluis (1604); hij veroverde Bredevoort (1606) en nam deel aan allerlei
wapenfeiten, met name aan het gevecht bij Erkelens (1607), waar hij zijn neef, graaf
Hendrik van den Bergh, persoonlijk gevangen nam. Hij was in 1603 het eerste lid
van het gezantschap, dat Jacobus I van Engeland bij diens troonsbeklimming namens
de Staten kwam gelukwenschen. Tijdens het Twaalfjarig Bestand leidde hij de
expeditie naar Brunswijk (1615), waar hij de stad aan het hoofd van een aanzienlijk
leger tegen haren hertog beschermde. Met zijne moeder, aan wier hof hij in den
Haag gewoonlijk verkeerde, toonde hij zich in de kerkelijk-staatkundige twisten dier
periode meer geneigd de remonstrantsche dan de contra-remonstrantsche inzichten
te volgen, al stelde hij zich ter wille van den vrede niet tegenover de staatkunde
zijns door hem hoog vereerden broeders. Bij het opnieuw uitbreken van den oorlog
in 1621 hielp hij Maurits, zijn leermeester, als generaal der ruiterij in diens
ondernemingen. Hij werd dan ook algemeen als diens aangewezen opvolger
beschouwd en tijdens diens laatste dagen met het opperbevelhebberschap der
staatsche legers belast. Op aandrang van zijn broeder trad hij, nadat vroeger
herhaaldelijk van andere huwelijken sprake was geweest, te 's Gravenhage 4 April
1625, (huwelijkscontract 30 Maart) nog even voor diens dood (23 April) van in het
huwelijk met Amalia, gravin Solms-Braunfels, toen hofdame der koningin van Boheme
(kol. 103).
Na den dood van prins Maurits werd hij in Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland
en Overijsel met al diens waardigheden bekleed, ook met diens militaire posten.
Aanvankelijk met eenige terughouding beoordeeld, won hij door de schitterende
wapenfeiten der verovering van Grol (1627) en 's Hertogenbosch (1629) aller
vertrouwen. Zijne bekwaamheid als ‘stededwinger’
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werd algemeen erkend; zijn verdedigingsplan van 1629, zijn groote Maasveldtocht
(1632), de verovering van Breda (1636), Sas van Gent (1644), Hulst (1645)
vermeerderden zijn roem als veldheer, met name als geniaal belegeraar en
voortreffelijk ingenieur, als voortzetter der traditiën van zijn beroemden broeder.
Niet minder bewondering verdienen zijn staatkundige en diplomatieke werkzaamheid,
waarin hij zich een waardig zoon zijns vaders betoonde. Hij wist in de binnenlandsche
staatkunde, die ten gevolge van de kerkelijk-staatkundige twisten ook na het Bestand
groote gevaren voor het behoud der eensgezindheid opleverde, door groote
gematigdheid, zachtzinnigheid en bedachtzaamheid allengs de spanning der
gemoederen te doen ophouden, zorgvuldig zich onthoudend van alles wat gelijken
kon op partijdigheid; al was het niet onbekend, dat zijne sympathie aan de zijde der
remonstranten was, hij weigerde hunne partij openlijk te kiezen en wist alle
uitspattingen van beide partijen op handige wijze te voorkomen of met gepaste
maatregelen te straffen of te doen straffen. Zijn uitnemende zorg zoowel voor het
leger als voor de vloot, aan welker hoofd hij mannen als Piet Hein en Tromp stelde,
bracht deze twee steunsels van den staat beide tot groote ontwikkeling. Zijn aanzien
binnenslands steeg door dat alles zeer hoog, zoodat feitelijk een tijd lang zijn wil de
republiek beheerschte en de ‘Loevesteinsche factie’ zoowel als het machtige
Amsterdam ernstig beducht waren voor de vestiging eener monarchie, die reeds
(1631) ingeleid scheen door de toekenning der ‘survivance’ in zijn stadhouderlijke
waardigheden aan zijn jeugdigen zoon, die in 1637 ook als zijn opvolger als kapiteinen admiraal-generaal der Unie werd aangewezen. Van belang scheen het hierbij,
dat, ‘om de autoriteit wat te verdeelen’, de drie noordelijke gewesten bij den dood
van hunnen stadhouder Ernst Casimir (1632) diens zoon Hendrik Casimir verkozen.
In de buitenlandsche politiek streefde hij krachtig naar samenwerking met Frankrijk
en Engeland, vooral met het eerste, tot hetwelk een innige sympathie hem trok. Met
Frankrijk's hulp hoopte hij, nadat zijn poging om door den Maasveldtocht van 1632,
in samenwerking met de talrijke ontevredenen in de zuidelijke provinciën, de
Spanjaarden daaruit te verdrijven mislukt was, die provinciën hetzij door verdeeling
tusschen Frankrijk en de Republiek, hetzij door vestiging aldaar van een nieuwen
vrijen staat, aan Spanje te ontweldigen. De samenwerking met Richelieu en de
tractaten van 1634 en 1635, later de samenwerking met Mazarin, hadden dit doel,
dat evenwel ten deele door het krachtiger optreden der spaansche legers, ten deele
ten gevolge van de mislukking der voorgenomen militaire combinatiën, ten deele in
samenhang met de algemeene europeesche staatkunde van zijn tijd, den tijd van
den Dertigjarigen Oorlog in Duitschland, niet bereikt is kunnen worden. Ook de
samenwerking met het Engeland van Karel I heeft teleurstelling gebaard. Wel stemde
het engelsche koningshuis toe in het huwelijk tusschen zijn eenigen zoon Willem
en de oudste dochter des Konings (1642), maar dat koningshuis had veeleer zijn
hulp en steun in de binnenlandsche moeilijkheden noodig dan dat het hem kon
steunen; bovendien deed de economische concurrentie tusschen Engeland en de
Republiek veel afbreuk aan de onderlinge verhoudingen. De oudste dochter van
den Prins huwde (1646) met den keurvorst van Brandenburg. Het engelsche huwelijk
vergrootte het aanzien van zijn geslacht ten zeerste, terwijl de koning van Frankrijk
hem met nieuwjaar 1637 den
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titel van ‘Altesse’ (Hoogheid) toekende ter vervanging van dien van ‘Excellence’
(Excellentie), waarmede zijn vader en broeder als prinsen van Oranje plachten
genoemd te worden; de Staten-Generaal en andere mogendheden volgden spoedig
dit voorbeeld. Bij den dood van zijn frieschen neef Hendrik Casimir (1640) werd hij
ook stadhouder in Groningen en Drente, terwijl Friesland nog diens broeder Willem
Frederik verkoos, al kreeg de jonge prins Willem ook hier de ‘survivance’ na dezen.
Frederik Hendrik toonde zich aanvankelijk zeer teleurgesteld. Zijn hof, waar tal van
fransche, engelsche, duitsche en andere edellieden verkeerden, waar prinses Amalia
en de koningin van Boheme een vorstelijke etikette handhaafden, was een der
schitterendste van Europa; zijn paleizen, in den Haag, te Rijswijk (Nieuwburg) en
te Honselaarsdijk, waaraan hij aanzienlijke sommen besteedde, begonnen die van
de grootste buitenlandsche vorsten te evenaren; zijn zin voor kunst en letteren werd
hoogelijk gewaardeerd; zijn eigene fijne fransche beschaving, zijn hoofsche elegantie,
erfdeel zijner moeder, zijn groote talenkennis - hij las gemakkelijk C a e s a r 's
Commentarii, die hem steeds vergezelden - maakten overal indruk. Zijn glans begon
echter omstreeks 1644 te tanen, nadat ernstige jichtaanvallen zijne gezondheid
blijvend hadden geschokt. De eertijds zoo schitterende veldheer en staatsman hield
de teugels voortaan niet dan slap in zijne verzwakte hand; zijn krachtige en
verstandige echtgenoot nam voor een groot deel de leiding over, maar kon niet
verhinderen, dat de anti-stadhouderlijke partij in aanzien won. Die partij was het,
die allengs de staatsche politiek leidde, Frankrijk in weerwil van alle gesloten en
nog ter elfder ure bevestigde verdragen in den steek liet en de Republiek drong tot
den vrede, die in 1648 te Munster gesloten werd. De vergrijsde stadhouder was
toen reeds heengegaan; de dood had hem 14 Maart 1647 van een droevig lijden,
een slooping van lichaam en geest, verlost. Hij liet behalve een zoon, prins Willem
(zie aldaar), vier dochters na: Louise Henriëtte (geb. 1627, gest. 1667, geh. 1646
met Frederik Wilhelm, keurvorst van Brandenburg); Albertine Agnes (kol. 60);
Henriëtte Catharine (geb. 1637, gest. 1708, geh. 1659 met Johann Georg II, vorst
van Anhalt-Dessau); Marie (geb. 1642, gest. 1688, geh. 1666 met Ludwig Heinrich
Moritz Franz, hertog-paltzgraaf van Zimmern); bovendien een bastaard: Frederik
van Nassau, heer van Zuylestein, alle afzonderlijk behandeld. Behalve een aantal
brieven, grootendeels opgenomen in G r o e n 's Archives, 2e série, t. I-IV, bezitten
wij van hem: Mémoires de F r é d é r i c H e n r i d e N a s s a u , P r i n c e d'O r a n g e
(1621-1646), uitg. door B. P i c a r d t (Amst. 1733), waarover vgl. J o r i s s e n ,
Mémoires de C o n s t . H u y g e n s (La Haye 1873) XXXIII suiv.
Van zeer vele geschilderde portretten noemen wij die door J.v. Ravesteyn 1628
(H. Hondius sc.), door Anth. v. Dijck 1630, waarvan het fraaiste exemplaar in het
hertogelijk slot te Wörlitz is (P. Pontius e.a. sc.), door Mierevelt van 1634 in het
Gemeentemuseum te 's Gravenhage, ook in het Rijksmuseum te Amsterdam, in de
stadhuizen te Delft en Kampen en elders (gegraveerd door W. Jz. Delff e.a.) en op
ouderen leeftijd, vaak te zamen met zijn gemalin en kinderen, door G. van Honthorst,
o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam (gegraveerd door C. Visscher e.a.)
Behalve de grootere en kleinere algemeene geschiedwerken over zijn tijd en de
pamfletten
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enz. uit zijn dagen heeft men over hem: J. C o m m e l i j n , Frederick Hendrick, zijn
leven en bedrijf (Amst. 1651, 2 dln.); A. M o n t a n u s , Leven en bedrijf van Frederik
Hendrik (Amst. 1653); [P. l e C l e r c q ], Het leven van Frederik Hendrik ('s Gravenh.
1737, 2 dln.). Vgl. verder P e t i t , Repertorium. Verschillende prent- en prachtwerken
bestaan er over zijne belegeringen, waaronder H. d e G r o o t , Grollae Obsidio
(Amst. 1629); D. H e i n s i u s , Rerum ad Sylvam-Ducis gestarum historia (Lugd.
Bat. 1636); C. B a r l a e u s , Triumphus foederati Belgii super debellatis ad Mosam
urbibus (Amst. 1632); M.Z. B o x h o r n , Historia obsidionis Bredae (Lugd. Bat. 1640);
[A. d e L a t e r ], Schrickvan Vlaanderen (Middelb. 1645). Over zijne begrafenis: P.
P o s t , Begraeffenisse van Z.H. Frederick Hendrick (Amst. 1651). Zie verder E.W.
o

M o e s , Iconographia Batava n . 2582.
Blok

[Frederik Hendrik, 2 Friedrich Heinrich]
FREDERIK HENDRIK (2) (F r i e d r i c h H e i n r i c h ), vorst van N a s s a u , geb. te
Siegen 11 Nov. 1651, gest. bij Roermond 25 Aug. 1676, zoon van Heinrich, graaf
van Nassau-Siegen, en Maria Magdalena, gravin van Limburg-Stirum. Hij diende
onder prins Willem III en kreeg 18 Dec. 1670 een gedeelte der compagnie te paard
van zijn oom Johan Maurits. Op 22 Juli 1674 kreeg hij het regiment te voet, te voren
van Dirk van Ringenberg.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 127; opgave
van het Krijgsgeschiedkundig archief.
Blok

[Frederik Lodewijk, Friedrich Ludwig]
FREDERIKLODEWIJK(F r i e d r i c h L u d w i g ),graafvanN a s s a u - O t t w e i l e r ,
geb. 3 Nov. 1651, gest. te Saarbrück 25 Mei 1728, zoon van Johann Ludwig, graaf
van Nassau-Ottweiler, en Dorothea Catharina, gravin van Birkenfeld. Hij diende
onder Willem III, later in deenschen en franschen dienst. Hij kreeg 8 Sept. 1676 het
regiment te voet van wijlen prins Frederik Hendrik (hiervoor) en hield het bevel
daarover tot 1679, toen hij op 4 December chef werd van het regiment Walen, te
voren van Gerrit van Utenhove.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau, 62; opgave
van het Krijgsgeschiedkundig archief.
Blok

[Frederik Willem, Friedrich Wilhelm]
FREDERIK WILLEM (F r i e d r i c h W i l h e l m ), vorst van N a s s a u - W e i l b u r g ,
geb te 's Gravenhage 25 Oct. 1768, gest. 9 Jan. 1816, oudste zoon van Karl
Christian, vorst van Nassau-Weilburg, en Carolina, prinses van Oranje-Nassau (kol.
584). Hij trad 1779 in staatschen dienst maar verliet dien reeds met het einde van
1784, toen ook zijn vader zich daaruit terugtrok. Hij kreeg, na het overlijden van zijn
broeder Willem Lodewijk Carel, als kolonel het bevel over diens regiment infanterie,
onder voorwaarde, dat zijn vader het commando bleef voeren. Hij volgde 1789 zijn
vader in de regeering over de Weilburgsche landen op. Zijn door J.F.A. Tischbein
geschilderd portret is in het Mauritshuis te 's Gravenhage.
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Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 82; opgave
van het Krijgsgeschiedkundig archief.
Blok

[Frederiks, Johannes Godefridus]
FREDERIKS (Johannes Godefridus), verdienstelijk geschied- en letterkundige, 24
Apr. 1828 op ‘Duinvliet’ onder Oostkapelle geb. en 5 Mei 1896 te Amsterdam overl.
Na zijn eerste opleiding op de lagere school te Domburg ontvangen te hebben, was
hij hier een tijdlang kweekeling en verder onderwijzer te Middelburg, Colijnsplaat,
Drimmelen en Geertruidenberg, toen secondant aan het instituut ‘Schoonoord’ onder
Rijswijk, en privaatdocent in den Haag, waar hij
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werd belast met de wetenschappelijke opleiding der officieren en geneeskundigen
van de eerste japansche ambassade. In 1871 tot leeraar in de geschiedenis en ned.
taal- en letterk. aan de H.B.S. te Zutphen benoemd, verwisselde hij in 't begin van
1880 deze betrekking voor die van leeraar in de ned. taal aan het gymnasium te
Amsterdam. Zes jaar later werd hij gepensionneerd.
Van zijn talrijke geschriften noemen wij: Soestdijk, een historische studie in 1874
op last van prins Hendrik bewerkt; De intocht van Karel den Stoute te Zutphen
(1876); De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten
(1884); Uit de dagen van Hollands weelde (1884); Oefeningen in de Ned. Taal
(1884) en De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam
(1892). Verder schreef Frederiks tal van opstellen en korte artikelen in de Ned.
Spectator, Nijhoff's Bijdragen, de Gids, de Tijdspiegel, de Navorscher, Rotterdamsche
Historiebladen, Vaderl. Letteroefeningen, Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde,
Noord en Zuid, Onze Tolk, Ned. Museum en Oud-Holland. Ten slotte leidde hij de
2e uitgave (1888-92) van het Biographisch Woordenboek der Noorden
Zuid-Nederlandsche Letterkunde, voorzoover het Noord-Nederland betreft.
Hij was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk., van het Zeeuwsch Genootsch. van
Wetenschappen, van het Prov. Utrechtsch Genootsch. v.K. en W. enz. Hij was 1858
gehuwd met A.J.C. K o n i n g .
Zuidema

[Frericks, Geert Elias]
FRERICKS (Geert Elias), geb. 24 Nov. 1836 te Rahe (O. Fr.), overl. 22 Dec. 1906
te Helpman (Gr.), doopsg. leeraar te Hoorn op Tessel (1861-63), Warns (1863-78),
Nes op Ameland (1878-84), Borne (1890-1901), emeritus sinds 1901. Hij was een
grondig kenner van de historie der doopsgezinden, waarvan hij blijk gaf in de Doopsg.
Bijdragen van 1874, 1905 en 1906, waarin hij schreef: Geschiedenis der Warnser
Gemeente; Menno's taal en Menno's verblijf in de eerste jaren na zijnen uitgang.
Voorts schreef hij De Godsdienst in het menschenhart en in de menschenwereld
(St. Anna Parochie, 1890, 2e druk 1899), een veelgebruikt leerboek voor
godsdienstonderwijs; Vragen ter voorber. van het lidmaatschap in de Doopsg. Gem.
(ibid. 4e dr.); Vroege Vroomheid, ibid. 4e dr.); De beteekenis van Menno Simons
voor onze broederschap (Feestnummer der Zondagsbode, Meppel 1892); Menno
Simons in Geschriftjes voor de Doopsgez. in de Verstrooiing (z. pl. en jr.), benevens
een aantal artikelen in De Zondagsbode, doopsg. weekblad.
Vgl. Doopsgezind jaarboekje 1908, 21-30. met portret.
Vos

[Freubel, Jean Louis Pierre Leonard]
FREUBEL (Jean Louis Pierre Leonard), geb. te Namen in 1763, overl. te Amsterdam
21 Mei 1828, ontving onderricht in het orgelspel en de compositieleer van zijn vader
Johann Ernst Freubel die volgt; na diens overlijden (1776) in de behandeling van
strijkinstrumenten van zijn zwager van Hagen. In 1778 nam hij een engagement als
tweede violist aan bij den opera-troep van Ignaz Vitzthumb te Rotterdam. Het is niet
gebleken of hij Vitzthumb volgde naar Gent, waar hij in het speelseizoen 1780-81
mede-directeur van den schouwburg was (v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux
Pays-Bas II, 235). In Rotterdam gaf hij muziekonderwijs en maakte hij muziekstukjes
voor een dansmeester, wat vrij goed gehonoreerd werd. Denkelijk zijn toekomst
willende zoeken als organist, stelde hij zich onder leiding van Ioachim Hess, organist

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

en klokkenist te Gouda, bij wiens orgelbespelingen hij dienst deed als registrator.
Blijkbaar voor-
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nemens zijnde zich in die richting verder te ontwikkelen, sloot hij zich aan bij den
abt Vogler, toen deze op zijn tournee een orgelconcert te Deventer gaf (1784) en
bleef bij hem als leerling gedurende zijn verblijf hier te lande (tot 1786?). Na diens
vertrek kwam hij in aanraking met Pieter Dahmen, violist aan den Hollandschen
Schouwburg te Amsterdam, door wiens toedoen hij in 1788 een plaats als altist in
dat orkest kreeg. In 1800 werd hij daar eerste violist en na het overlijden van den
orkestmeester Bartholomeus Ruloffs (13 Mei 1801) diens opvolger, wat hij bleef tot
aan zijn overlijden. 17 Oct. 1788, toen hij te Amsterdam woonde in de tweede
Weteringstraat bij de Dwarsstraat bij N.N. Meijerink, ondertrouwde hij met de wees
J o h a n n a B e r r o d i n a M e i j e r i n k , van Nijmegen, in datzelfde perceel
woonachtig. Vóór 1805 was hij in tweeden echt gehuwd met M a r i a C a t h a r i n a
J o h a n n a S m a l h o u d t (overl. te Amsterdam 17 Febr. 1832) als soubrette en
dugazon (2e sopraan) aan het hollandsche tooneel verbonden. Van zijn talrijke
composities kan ik slechts weinige documenteel of authentiek aanwijzen:
Ouverture à l'événement de la Paix, 1802. Oeuvre 4. (Berlin-Amsterdam), (Pryscat.
o

169 Liepmannssohn, n . 341); De nachtegaal. Woordenvan A. L o o s j e s P z .
(L o o s j e s , Hollands Arkadia (Haarl. 1804), teg. 26); De regenboog. Woorden van
A. L o o s j e s P z . , ibid. teg. 146; Frank van Borselen en Jacoba van Beyeren.
Beurtzang, woorden van A. L o o s j e s P z . , ibid. teg. 146; Hulde toegebragt aan
Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, in den Koninglijken
Hollandschen Schouwburg te Amsterdam. Ontworpen door den balletmeester
Rochefort, woorden van A.L. B a r b a z , muzyk van den orchestmeester F r e u b e l
(Fransch en Nederduitsch) (Amsterdam 1808); Slotzang uit de Nederlandsche trouw
of Gehechtheid aan Vorst en Vaderland. Tooneelspel door M. W e s t e r m a n
(Amsterdam 1815); Aria door C. L o o t s , gezongen in de algemeene vergadering
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen den 10den van oogstmaand 1819
(Amsterdam); Romance uit het tooneelspel de Admiraal de Ruiter te Napels door
M. W e s t e r m a n (Amsterdam 1821); Hommage aux amateurs du violon consistant
en plusieurs duos (Amsterdam).
Zie: H a u g , Brieven uit Amsterdam over het nationaal tooneel. Uit het hoogd.
vert. (Amst. 1805) 63, 119, 128, 143; Algem. Konst en Letterb. 1828, I, 354;
Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Miniatuur-uitgave V (1843)
128; Caecilia III (1846) 16, 17, 81, 82; G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens
néerlandais (1864) 78, 169; E i t n e r , Quellen-Lexikon IV (1901) 74.
Enschedé

[Freubel, Johann Ernst]
FREUBEL (Johann Ernst), geb. te Rudolstadt in 1728, overl. te Bergen op Zoom in
1776, was hier te lande organist te Vlissingen van 1764 tot 1767, te Middelburg
(Luth. kerk) in 1769 en te Bergen op Zoom van 1770-1776. Bevriend met Leopold
Mozart, gaat het verhaal, dat het was te zijnen huize, dat in 1768 (sic) diens zoontje,
de jeugdige Wolfgang Amadeus Mozart, die toen als wonderkind met zijn zusje een
o

concertreis in de Nederlanden deed, de bekende Wilhelmusvariaties (Köchel n .
25) componeerde. De juistheid daarvan is aan bedenking onderhevig, daar de
compositie van 1766 is en van een bezoek aan Vlissingen, evenmin als van een
bezoek aan Freubel, elders iets bekend is (Vgl. S c h e u r l e e r , Het muziekleven
passim). Een dochter van Freubel huwde na 1776 met zijn opvolger in het
organistschap, v a n H a g e n .
Zie: Caecilia III (1846) 18.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Enschedé

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

905

[Freys van Dolre, Joncker Aert]
FREYS VAN DOLRE (Joncker Aert), zoon van den volgende en van Alyd van
Welschoten. Hij was raad te Amersfoort 1517 enz., burgemeester in 1522, schepen
1526 enz., voorts aldaar zegelbewaarder, weesmeester en hoofdman van een der
vendels schutterij. In 1537, bij het begin der ‘Lutherie’ te Amersfoort, werd hij verdacht
die beginselen toegedaan te zijn. Hij was gehuwd met jonckvrouwe A n t o n i a B o t
van Scherpenzeel.
Zie: De Wapenheraut 1902, 1 e.v. en Navorscher 1908, 610.
van Dam van Isselt

[Freys van Dolre, Joncker Jacob]
FREYS VAN DOLRE (Joncker Jacob), overl. 1533, zoon van D i r c k en v a n
D e l i a n a H o o f t L u m a n s d r . Hij werd raad te Amersfoort in 1478, was
burgemeester aldaar 1484 enz., schepen 1486 enz.; richter en schout 1525. Hij
werd van stadswege meermalen naar Utrecht afgevaardigd tot het bijleggen van
geschillen. 2 April 1530 werd hij verkozen tot extra-ordinaris raad in den Hove van
Utrecht, hetgeen hij bleef tot in 1531. Hij was gehuwd met A l y d v a n
Welschoten.
Zie: De Wapenheraut 1902, 1 e.v. en Navorscher 1908, 610.
van Dam van Isselt

[Funke, George Lodewijk]
FUNKE (George Lodewijk), 19 Nov. 1836 geb. te Amsterdam en overl. 18 Oct. 1885,
gaf 15 Maart 1870, te zamen met P. van Santen, het eerste nummer uit van hun
kordate onderneming: de Kleine Courant, het Nieuws van den Dag. Door de
bemoeiingen en de uitbreiding aan dit dagblad verbonden moest hij er zijn overige
zaken na 1880 aan opofferen. In 1863 had hij zich als uitgever en boekhandelaar
in zijn vaderstad gevestigd en getoond wat hij beteekende en nog voor de toekomst
te beloven had. Begaafd met zuiver oordeel en onverpoosde werkkracht, lag er een
groot arbeidsveld voor hem open.
In de jaren, waarin hij als uitgever gewerkt had, had hij zich een fonds verzameld,
dat een aanzienlijken naam gekregen had. Op het gebied van theologie en stichtelijke
lectuur waren bij hem uitgekomen werken van Fischer, Hausrath, de Hoop Scheffer,
Gorter; ook de Doopsgezinde Bijdragen; dan natuurwetenschappelijke boeken,
boeken voor onderwijs, volksgeschriften. Maar vooral op letterkundig gebied had
hij zich verdienstelijk gemaakt door de uitgave van werken van Cremer, Hofdijk,
Eliot Boswell, de Veer, Pierson, Gram en een vertaling door Kok van
S h a k e s p e a r e 's Meesterstukken, een verzamelde uitgaaf van H e y e 's
Dichtwerken, van M u l t a t u l i 's Werken, van B u s k e n H u e t 's Literarische
Fantasieën en Kritieken en een vertaling, mede door Kok, van D a n t e 's Goddelijke
Comédie. Funke was een uitgever van vinding en kracht, zeker niet het minst
gebleken door Het Nieuws van den Dag. Toen hij al zijn uitgaven voor deze eenige
verwisseld had, wijdde hij daar verder al zijn krachten aan. Door de keuze van goede
redactie en medewerkers, door zijn invloed op den inhoud, door zijn onderneming
winstgevend te maken, toonde hij als directeur van het blad inderdaad zeldzame
bekwaamheden. Hoe meer het geluk hem diende, des te strenger nam hij zijn taak
op. A.C. K r u s e m a n getuigt dit van hem in zijn Bouwstoffen voor een Geschiedenis
van den Nederlandschen Boekhandel II: 2 (Amst. 1887) 670.
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In de Vereeniging van den Boekhandel nam Funke herhaaldelijk onderscheidene
functiën waar. Van de Uitgevers-maatschappij Elsevier was hij een der
oprichters-commissarissen. Als bibliothecaris der doopsgezinde gemeente, als
diaken van de evangelisch-luthersche Kerk heeft hij veel
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en nuttig gearbeid. En hij was een krachtige steun voor meer dan een, die in den
boekhandel of in de journalistiek niet gelukkig geslaagd was, door de gelegenheid,
die hij hun gaarne schonk om aan zijn blad een nieuw bestaan te vinden. Hij huwde
te Haarlem in 1865 met mej. M.C. d e K o n i n g .
Zie: Nieuwsbl. Boekhandel 1885, 606, 613.
Calisch

[Fustingius, Theodorus]
FUSTINGIUS (Theodorus), dominicaan. Te Zutphen trad hij in het klooster, werd
baccalaureus in de godgeleerdheid en een gevierd prediker. Bij de opheffing des
kloosters vluchtte hij naar Calcar; omstreeks 1585 was hij werkzaam te Nijmegen
en overleed te Calcar in 1599.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 86, waar hij wordt genoemd
Frustragius.
G.A. Meijer

[Fyck van Hove, Boudewijn Jansz.]
FYCK VAN HOVE (Boudewijn Jansz.). Deze, de stamvader van het geslacht Fyck
van Hove, was van 1427-1443 meermalen burgemeester van Rotterdam. Zijn zoon
J a n B o u d e w i j n s z F.v.H. was schepen in 1446 en burgemeester van 1449-1454;
een andere zoon, C l a e s , was schepen in 1439 en 1445 en meermalen
burgemeester tusschen 1442 en 1481; een derde zoon, A d r i a e n , was schepen
in 1453, burgemeester tusschen 1450 en 1462 en baljuw van 1452-1456. De laatste
was gehuwd met K a t r y n , dochter van R e y e r J a c o b s z . , burgemeester van
Rotterdam. Een zoon uit dit huwelijk, W i l l e m A d r i a e n s z . F.v.H., was
respectievelijk schepen, schout en burgemeester tusschen de jaren 1475-1491. Hij
was getrouwd met een dochter van D o e J a n s z . v a n d e r S l u y s . Een tweede
zoon A d r i a e n A d r i a e n s z . F.v.H. was schepen en vroedschap van 1490-1515
en burgemeester in 1508 en 1510. Een zoon van dezen Adriaen, D i r c k , werd
priester en was waarschijnlijk de vader van J o o s t D i r c k s z . F.v.H., die van
1538-1559 vroedschap, baljuw van 1549-1555 en burgemeester in 1556 en 1558
was. De laatste was gehuwd met M a c h t e l d J a c o b s d .
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rott. I en Rott. Jaarb. IX, 183.
Wiersum

[Fijnje, Wybo]
FIJNJE (Wybo), geb. te Zwolle 24 Jan. 1750, gest. te Amsterdam 2 Oct. 1809, zoon
van J a n W i j b e s F i j n j e en J o h a n n a S e y e . Hij werd 17 Aug. 1771 als
student in de letteren te Leiden ingeschreven als ‘Harlemo-Batavus’; dus woonde
hij toen te Haarlem, waarschijnlijk na den dood zijns vroeggestorven vaders bij een
zijner voogden. Hij promoveerde 9 Juli 1774 in de philosophie op eene dissertatie:
Theoriae Systematis Universi specimen philosophicum (L.B. 1774). Hij was toen
reeds doopsgezind leeraar te Deventer en toonde zich weldra een vurig patriot. Als
zoodanig liet hij zijn hem weinig passend ambt varen en werd 1779 redacteur der
te Delft uitgegeven Hollandsche Historische Courant, waarin hij krachtig deelnam
aan de patriotsche beweging en als een der heftigste leiders daarvan optrad. Hij
was een der opstellers van het ‘leidsche program’ der Patriotten (1785) en speelde
te Delft een groote rol als secretaris der ‘geconstitueerden’. Na de nederlaag zijner
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partij in 1787 uitgeweken, vestigde hij zich aanvankelijk te St. Omer, na de verovering
van België door de Franschen te Antwerpen, waar hij een werkzaam deel had in
de plannen tot revolutionneering van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Met de omwenteling van 1795 teruggekeerd, werd hij voorzitter van de vergadering
der Provisioneele Representanten van Holland en gaf hij zich veel moeite voor de
inrichting van door een geheime ‘associatie’ over het.
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geheele land verbonden politieke ‘societeiten’, met name in Zeeland, alsook voor
de inroeping van de hulp der fransche regeering ten einde de jacobijnsche partij
hier krachtig te steunen; hij was lid van het in dien zin werkende algemeene
jacobijnsche correspondentie-bureau ‘de Uitkijk’ te Amsterdam, waar hij toen woonde.
Heftig unitaris, nam hij ijverig deel aan de beraadslagingen der beide nationale
vergaderingen en verbond zich met de hevigste jacobijnschgezinden in die
vergaderingen; hij werd ook lid van het Comité tot de zaken van den O.-I. handel
en nam een werkzaam deel aan de voorbereiding met fransche hulp van den
staatsgreep van 22 Januari 1798, ten gevolge waarvan hij lid van het toen ingestelde
Uitvoerend Bewind werd, dat tot den staatsgreep van 12 Juni de leiding der
Bataafsche Republiek in handen had en de aanneming eener grondwet doorzette.
Hij, bij de jacobijnsche clubs zeer gezien, voerde 19 Mei in den ‘tempel der vrijheid’
in de Maliebaan te 's Gravenhage het woord bij de nationale feestviering en hield
er een vurige rede. Met Vreede en van Langen behoorde hij tot het driemanschap
van directeuren, dat de zaken feitelijk in handen had en ook tegen hem richtte zich
bij den tweeden staatsgreep vooral de vijandschap der gematigden, die hem en de
zijnen ten val hadden gebracht. Hij ontvluchtte bij den aanval van Daendels op het
gouvernementshotel naar den zolder van dat gebouw maar werd weldra gevat en
beschuldigd van met van Langen medegewerkt te hebben aan de verduistering van
's lands gelden in de periode van zijn directeurschap, daar zij beiden belast waren
geweest met het gedurende dien tijd zeer verwarde financieele beheer, voorzoover
hem betrof met name met betrekking tot het comité voor de O.-I. zaken. Bij het tegen
hem gevoerde proces werden de ernstigste beschuldigingen te dezen opzichte ook
tegen hem ingebracht; wat zijn persoonlijke belangen aangaat, waarschijnlijk echter
ten onrechte: de met zijne goedkeuring of door hem bestede gelden dienden blijkbaar
dikwijls voor jacobijnsche partijdoeleinden, wat intusschen ook niet te verdedigen
was. Het proces eindigde ten gevolge van de algemeene amnestie, op aandrang
der fransche regeering, die voor de ontdekking harer eigen praktijken vreesde, in
Nov. 1798 uitgevaardigd. Zijn traktement als directeur werd echter eerst na zijn dood
uitbetaald. Sedert bleef hij ambteloos en legde zich voorloopig weder toe op de
journalistiek zonder zich evenwel geheel buiten de politieke zaken te houden, zoodat
de gematigden hem, den jacobijnschen drijver, steeds in het oog hielden. Hij stond
bekend als een uitstekend geschied- en wiskundige en als een man van groote
algemeene kennis. Eerst onder Schimmelpenninck en koning Lodewijk trad hij weder
op den voorgrond als leider der in 1805 opgerichte officieele Bataafsche
Staatscourant en vervolgens der Koninklijke Staatscourant, later Koninklijke Courant
en Moniteur van Amsterdam geheeten, wat hij tot zijn dood bleef. Hij was eerst
gehuwd geweest met E m i l i e L u z a c , die te St. Omer stierf, zuster van den
leidschen journalist en geleerde, daarna met M a r i a F r a n ç o i s e C o n s t a n c e
T é n a r uit St. Omer, en liet verscheidene kinderen na.
Behalve zijn dissertatie en journalistieke geschriften heeft men van hem: Beknopt
tijdrekenkundig begrip der algemeene geschiedenis (dl. I, Amst. 1783), waarvan
het ms. tweede deel tijdens zijne ballingschap verloren ging; brieven van hem bij
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken, vooral dl. II.
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Zie over hem, behalve in de algemeene literatuur van het tijdvak: A.J.
K r o n e n b e r g , Wybo Fijnje, Een misdadiger? in Nijhoffs Bijdr. 3e R. IV, 191; VI,
290.
Blok

[Fijnje van Salverda, Henri François]
FIJNJE VAN SALVERDA (Henri François), geb. te Amsterdam 21 Sept. 1796, overl.
te Nijmegen 2 Juli 1889, was de eenige overgebleven zoon uit het tweede huwelijk
van den voorg. en M.F.C. Ténar. Hij werd aanvankelijk voor den handelsstand
opgeleid, doch besloot op raad van prof. de Gelder zich voor de école polytechnique
te Parijs voor te bereiden; na de gebeurtenissen van 1813 zag hij van dit voornemen
af, doch werd in 1814 benoemd tot cadet van den waterstaat aan de artillerie- en
genieschool te Delft; hij werd aan het einde van 1816 voor aspirant-ingenieur van
den waterstaat voorgedragen, doch bij de organisatie van den waterstaat, die met
1 Jan. 1817 inging, niet als zoodanig benoemd, zoodat hij voorloopig op de school
bleef en daar als leeraar in de wiskunde optrad. Eindelijk werd hij met 1 Oct. 1817
tot aspirant-ingenieur benoemd en te Groningen geplaatst; hier hield hij zich bezig
met het ontwerpen van eene afsluiting van het Reitdiep, van een bedijking bij den
Dollard en van een schepradsluis, in de Drentsche Hoofdvaart te bouwen volgens
de denkbeelden van Goudriaan.
Met 1 Dec. 1819 aan den inspecteur van Ommeren te Arnhem toegevoegd, werd
hem, behalve de werkzaamheden op het bureau van dezen inspecteur, het toezicht
op allerlei werken opgedragen, zoowel bij aanleg van wegen als bij rijswerken in de
hoofdrivieren, terwijl hij bovendien onder de commissie tot onderzoek der beste
rivierafleidingen vele opnemingen verrichtte. Met ingang 1824 werd hij
arrondissements-ingenieur te Luxemburg, waar hij tot genoegen van zijn chefs en
de autoriteiten werkte, maar niet genoeg afwisseling in den dienst vond, waarom
hij verzocht, weder in Noord-Nederland geëmployeerd te mogen worden. Aan dit
verzoek werd in 1826 voldaan door hem weder in Gelderland te plaatsen waar hij
o.a. gewichtige diensten bewees bij den watersnood in Maart 1827. Met 1 Mei 1830
werd hij als arrondissements-ingenieur te Nijmegen geplaatst, en daar bleef hij bijna
19 jaren. In deze periode vallen belangrijke werkzaamheden. Hij stelde een register
van peilingen samen en ontwierp normaallijnen voor de rivier de Waal. De
waterloozing van het land tusschen Maas en Waal was bijzonder slecht. Nadat Fijnje
reeds in 1836 een rapport over dit onderwerp had ingediend, werd hiervoor in 1842
eene commissie benoemd, en zij bracht in 1846 rapport uit. Fijnje had voor deze
landen een stoombemaling ontworpen, met een bijzondere soort pomp met kleppen,
‘de pomp van Fijnje’, die wel het nadeel had, dat zij zeer diep gefundeerd moest
worden, maar die overigens veel goeds had en dan ook elders nog vrij veel gebruikt
is, hoewel zij tegenwoordig door de centrifugaalpomp verdrongen is. Het
stoomgemaal voor de benedenste polders Wamel, Dreumel en Alfen, kwam in 1847
gereed. Ook voor de bemaling van de Bommelerwaard boven den Meidijk maakte
Fijnje in 1838 een ontwerp, dat in 1853 werd uitgevoerd. Hier werden windmolens
door twee stoomgemalen met pompen van Fijnje vervangen. Bij Bremen en aan
het oostelijke stoomgemaal te Rotterdam heeft men o.a. zijne pompen toegepast.
Volgens H u e t zal de pomp van Fijnje altijd hare waarde behouden, en heeft zij
het voordeel, de meest eenvoudige inrichting te zijn voor een dubbelwerkende pomp,
geschikt voor de groote
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hoeveelheden water, bij polder- en boezembemaling voorkomende.
Zeer onderscheidde Fijnje zich bij den watersnood van Febr. 1841, toen hij den
dijk nabij Tiel door zijn energie van een anders wisse doorbraak redde. In 1843 werd
hij door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen met goud bekroond
wegens zijn antwoord op een prijsvraag over de beste wijze van bemaling voor het
Haarlemmer meer. Zijn slotsom was, dat in aanleg ongeveer evenveel kosten met
zich zouden brengen: pompen, staande schepraderen één hoog en vijzels, en dat
de pompen, in het bijzonder die, waarbij de zuigers geen luchtdichte aansluiting
hebben, in onderhoud het goedkoopst zijn. Merkwaardige uitkomsten, die na 68
jaren nog juist zijn.
Opmerkelijk is ook de toepassing voor het eerst in het groot van betonfundeering
op afgezaagde palen, door Fijnje bij verschillende der door hem gebouwde
stoomgemalen, en later, toen hij hoofdingenieur was, ook bij de sluis te St. Andries
toegepast. De diepe ligging zijner pompen was oorzaak, dat de gewone fundeering
met houten vloer op palen niet kon worden toegepast, omdat men den fundeeringput
op zoo groote diepte niet kon droogmalen. Het denkbeeld om deze moeilijkheid
door betonstorting te ontgaan, is hoogst geniaal.
In het arrondissement Nijmegen deed Fijnje ook zeer veel kundigheden omtrent
rivieren op. Hij gaf daarvan eerst veel later blijk, doch werd reeds in 1846 door de
regeering van Hongarije geraadpleegd over een met de rivierwetenschap in verband
staand onderwerp: het plan van den architect Beszedes om eene open verbinding
van Donau en Theiss te maken door het graven eener sloot, die door den stroom
tot eene bevaarbare rivier gemaakt zou worden. Dit advies luidde ongunstig. In 1848
gaf hij eene merkwaardige brochure uit over den toestand van ons land met
betrekking tot handel, landbouw en nijverheid. Hij prees daarin o.a. een spoorweg
van Vlissingen over Nijmegen naar Arnhem, en vooral een van eerstgenoemde stad
naar Venlo en Maastricht aan. In deze brochure komen naast zonderlinge, vele
goede denkbeelden voor.
Met 1 Apr. 1849 werd hem de waarneming der betrekking van hoofd-ingenieur
in Utrecht opgedragen, doch reeds met 1 Oct. van hetzelfde jaar werd hij tot
hoofd-ingenieur bevorderd en naar 's Hertogenbosch verplaatst. Daar vinden wij
hem in allerlei belangrijk werk, meestal bestaande in ontwerpen, o.a. voor een
afwateringskanaal van Grave naar den Amer, voor de afgraving der venen van de
Peel, voor een kanaal van Tilburg naar 's Gravenmoer en voor een afvoerkanaal
van het uit België komende bevloeiingswater van Eindhoven naar Tilburg. Met 1
Aug. 1854 naar Gelderland verplaatst, was hij ook daar weder degelijk werkzaam.
Met S l o e t v a n d e B e e l e beschreef hij den watersnood van 1855, en was
verder in verscheidene commissiën werkzaam, als die om te geraken tot sluiting
van den Ouden Rijnmond, die voor den zuider Lingedijk, die tot onderzoek der
oorzaken van den verhoogden waterstand op de Waal en Merwede. Met 1 Jan.
1858 werd Fijnje benoemd tot inspecteur, terwijl zijne standplaats Arnhem bleef.
Met 1 April 1858 trad hij als zoodanig op in de 1e inspectie, bestaande uit Groningen,
Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook als
inspecteur was hij veel in commissiën werkzaam. In de eerste plaats als voorzitter
van die voor den Rotterdamschen Waterweg. Zijne verdienste in deze is zonder
twijfel zeer groot. Hij
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was en bleef voorstander van een open waterweg, en heeft als zoodanig veel tot
den bloei van Rotterdam bijgedragen. Ook was hij voorzitter van de technische
commissie in zake de Maaskwestie. Hij was lid eener commissie voor de verbinding
der drentsche kanalen met de Eems. Eindelijk heeft hij met v a n d e r K u n en
C o n r a d het bekende rapport van 1861 over de rivieren geschreven.
Hij werd in 1850 lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem, in 1852 van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, in 1856 van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, en in 1870 buitengewoon lid van verdienste
van het amsterdamsche Wiskundig Genootschap ‘een onvermoeide arbeid komt
alles te boven’.
Met 1 Oct. 1867 werd Fijnje op zijn verzoek eervol ontslagen, nadat hem met 1
Apr. 1866, toen zijn ambtgenoot Conrad hoofdinspecteur werd, diezelfde rang titulair
verleend was. Hij had op den dag, dat hij uit den dienst trad, den staat juist 50 jaren
gediend, en mocht daarna nog 22 jaren blijven leven, tot het laatst belangstellend
in al wat op de techniek betrekking heeft. In tegenstelling met zijn, toch ook uitstekend
bekwamen, zoon bleef hij tot op den hoogsten leeftijd glashelder en geheel van
alles op de hoogte.
In eene vergadering van het Prov. Utrechtsch Genootschap van 28 Juni 1869
deed hij eene mededeeling over het vrij onbekookte plan van C. von Hartmann te
Dortmund om door inpersing van samengedrukte lucht den bodem te verheffen,
zoodat dan n.b. de Zuiderzeebodem zoo hoog zou komen, dat het water eraf liep!
In 1881 en 1882 schreef hij drie brochures over den Rotterdamschen Waterweg,
waarin zijn helder oordeel over rivierzaken uitkomt. In 1884 schreef hij een brochure
over normaliseering van bovenrivieren, en in hetzelfde jaar voerde hij een uitvoerige
correspondentie met den delftschen leeraar Huet over diens denkbeelden eener
open doorgraving voor Amsterdam, die zijn volle sympathie hadden. Bij het denkbeeld
van Huet om een Rijnarm noordwaarts door de Geldersche Vallei langs Amsterdam
en door een open doorgraving naar zee te leiden, voegde hij dat om het vermogen
van den Neder-Rijn niet te verzwakken, doch dit te vinden door een deel van haar
vermogen aan de Waal te ontnemen. Zonder twijfel zou dit, mocht men in het belang
van Amsterdam tot de grootsche plannen van Huet besluiten, de beste oplossing
zijn. Hierop sloeg ook een merkwaardige brief, door hem in dato 31 Juli 1884 aan
het Kon. Inst. v. Ing. geschreven (Not. Kon. Inst. v. Ing. 1884-5, 28). Een brief van
30 Dec. 1884 (l.l. 103) over de werking van zijn stelsel dubbelwerkende pers- en
zuigbuis, geschreven naar aanleiding van een werk van den italiaanschen ingenieur
Cuppari, is de lezing zeer waard.
In 1888 schreef hij, de 92-jarige, een brief aan Huet, die afgedrukt staat in de
werken van het Kon. Inst. v. Ing. (Not. 1893-4, 121), en die een overzicht geeft van
de wijze, waarop hij zich in de werktuigkunde heeft weten in te werken.
Fijnje huwde 25 Aug. 1820 met J.C.F. Z u r i c h , die 28 Nov. 1822, enkele dagen
na de geboorte van haar zoon overleed, en 11 Mei 1825 met hare zuster J.A.
Z u r i c h , met wie hij het 60-jarig huwelijksfeest mocht vieren. Zij overleed 25 Maart
1890. Behalve zijn zoon (die volgt) had hij uit zijn eerste huwelijk een dochter.
De belangrijkste door Fijnje geschreven werken zijn: Over de toepassing van
stoomvermogen bij de droogmaking van het Haarlemmermeer in Natuurk. Verh.
van de Holl. Mij. der wet., 2e verz. III (1844);
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Omschrijving van een nieuw systeem tot opvoering van water met sterk werkende
perspomp en kleine deurkleppen in Mil. Spect. 1845; Verslag over de werking
gedurende 1845-7 van het stoomgemaal te Dreumel (1845); Beschrijving van den
watervloed van 1855, met L.A.J.W. Baron S l o e t (Arnh. 1855); Opmerkingen
betreffende de verslagen van de staatscommissie over den Rotterdamschen
Waterweg ('s Grav. 1881); Nadere beschouwingen over idem (Nijm. 1882);
Beschouwingen over het normaliseeren der rivieren in het belang van de scheepvaart
(Nijm. 1884).
Levensbeschrijvingen van hem komen voor: van de hand van zijn zoon in de
Notulen van het Kon. Inst. v. Ing. 1869-70, 178, in den vorm van een noot bij die
van F.W. Conrad; van A. H u e t in de Not. K. Inst. v. Ing. 1893-4, 104, met portret.
Ramaer

[Fijnje van Salverda, Johannes Gerardus Wybo]
FIJNJE VAN SALVERDA (Johannes Gerardus Wybo), geb. te Arnhem 22 Nov.
1822, overl. te Arcachon 3 Sept. 1900, zoon van den voorg. en J.C.F. Zurich. Hij
bracht eenige jaren op de kostschool van Stuart te Vianen door, en deze heeft aan
schrijver dezes medegedeeld, dat Fijnje onder de honderden leerlingen de beste,
vlugste en bij zijne medescholieren meest beminde was. In 1838 werd hij cadet van
den waterstaat aan de militaire academie te Breda en als eerste van vier cadets
met 1 Aug. 1842 tot aspirant-ingenieur van den waterstaat benoemd. Hij werd tegelijk
als arrondissements-ingenieur te Maastricht geplaatst, waar de hoofd-ingenieur
J.W. Conrad zijn chef was. Met 1 Sept. 1845 werd hij arrondissements-ingenieur te
Utrecht, waar hij, onder een onbeduidend chef dienende, zich dwong, zelf alle
vraagstukken, die zich voordeden, te onderzoeken, en zich zoo op te werken tot
iemand met zelfstandig oordeel. Zeker had hij hierbij een grooten steun in zijn vader,
die gedurende den tijd, dat hij te Utrecht dienst deed, het arrondissement Nijmegen,
dat langs den Neder-Rijn - Lek tusschen Wageningen en Everdingen aan Utrecht
grensde, beheerde. Er was, ook later, gedurende zijn geheelen diensttijd, een
vertrouwelijke omgang tusschen hem en zijn vader, die eerst stierf toen de zoon 66
jaren oud was.
In 1846 beantwoordde Fijnje eene prijsvraag, uitgeschreven door het bestuur van
Delfland over de middelen tot verbetering van den toestand van Delflands boezem.
Hij stelde voor, hetgeen ook later is uitgevoerd, dat aan de Vijfsluizen een
stoomgemaal geplaatst zoude worden met een pomp volgens het stelsel, door zijn
vader uitgevonden. De commissie van beoordeeling, door Delfland benoemd, stelde
verdeeling van den prijs tusschen hem en een mededinger voor. Over tal van
belangrijke onderwerpen schreef hij in zijn dienstrapporten; ook was hij zijn vader
behulpzaam bij het ontwerpen eener betere waterloozing van den Bommelerwaard
boven den Moerdijk.
Met 1 Apr. 1849 werd hij van den arrondissements-dienst ontheven en bij den
algemeenen dienst van den waterstaat geplaatst onder den grooten van der Kun.
Hij dirigeerde hier, met de hulp van zeer bekwame ingenieurs, de verspreiding van
het amsterdamsch peil in Nederland, en het samenstellen der registers van
peilschalen en verkenmerken. Steeds werd aangenomen, dat van de door Krayenhoff
in het begin der 19e eeuw verspreide verkenmerken de hoogte juist bepaald was,
en daardoor werden aan de waterpassingen, door Fijnje en zijne onderhoorigen
verricht, correctiën aangebracht, die somtijds vrij belangrijk waren. Later, toen onder
Cohen Stuart en zijne opvolgers het A.P. opnieuw met nauwkeurig-
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heids-waterpassing bepaald werd, bleek, dat hunne waterpassingen nagenoeg
zonder fout verricht waren. Onderwijl gaf Fijnje een advies aan prins Frederik over
irrigatie zijner goederen in Silezië.
Op 1 Febr. 1852 werd hij naar den Briel verplaatst, waar hij ontwerpen voor
verbetering der havens van Schiedam en Middelharnis maakte 18 Aug. 1853 trad
hij in het huwelijk met de dochter van den burgemeester van Numansdorp, A.J.
V l i e l a n d e r . Intusschen was hem met ingang van 1 Jan. 1853 verlof uit 's rijks
dienst toegestaan in verband met zijne benoeming tot hoofdingenieur der
maatschappij tot aanleg van den spoorweg Antwerpen-Rotterdam, eene belgische
maatschappij, die den aanleg echter niet verder uitstrekte dan tot Moerdijk, en eene
zijlijn Rozendaal-Breda aanlegde. Onder Fijnje, die zich te Rozendaal vestigde,
werd het nederlandsch gedeelte aangelegd, dat gereed was: in 1854 van de grens
tot Etten en tot Zevenbergen, in 1855 tot Breda en tot Moerdijk.
In 1856 werd Fynje door de ‘Banque Suisse’ belast met het verrichten der
opnemingen en het maken der ontwerpen voor een spoorweg van Vlissingen naar
Venlo. In 1858 werd hij lid eener commissie voor de spoorwegverbinding van
Rotterdam naar België en verplaatste zijn domicilie naar Dordrecht. Hier maakte hij
een ontwerp voor de afdamming der Ooster-Schelde; over het Sloe werd een
pontveer ontworpen. Door den slechten stand der geldmarkt werd de aanleg vanwege
genoemde bank opgegeven.
Toen zijn arbeid in deze streken afgeloopen was en het zich, na zoovele jaren
talmen en verwerpen van allerlei plannen, liet aanzien, dat het nog jaren zou duren,
eer men met ons eigenlijke spoorwegnet zou beginnen, meldde Fijnje zich in 1858
aan om weder in het korps van den waterstaat in te vallen. Met 1 Nov. 1859 kwam
er door de verkiezing van van Diggelen tot lid der Tweede Kamer eene vacature,
en werd Fijnje in verband daarmede als arrondissements-ingenieur te Kampen
geplaatst. Het volgende jaar kwam evenwel de wet van 18 Aug. 1860 tot stand,
waarbij de aanleg van een aantal spoorwegen bevolen werd, en nu werd Fijnje met
1 Oct. 1860 aangewezen als ingenieur in algemeenen dienst bij den spoorwegaanleg.
Dit was, hoe gewichtig ook, eenigszins een bureau-betrekking; van der Kun was de
ziel der commissie, bij welke hij werkte. Fijnje strekte zijn bemoeiingen uit over het
grootste deel van het Zuidernet, en na het met 1 Juni 1861 aan zijn ambtgenoot
Schneitter verleende verlof (gevolgd door diens overlijden) over het geheele
Zuidernet.
In 1859 en 1860 had Fijnje twee brochures geschreven over de beginselen, bij
den spoorwegbouw in acht te nemen, die wenken bevatten, welke, somtijds niet in
acht genomen zijn. O.a. is de onderbouw der brug aan den Moerdijk niet voor dubbel
spoor ingericht, en is te Zutphen slechts plaats voor enkel spoor naast een brug
voor gewoon verkeer, Het was in afwijking van Fijnje's meening, dat in 1862 besloten
werd, voor de bovenbouwen der spoorwegbruggen een prijsvraag uit te schrijven.
Later heeft men zelf de ontwerpen gemaakt.
Met 30 Juli 1863 werd de secretaris der commissie voor den aanleg der
staatsspoorwegen, Klerck, benoemd tot adviseur voor de spoorwegen, terwijl tegelijk
die commissie werd ontbonden, en het gevolg was, dat Fijnje voortaan hoewel niet
formeel (daar Klerck departementaal ambtenaar werd) onder hem, die jonger was
en minder ervaring van spoorwegaanleg had, moest werken. Fijnje zocht een
heenkomen, het-
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welk hij vond bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, aan welke
bij Kon. besluit van 11 Aug. 1863 concessie voor exploitatie van het geheele
staatsspoorwegnet was gegeven. Fijnje werd tot hoofdingenieur bij die maatschappij,
ter standplaats 's Gravenhage, aangesteld, en verkreeg met 1 Oct. 1863 zijn eervol
ontslag als ingenieur 1e klasse van den waterstaat en als ingenieur in algemeenen
dienst bij den staatsspoorwegaanleg, terwijl hij tegelijk den titel van hoofdingenieur
bekwam.
De periode bij de Exploitatie-maatschappij was voor Fijnje hoogst onaangenaam.
De maatschappij had te weinig kapitaal, en gaf in de eerste jaren zeer slechte
financieele resultaten. De vijf directeuren waren òf te oud òf niet bekwaam genoeg
om eene jonge maatschappij door de eerste moeilijke jaren heen te helpen.
Bovendien onderhandelden zij buiten hunnen hoofdingenieur om. Fijnje was
langzamerhand te zeer op kleinigheden gaan letten, hetgeen in vele gevallen niet
bevorderlijk was aan den goeden gang der zaken. Het was in dezen tijd dikwijls
moeilijk, iets uit zijne handen te krijgen, en dit zette weder bij directeuren kwaad
bloed. Vgl. van Naamen van Eemnes in Tweede Kamer 13 Dec. 1877.
Met 18 Juni 1866 werd Fijnje directeur, doch hij bleef tevens met de functiën van
hoofdingenieur belast, en werd, toen 1 Juni 1869 's Jacob ter standplaats Utrecht
als eenig directeur ter vervanging der directeuren optrad, weder hoofdingenieur,
chef van mouvement, weg en werken. Het is duidelijk, dat zijne positie hierdoor
onhoudbaar werd, en hij werd door den minister Fock hieruit gered door zijne
benoeming met 1 Febr. 1870 tot voorzitter van den Raad van toezicht op de
spoorwegdiensten.
Tijdens zijn dienst bij de Exploitatie-maatschappij heeft Fijnje een aantal zeer
belangwekkende nota's over verschillende onderwerpen in verband met
spoorweg-exploitatie geschreven, en was hij nog lid van verschillende commissiën
als in zake der afdamming van het IJ, de Nieuwe Merwede, de ontworpen
spoorwegrichting bij Amsterdam. Vooral over dit laatste vindt men in zijne
levensbeschrijving door Nierstrasz belangwekkende mededeelingen.
Als voorzitter van den Raad van toezicht was Fijnje zonder twijfel de beste werker
in dat college. Wat hij vermocht, bewees hij kort daarna in zijne levensbeschrijving
van F.W. Conrad. Intusschen zijn hierin, in het bijzonder in de lijst op blz. 252-254,
zeer veel fouten, die echter meestal niet aan Fijnje maar aan zijn troebele bronnen
te wijten zijn.
Tal van commissiën of expertises, meest van niet veel belang, werden tegelijk
met het voorzitterschap van den Raad van toezicht door hem waargenomen; ook
was hij eenige jaren (1867-70 en 1872-74) lid van het bestuur van het Kon. Instituut
van Ingenieurs en (1871-78) lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage.
Toen in het laatst van 1877 de referendaris der afdeeling Waterstaat, vroeger aan
het departement van Binnenlandsche Zaken, sedert Sept. 1877 aan dat van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, Bogaard, tot secretaris-generaal van dat
departement benoemd was, koos de minister Tak van Poortvliet Fijnje met ingang
van 1 Jan. 1878 tot diens opvolger, terwijl hij tevens den toen in zwang komenden
titel administrateur kreeg.
In deze betrekking was Fijnje minder goed op zijne plaats, niet wegens gemis
aan bekwaam-
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heid of werkkracht, maar wegens gemis aan tact en door het niet op behoorlijken
tijd afdoen der zaken. Reeds toen hij bij de Exploitatie-maatschappij diende, was
hij om zoo te zeggen altijd schrijvende, en kwam onnoemelijk veel uit zijne handen,
reglementen, aanschrijvingen, instructiën enz.; de geestige Stieltjes noemde hem
een ‘inktwellusteling’; ook zijn vriend Nierstrasz zinspeelt hierop op de eerste blz.
zijner levensbeschrijving. Intusschen, wat uit zijne handen kwam, was goed, zoo
het wetsontwerp tot aanleg van eenige kanalen van rijkswege in Nederland,
waaronder als hoofd-schotel het kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei
naar de Waal. Toen dit wetsontwerp verworpen werd, en het ministerie-Kappeyne
kort daarna aftrad, werd Klerck minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en
deze, die de goede eigenschappen van Fijnje niet op prijs stelde, maakte hem bijna
onmiddellijk na zijn optreden, nl. met 1 Oct. 1879, raad-adviseur waarbij hij zijne
bezoldiging behield, maar slechts raad behoefde te geven als die hem gevraagd
werd.
Het was hem nu mogelijk, zijn lust tot arbeid bot te vieren, maar hoewel hij ook
op riviergebied goede denkbeelden had, werden zij in het door hem geschreven en
op last van minister van den Bergh van rijkswege uitgegeven omvangrijke werk:
Beschouwingen over eenige rivieren zeer verwaterd.
Nog werd hij in 1881 bekroond voor zijn antwoord op eene prijsvraag van het
Bataafsch Genootschap over slibgehalte der rivieren.
Met 1 Jan. 1889 kreeg hij op verzoek zijn eervol ontslag als raad-adviseur. Wegens
den gezondheidstoestand zijner dochter (zijn eenig kind) vestigde hij zich te
Arcachon. Hij heeft hier nog verscheidene werken geschreven, echter uitsluitend
compilatie, o.a. over duinbeplanting en over luchtscheepvaart. Verder was hij
voorzitter van het comité tot den aanleg van werken in China. In een rapport over
een antwoord op een prijsvraag, in 1892 uitgebracht, maakte hij eenige groote
blunders. In 1895 schreef hij in het weekblad de Ingenieur een aantal stukken,
getiteld Varia, over verschillende onderwerpen van ingenieurswetenschap.
Zijn vader had hem bij zijn overlijden in 1889 aanbevolen, zijn bibliotheek aan het
Kon. Instituut v. Ing. te legateeren. Over het feit, dat het Instituut zich niet bij diens
begrafenis liet vertegenwoordigen, was Fijnje zoo verstoord, dat hij dit verzoek zijns
vaders niet nakwam. Intusschen stichtte hij in zijn testament een reisfonds voor
jeugdige ingenieurs, dat evenwel eerst na het overlijden zijner vrouw en zijner
dochter aan het doel ten goede zal komen.
De belangrijkste door Fijnje in het licht gegevene werken zijn:
Beschrijving der brug in den spoorweg Roosendaal - Moerdijk over de Maas in
Verh. K. Inst. v. Ing. 1855-6; Bijdragen tot de kennis der verschillende voorgestelde
en ontworpen spoorwegen (Gorinch. 1859). Bijdrage tot de kennis van het belang
der Nederlandsche spoorwegen, (Dordr. 1858); Levensbericht van F.W. Conrad in
Notulen K. Inst. v.I. 1869-70; Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder
Nederlandsche ('s Grav. 1885-1888, 4 dln.); Het slibgehalte van het water van eenige
Nederlandsche rivieren in Nieuwe Verh. Bat. Gen. 2e reeks, III (1882).
Zijn leven is beschreven door N.H. N i e r s t r a s z in de Verh. K. Inst. v. Ing.
1901-2. Dit stuk is, voor zoover het uit Fijnje's aanteekeningen is samengesteld,
zeer goed, overigens vol fouten.
Ramaer
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G.
[Gaete, Hendrik van de]
GAETE (Hendrik v a n d e ), schrijver en uitgever te Amsterdam in het begin der
18e eeuw; L e d e b o e r , Alfab. lijst der boekdrukkers in Noord-Nederland, stelt zijn
werkzaamheid van 1707 tot 1719. Met zijn naam zagen het licht: Bruiloftsdichten,
minnezangen en mengeldichten (Amst. 1707 dl. I; niet meer verschenen?) Koridon,
herderszang, verbeeldende den landver-dervenden oorlog (Amst. 1709); De
brassende dienstmeiden, kluchtspel (Amst. 1707, 1709). De catalogus van de Mij.
der Ned. Letterk. noemt een paar bruiloftsdichten van 1711.
Verder kent men de volgende anoniem verschenen, doch in v a n d e r M a r c k ,
Naamrol, op zijn naam staande tooneelstukken: De metselaar door liefde, blyspel
(Amst. 1716); De belachelyke lettervitters (Amst. 1717); De ontmantelde apotheker,
met de gefopte hoorndrager, blyspel (Gouda c. 1740)
Ebbinge Wubben

[Gallus, Abraham (1)]
GALLUS (Abraham) (1), wordt bij v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amst.
1884) 221 in een brief ‘Weesleus natione’ genoemd. Daar Gallus terzelfder plaatse
‘Petri Anthonii conterraneus’ heet, deze Petrus Anthonius wel geen ander kan zijn
dan de ook in de acta der emder Synode genoemde (Werken der Marnix Vereeniging
S. II, D. III, 85), en deze te Weert, in het graafschap Hoorn, bij Roermond geboren
o

was (Monatschrift des Frankenthaler Altertumsvereins 1908 n . 5, bldz. 23 A.n. 3),
moet Gallus ook uit dat plaatsje afkomstig zijn.
In 1574 is hij ‘minister Cubanus’, dat is te Caub aan den Rijn. Hij verlangt dan
echter die standplaats te verlaten en zou graag in Delft dienen. Spoedig is zijn
wensch vervuld, want het volgend jaar, toen hij predikant te Haarlem werd, kwam
hij daar van Delft. Van Haarlem vertrok hij in 1579 naar Gent, waar hij in 't najaar
van 1583 nog stond. Hij wordt geroemd als een geleerd man.
P h i l i p p u s G a l l u s (G a l l i s of G a l l o ), die tusschen Aug. 1603 en Aug.
1604 als predikant te Nieuwenhoorn, waar hij in 1599 of 1600 als proponent in dienst
was getreden, gestorven is, mag - waar hij in 1582 en 1583 alumnus der hoogeschool
te Gent was, en daar voor rekening dier stad studeerde - wel voor een zoon van
dezen Abraham gehouden worden.
Zie, behalve v a n L e n n e p t.a.p.: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S.
univ. bibl. Amsterdam); Nieuw kerkelijk Handboek 1908, Bijl., 116; V. v a n d e r
H a e g h e n in Bijdr. en Meded. Historisch Gen. XII (1889) 182 v.v.; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta III, 155, 209, 226.
van Schelven

[Gallus, Abraham (2)]
GALLUS (Abraham) (2), of d e H a a n , geb. te Delft, overleed 1664 te Doeveren
en Genderen, waar hij in 1630 predikant geworden was, na eerst te Well en
Ammerzode te hebben gestaan (1627-1630) en te Leiden als alumnus van het
Statencollege te hebben gestudeerd (ingeschr. 8 Mei 1619). Hij maakte een register
op C a l v i j n 's Institutio in de vertaling van W i l h e l m u s C o r s m a n (1650).
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v.v.) I, 468; II 71, 110, 148; III 290; Nieuw kerkelijk Handboek 1903, Bijl. 162; S e p p
in Godgel. Bijdragen I (1868) 871.
van Schelven

[Gallus, Ewaldus of Franssen]
GALLUS (Ewaldus) of F r a n s s e n , rector van de latijnsche school te Weert. In de
stadsrekening aldaar komt over het jaar 1556-57 een post van 22 weertsche guldens
voor op den naam van meester Ewald en een dergelijke voor meester Franssen,
blijkbaar denzelfde.
Hij schreef: Grammatica Latina libris III (Antverpiae 1563); Dialogi et leges morales
ex Erasmi libello de morum civilitate, en het hoogstzeldzame werkje, aan F o p p e n s
onbekend, dat op de stadsbibliotheek te Maastricht wordt bewaard; Dictionariolum
Latinogermanicum, non tam multa quam selecta vocabula complectens autore
E u a l d o G a l l o (volgt vignet, voorstellende een zaaier met inschrift: Spes alit
o

agricolas), (Antverpiae, exc. Joannes Latius 1556), 232 bladz. kl. 8 , ongepagineerd.
De drukker Latius zegt in zijn voorrede van den schrijver: ‘Vir omnium suffragio
eruditissimus, tum et de literis optime meritus’.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 274; Gemeenterek. te Weert op het raadhuis.
Flament

[Gallus, Henricus of de Haan]
GALLUS (Henricus) of d e H a a n , zoon van Carolus, die gestorven is als predikant
te Nijbroek, is vermoedelijk te Hamm, in het graafschap Mark, geboren. Na te Leiden
te hebben gestudeerd, waar hij 23 Mei 1583 en 25 Nov. 1587 is ingeschreven, werd
hij terstond door prins Maurits aanbevolen voor een predikantsplaats in die stad.
Toch aanvaardde hij er het ambt eerst 1589 provisioneel en 1590 voor vast. In 1597
nam hij het nog waar.
Zijn zoon H u g o , geb. 1594 te Leiden, gest 1633 te Vollenhove, werd 16 Febr.
1610 ingeschreven als student te Leiden en stond later als predikant te Diepenheim
(1616-1617), te Wilp in Gelderland (1617-1622 of 1623) en Vollenhove.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta III, 97; Nieuw Kerkelijk Handboek 1891, 275; 1903, Bijl. 163;
1907, Bijl. 131; E v . B r o n c h o r s t , Diarium (uitg. v a n S l e e ) reg.
van Schelven

[Gallus, Joannes]
GALLUS (Joannes), doctor in de medicijnen te Haarlem, heeft o.a. nog aan Petrus
Forestus in diens laatste jongelingsjaren les gegeven en was daar bevriend met
Adrianus Junius, met wien hij wel in de duinen botaniseerde en, vermoedelijk, vooral
naar kryptogamen zocht. Hij was arts zoowel van de abdij te Rijnsburg en die te
Egmond en consulteerde daar niet zelden, met zijn vroegeren leerling, den toen
beroemden delftschen dokter. Zijn in 1559 door Ant. Moro geschilderd portret hangt
nevens dat van zijn vrouw in het museum te Kassel.
Zie: H a d r i a n i J u n i i Epistolae, 47, en P e t r . F o r e s t i Opera omnia 55, 80,
334.
A. Geyl
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[Gangelt, Gulielmus van]
GANGELT (Gulielmus v a n ), dominicaan. Hij was geboortig uit het land van Aken
en ontving in 1546 te 's Hertogenbosch het ordekleed. Hij
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was de laatste prior van het dominicanenklooster te Zierikzee. In 1572 vluchtte hij,
om de geweldenarijen der Geuzen te ontgaan, naar Aken, doch keerde terstond
terug, toen Zierikzee door Mondragon was veroverd. In die dagen was hij de eenige
priester binnen deze stad. Toen de Geuzen wederom de macht in handen kregen,
werd hij met de koninklijke troepen uitgedreven, en nam nu de wijk naar Aken, waar
hij ongeveer vier jaar later aan een besmettelijke ziekte overleed.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 71.
G.A. Meijer

[Gantois, Louis Joseph]
GANTOIS (Louis Joseph), geb. 16 Febr. 1787 te Bergen in Henegouwen, overl. 4
Jan. 1864 te Brussel; zoon van H u b e r t J o s e p h en v a n J o a n n e
J o s é p h i n e G o s s a r t . Hij trad op 17 Maart 1806 als vélite in dienst bij de
Jagers-tepaard van de Garde en werd 12 Febr. 1809 benoemd tot 2en luitenant bij
het 14e regiment Dragonders. 2 Maart 1811 werd hij tot 1en luitenant en 1 Dec.
1813 tot kapitein bevorderd. In Maart 1815 verliet hij met eervol ontslag den
franschen dienst. In nederlandschen dienst werd hij 25 Maart 1815 benoemd tot
o

ritmeester bij het regiment karabiniers. Bij het regiment lanciers n . 10 werd hij
achtereenvolgens benoemd tot majoor (16 April 1830), luitenant-kolonel (7 April
1835) en kolonel (28 Nov. 1840). Op 8 Oct. 1840 werd hij benoemd tot adjudant
van Z.M. in buitengewonen dienst. 26 Oct. 1843 werd hij gepensionneerd. G. was
een uitstekend ruiter-aanvoerder; hij nam deel aan de veldtochten in Pruisen (1806
en 1807), in Spanje (1808 en 1809), in Duitschland (1809), in Spanje en Portugal
(1810 en 1811), in Spanje (1812 en 1813), en in Frankrijk (1814). Voorts maakte
hij deel uit van het mobiele leger tijdens den opstand in België (1830-34), en nam
deel aan den Tiendaagschen Veldtocht (1831). Hij werd gewond in den slag bij
Eylau, 8 Febr. 1807, bij Benaventa (Spanje) in 1809 en te Brussel op 23 Sept. 1830.
Hij was versierd met het Legioen v. Eer en de Mil. Willemsorde.
Zie: Militaire Spectator 1864, 55.
Eysten

[Gediking, Fredrik]
GEDIKING (Fredrik), 12 Mei 1847 te Purmerend geb. en 17 Apr. 1902 te 's
Gravenhage overl. Hij ontving zijn eerste onderwijs op de openb. lagere, en daarna
op de zoogenaamde ‘fransche’ school zijner geboorteplaats, waar zijn vader
secretaris der gemeente was; bezocht op 14-jarigen leeftijd de toen (in 1861) pas
opgerichte Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem en was sedert 1867
achtereenvolgens werkzaam op scholen voor L. en M.U.L. onderwijs te Zaandam,
Amsterdam (1869-72), Scheveningen (1872-76) en den Haag (1876 tot zijn dood),
waar C. Honigh, T. Terwey en P. Louwerse tot zijn vrienden behoorden. Had hij op
de haarlemsche Kweekschool reeds groote verwachtingen gewekt, in de volgende
jaren verwierf hij zich door eigen studie zijn degelijke kennis en zijn algemeene
ontwikkeling. Later deden de steeds toenemende bezigheden hem geheel opgaan
in de practijk. In 1872 tot hoofd der openbare school te Scheveningen benoemd,
werd Gediking in 1876 aan 't hoofd der burgerschool voor M.U.L.O. aan de
Schelpkade in den Haag geplaatst. Jaren lang was hij hier tevens onderwijzer aan,
later directeur van de rijksnormaallessen, alsmede onderwijzer en directeur van den
gemeentelijken cursus tot opleiding voor de hoofdakte. De kroon op zijn werk werd
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gezet, toen hem in 1887 door de koningin-moeder het onderwijs werd opgedragen
aan het toen zevenjarige prinsesje Wilhelmina. Begonnen met de eerste beginselen
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van lezen en schrijven, zou dit onderricht in de gewone vakken van het lager
onderwijs in 1896 geëindigd zijn, indien niet de vorstelijke leerling haar wensch te
kennen had gegeven om nog gedurende een jaar wiskunde-les van haar ouden
leermeester te blijven ontvangen. Zoo was Gediking van 1887 tot 1897 met de
vereerende taak belast het onderwijs der aanstaande koningin te leiden.
De meeste invloed is van G. uitgegaan door zijne school en zijne lessen. Als
geschriften van hem dienen genoemd: Eenige bladzijden uit F r ö b e l vertaald en
o

toegelicht, n . 7 van de Paedagog. Bibl. van J. V e r s l u y s (1876), en Schoolgezang.
Naar het Engelsch van J o h . H u l l a h (1880). Tevens schreef hij een aantal
opstellen in het door hem, in vereeniging met J. S c h i p p e r s en M.J. K o e n e n
geredigeerde blad De Schoolwereld (1886-1891). Het laatste opstel van zijne hand
is het hoofdstuk, getiteld ‘Een koninklijke leerling’, in het gedenkboek Oranje
Nassau-Mecklenburg Schwerin (1901) 87-95.
o
Zie: J. L i g t h a r t in School en leven 1902, n . 34.
Zuidema

[Geelhoed, Diederik]
GEELHOED (Diederik), onderwijzer, 6 Aug. 1772 te Schiedam geb. en 6 Febr. 1859
te Haarlem overl. Als knaap gaf hij blijk van veel lust en aanleg voor teekenen en
schilderen, maar zijn leermeester Bazendijk haalde hem over zich aan het onderwijs
te wijden. Zoo werd hij eerst kweekeling en in 1790 hulponderwijzer aan de
armenschool zijner geboorteplaats, van waar hij twee jaar later naar Klundert ging.
In 1793 werd hij hoofdonderwijzer in het Aalmoezeniershuis te Gouda en hier opende
hij in 1796 een gewone ‘nederlandsche school’. Voortdurend veel werk van studie
makende, legde hij 16 Dec. 1807 met goed gevolg het examen voor den ‘eersten
rang’ af en was dus een der eersten die deze hooge onderscheiding, door de wet
op 't lager onderwijs van 1806 in 't leven geroepen, verwierven. Toen in 1820 te
Dordrecht een ‘departementale’ school werd opgericht (van wege het ‘Nut’), werd
Geelhoed daarvan aan 't hoofd gesteld. Volle 20 jaren heeft hij daaraan met vrucht
gewerkt. In 1840 gepensionneerd, sleet hij zijn laatste levensjaren te Berlicum, 's
Hertogenbosch en Haarlem.
Van zijn geschriften noemen wij: Leesboek voor de hoogste klasse, strekkende
om het geleerde op de school te behouden (1807); Aanleiding tot de kennis van de
aarde, de menschen en de natuur (1810); Onderwijs in de behandeling der aardglobe
(1818, 4e dr. 1863); Onderwijs in de behandeling der hemelglobe (1826) en
Handboek dienende ter beantwoording der daarbij behoorende vragen, ter
herinnering van het geleerde in de hoogste klasse van bijzondere of zoogenaamde
burgerscholen in Nederland (1838). Verder Brieven over onderwijs in de Bijdragen
voor onderwijs en opvoeding, en Verhandeling over de letter ij in onze taal in de
Vaderl. Letteroefeningen van 1837.
Zuidema

[Geelhoed, W.O.]
GEELHOED (W.O.), een zoon van den voorg., in 1806 te Gouda geb., was ook
onderwijzer. Hij schreef een boek: Zonderlinge levensloop van een Drentsch
schoolmeester (Assen 1865) en overleed in het Oude-mannenhuis te Gouda, 17
Juli 1869.
Zuidema
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[Geerdink, Egbertus Albertus]
GEERDINK (Egbertus Albertus), geb. te Vasse 2 Febr. 1797, overl. te Delden 22
Mei 1867 en begraven op het door hem aangelegde kerkhof. Hij ontving 26 Febr.
1820 de H. priesterwijding. Na als kapelaan gewerkt te hebben te Ootmarsum, kreeg
hij in 1826 de benoeming tot pastoor te Vriezenveen, in 1828 tot pastoor te Delden.
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Op zijn grafzerk staat met recht: ‘vir ingenio, doctrina ac religione praeclarus’. Zijn:
Handboek tot de algemeene geschiedenis der wereld voor katholieke scholen en
huisgezinnen (Almelo 1843-1847) was bewerkt naar Annegarn, Döllinger, Wiedeman
en anderen. Twee stukken over Tubbergen werden geplaatst in het Archief Aartsb.
Utrecht III. In dagbladen schreef hij verschillende artikelen over het armwezen. Een
hoogst belangrijke studie over het sociale vraagstuk heeft, na zijn overlijden, zijn
neef en naamgenoot E. Geerdink, thans rustend-pastoor te Utrecht, uit de nagelaten
schriften bijeenverzameld en uitgegeven. n.l.: De Armoede, het Christendom en de
Staat (Amsterdam 1873).
Knuif

[Geerdink, Johannes]
GEERDINK (Johannes), broeder van den voorg., werd 30 Dec. 1803 geb. te Vasse,
overl. te Ootmarsum 31 Jan. 1879 en begraven op het kerkhof te Lutte. Van
1817-1822 studeerde hij te Meppen, van 1822-1826 te 's Heerenberg. Priester
gewijd te Munster 25 Nov. 1826, was hij achtereenvolgens kapelaan te Ootmarsum
(18 Dec. 1826), te Vasse (18 Oct. 1828), te Lutte (10 Febr. 1831). 16 Dec. 1837
werd hij benoemd tot pastoor te Lutte en werd eervol ontslagen 6 Maart 1868. De
‘pasteur-archiviste’ zoo noemt hem met hoogen eerbied Dom P i t r a (La Hollande
Catholique 21-22), was één der grondleggers van het Archief voor de Geschiedenis
van het Aartsbisdom Utrecht, waarvoor hij de eerste bijdrage leverde, Archief I
(1875) 1. Zie ook Archief VII (1879) 233. Na zijn dood heeft zijn neef E. Geerdink,
pastoor te Vianen, uitgegeven: Eenige Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Archidiaconaat en het Aartspriesterschap Twenthe. Uit de nagelaten schriften en
mededeelingen van wijlen J. G e e r d i n k , pastoor te Lutte (Vianen 1895). Dit werk,
waaraan helaas een inhoudsopgave ontbreekt, bevat een schat van merkwaardige
bijzonderheden.
Knuif

[Gelliers, Carel de]
GELLIERS (Carel d e ), bekend schoolmeester te Leeuwarden in de laatste helft
der 17e eeuw. Men heeft van hem een handleiding voor 't onderwijs, die langen tijd
in hoog aanzien stond, getiteld: Trap der jeugt, ofte Perfecte maniere om jonge
kinderen ende oude personen op goede fondamenten te leeren lezen ende schrijven.
Daar beneffens een kort onderrigt om de penne wel te snijden, te houden en te
voeren. Vercierd met gebeden, dankzeggingen en Christelijke spreuken. (In sommige
drukken prijkt een nog langere titel). Meer dan een eeuw werd dit bij herhaling
herdrukte boek (de eerste druk verscheen waarschijnlijk omstr. 1675) op de scholen
en in huisgezinnen algemeen gebruikt; nog in 1808 verscheen er een nieuwe uitgave
van, herzien en verbeterd door D. N i j l a n d .
Zie: J. V e r s l u y s , Gesch. van de opvoeding en het Onderwijs III, 66; N.D.
D o e d e s , Achttiende-eeuwsch lager onderwijs in Tijdschr. voor gesch., land- en
volkenk. 1896, 261, en H. P o m e s , Over van Alphen's kindergedichtjes (1908) 79.
Zuidema

[Gendt, Johan Godardt van]
GENDT (Johan Godardt v a n ), geb. te 's Gravenhage 25 Juli 1803, overl. te Weesp
26 Febr. 1875, werd 17 Dec. 1817 tot cadet van den waterstaat aan de artillerie- en
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genieschool te Delft benoemd, werd in 1821 door Blanken werkzaam gesteld bij
den aanleg van het Noordhollandsche Kanaal, en vervolgens bij het opmeten van
den Vaartschen Rijn. Met 1 Mei 1822 tot élève-aspirant en met 1 Jan. 1824 tot
aspirant-ingenieur benoemd, werd hij in 1823 belast met opnemingen van den
Neder-Rijn en Lek in verband met de plannen der 1e riviercommissie. Hij was van
Jan. tot 1 Sept. 1826 belast met de waarneming van den arrondisse-
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mentsdienst te Utrecht, ter tijdelijke vervanging van den wegens ziekte verhinderden
ingenieur van Loon, en van laatstgenoemden datum onder den hoofdingenieur de
Thoméze werkzaam aan den aanleg van een kanaal van Durgerdam naar den oever
tegenover Marken en verder dwars door dit eiland tot aan een geschikt diep punt
aan de Zuiderzee. De voltooiing van dit werk werd evenals de daarmede in verband
staande afsluiting van het IJ aan de oostzijde, op aandrang van de zijde van den
amsterdamschen handel in 1827 gestaakt, en van Gendt daarna toegevoegd eerst
aan den hoofdingenieur in Noord-Holland voor het Noordhollandsche Kanaal, daarna
aan den hoofdingenieur Goudriaan voor eene opname van riviervakken, en eindelijk
aan den inspecteur Vifquain bij den aanleg van twee kanalen in de Zuidelijke
Nederlanden. Met 1 Oct. 1830 werd van Gendt, nog als aspirant-ingenieur,
arrondissements-ingenieur te Alkmaar, waar hij ruim 9 jaren werkzaam bleef en de
verdediging tegen de zee van verscheidene eilanden beheerde.
Tijdens den belgischen opstand werd van Gendt in Dec. 1832 aan het
Steenbergsche Sas gedetacheerd, ten einde de noodige maatregelen te nemen om
zoo noodig bij een inval van ‘de muiters’ de militaire inundatiën te stellen.
Met 1 Apr. 1834 werd hij ingenieur 2e klasse. Met 1 Maart 1840 werd hij ingenieur
voor den provincialen waterstaatsdienst van Noord-Holland, ter standplaats
Amsterdam. Hierbij kwam o.a. het bouwen van kerken en gevangenissen en het
toezicht op dijkscolleges, doch weinig uitvoering van eigenlijke waterstaatswerken
voor.
Van 8 Oct. tot 10 Nov. 1841 en van 24 Febr. tot 1 Nov. 1842 nam hij, wegens de
zielsziekte van den hoofdingenieur Grinwis, diens dienst tegelijk met den zijnen
waar; hetzelfde deed hij van 19 Febr. tot 17 Aug. 1843 toen Grinwis' opvolger de
Kruyff te Maastricht gedetacheerd was voor het definitief vaststellen der
grensscheiding met België.
Bij Kon. Besl. van 29 Apr. 1843 werd aan van Gendt opgedragen om met den
architect J. Warnsinck de verbeteringen in den gevangenisgebouw in Groot-Britannië
te onderzoeken. Het in dato 22 Nov. d.a.v. door hen uitgebracht uitvoerig verslag
werd eerst 5 jaren later gepubliceerd (Verh. K. Inst. v. Ing. 1848-9, 45). Het cellulair
huis van arrest en justitie te Amsterdam, dat in navolging van eene gevangenis te
Pentonville door hem en Warnsinck ontworpen werd en dat onder zijn toezicht van
1845 tot 1850 gebouwd is, strekte tot model voor verscheidene andere dergelijke
h.t.l. gebouwde inrichtingen.
Met 1 Apr. 1849 veranderde de dienstkring van van Gendt, daar de provinciale
dienst met den rijksdienst vereenigd werd, en Noord-Holland in 3 arrondissementen
verdeeld werd. Van Gendt behield zijne standplaats, doch zijn werkkring verminderde
in belangrijkheid.
In 1852 werd van Gendt door het gemeentebestuur van Amsterdam in eene
commissie benoemd om na te gaan, of er door ‘Holland op zijn smalst’ een kanaal,
met haven aan de Noordzee, gegraven zou kunnen worden. Het verslag, door deze
commissie uitgebracht, luidde zeer gunstig voor zulk eene onderneming.
Toen tegen 1 Mei 1852 eenige hoofdingenieurs hun ontslag hadden gevraagd,
was van Gendt aan de beurt om als zoodanig te worden benoemd, maar hij bleef
als ingenieur te Amsterdam. Wel werd hij tot hoofdingenieur-titulair benoemd. Toen
er tegen 1 Juli 1853 weder eene vacature van hoofdingenieur kwam, werd weder
een jongere
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ambtenaar door de inspecteurs voorgedragen, maar de minister van Reenen, die
als burgemeester van Amsterdam van Gendt had leeren kennen, droeg hem voor
hoofdingenieur voor, en plaatste hem na zijne benoeming te Zwolle, waar hij in de
provincie Overijsel een belangrijken werkkring bekwam.
Met 1 Juli 1856 werd van Gendt te Haarlem als hoofdingenieur voor Noord-Holland
geplaatst, juist in een tijd, dat hier zeer belangrijke openbare werken in voorbereiding
of in uitvoering waren.
Van Gendt werd in 1858 lid van een raad van den waterstaat voor de doorgraving
van Holland op zijn smalst, in 1859 van eene commissie omtrent plannen tot
droogmaking van plassen beoosten de Utrechtsche Vecht, in 1862 van eene
commissie tot beoordeeling van het door Jäger ingediend ontwerp voor het
Noordzeekanaal, in 1866 eindelijk van een raad van den waterstaat betrekkelijk het
ontwerp van Beijerinck tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee.
‘Hij was’, zegt C o n r a d in zijn levensbericht, ‘doorkneed in de moeilijke
waterstaats-quaestiën en wist op eene kernachtige en duidelijke wijze zijne
meeningen daarover kenbaar te maken’.
In het begin van 1867 verzocht van Gendt wegens eene rheumatische ziekte zijn
eervol ontslag, dat hem met ingang van 1 Mei van dat jaar verleend werd. Hij sleet
de verdere jaren van zijn leven te Weesp.
Afgezien van het aandeel, dat hij had in bovengenoemde rapporten, is door van
Gendt nimmer iets in het licht gegeven.
Hij huwde 27 Aug. 1830 te Monnikendam H.M. T h i e r e n s (overl. 22 Jan. 1864).
Uit dit huwelijk had hij 3 zonen, welke hij, daar hij niet bemiddeld was, niet in de
gelegenheid kon stellen, aan eene academie te studeeren. Toch zijn zij in het
ingenieurs- of architecten-vak gegaan, en wel J.G. en F.W. van Gendt als architecten;
de eerstgenoemde vergezelde Stieltjes in 1861 naar Indië bij zijne
spoorwegopnamen, was vervolgens te Weesp woonachtig en vertrok in 1880 naar
Japan, waar hij kort daarna overleed. De laatstgenoemde was tevens redacteur van
het technisch weekblad de Opmerker, en werd in 1868 benoemd tot ingenieur voor
de ontmanteling van eenige vestingen; hij was ook eenigen tijd gemeente-architect
te Arnhem. De derde zoon, A.L. van Gendt, was spoorwegingenieur; hij was lang
als bouw- en werktuigkundige bij den Staatsspoorwegaanleg werkzaam, eerst te
Rotterdam, later te Alkmaar. Zij waren als bekwaam bekend.
Zie: J.G.W. F i j n j e in Not. K. Inst. v. Ing. 1869-70 198, als noot bij de
levensbeschrijving van F.W. Conrad; J.F.W. C o n r a d in het weekblad de Opmerker
o

n . 10, van 1875.
Ramaer

[Gent, Jacobus Marinus van]
GENT (Jacobus Marinus v a n ), 4 Nov. 1809 te Leiden geb., 24 Nov. 1867 te Delft
overl. Hij was het eenige kind van C o r n . J a c . v a n G e n t , apotheker in Leiden,
en C a t h . C h r i s t i n a M a r g . M o l t z e r , dochter van een predikant aldaar,
onderscheidde zich al vroeg door een vlug begrip en werd in 1827 van 't leidsche
gymnasium naar de hoogeschool bevorderd. Na met lof zijn candidaats-examen in
de letteren gedaan te hebben, vatte hij bij den belgischen opstand van 1830 met
andere studenten de wapens op en maakte in Aug. 1831 als lid van 't leidsche
jagercorps den Tiendaagschen veldtocht mee. Nog in dat zelfde jaar werd hij tot
tijdelijk leeraar in de oude talen aan het instituut van Dr. P. de Raadt
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op Noorthey aangesteld, zette terwijl zijn studie voort en promoveerde in 1834
summa cum laude op een hist. lit. dissertatie De Archelao Macedoniae rege. De
betrekking op Noorthey beviel den jeugdigen geleerde niet bijzonder, zelfs kwam
hij met zijn chef in botsing over de opvatting van zijn taak, en hij nam deswege zijn
ontslag. Een raadsman vond hij te Leiden in Dr. J.J. de Gelder, zoowel voor zijn
studie als voor de practijk van 't onderwijs; hij gaf n.l. aan diens school wekelijks
eenige uren les. In 1838 werd van Gent tot prorector der lat. school te Delft benoemd,
wat hij tot zijn dood gebleven is.
Van zijn geschriften noemen wij nog: Schets der Grieksche en Rom. Oudheden.
Uit het duitsch van Dr. C.F.F. H a a c k e (1838; 3e dr. 1868); Tabula Historicorum
Graecorum (1840); Epistola critica de Daridis Samii reliquiis ad Jan. Ger.
Hullemannum (1842); H o m e r i Iliadis Rhapsodia I critica annotatione aucta (1851)
en Annotationes criticae in P. V i r g i l i i M a r o n i s Aeneidem (1864). Verder schreef
hij tal van observationes, emendationes en conjecturae op grieksche en latijnsche
schrijvers in de Mnemosyne, de Symbolae Literariae en de Miscellanea philologica
et paedagogica. Zijn portret is door J.H. Otterbeek op steen geteekend.
Zie: Levensber. Letterk. 1868, 248.
Zuidema

[Georg]
GEORG, hertog van S a k s e n , geb. 27 Aug. 1471, gest. 1539, naar den langen
baard dien hij, in rouw over den dood zijner echtgenoote, liet groeien, bijgenaamd
‘de gebaarde’, soms ook wel ‘de rijke’, oudste zoon van Albrecht ‘den kloekmoedige’
(kol. 62) en Sidonia, dochter van George Podiebrad van Boheme, toonde reeds op
jeugdigen leeftijd een merkwaardigen aanleg, die door eene zorgvuldige opvoeding
uitstekend werd ontwikkeld. Reeds tijdens zijne studiejaren te Leipzig gaf hij bewijzen
van zijne bedrevenheid in het latijn, zoo al niet in de verzen, waarin hij de daden
van zijn vader zou hebben bezongen, dan toch in zijne briefwisseling met Erasmus
en andere geleerden.
Nog jong heeft hij voor zijn vader het bestuur gevoerd in de saksische landen
tijdens diens afwezigheid. Geestelijke, en wel domheer van Meiszen was hij
vervolgens, totdat een oudere broeder overleed, waarna hij in het wereldlijke leven
terugkeerde en in den echt trad met B a r b a r a , dochter van Casimir van Polen.
Het kon niet lang uitblijven, of George werd in de veelomvattende zaken van zijn
vader betrokken, ook buiten de saksische erflanden, die door dezen hem waren
toegedacht, terwijl Friesland bestemd was voor Hendrik. Toen de laatste zich weldra
door de opgestane Friezen in het nauw gebracht zag, was het George, die ingelicht
door zijn zwager Erik van Brunswijk, terwijl Albrecht toefde op den rijksdag te
Augsburg, de eerste maatregelen tot hulp nam. Zoo stelde hij zich in verbinding met
den utrechtschen bisschop en met Albrechts bondgenoot, Edzard van Oost-Friesland,
en maakte zich op om zelf met troepen in Friesland op te treden, toen het bericht
kwam, dat de oude hertog er in persoon heen wilde gaan; George was intusschen
doorgegaan met overal te laten werven en om hulp te vragen, zelfs bij den
aartsbisschop van Keulen, de hertogen van Gulik en Kleef, den landgraaf van
Hessen, ja bij den koning van Noorwegen. Toen eene flinke macht bijeen was, ving
de tocht aan, die geleid heeft tot het ontzet van Franeker en hertog Hendrik door
diens vader, broeder en Schaumburg (zie het art. Albrecht). De onderwerping en
tuchtiging van Friesland en de aanval
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op Groningen volgden, waarna echter, door bemiddeling van den bisschop, een
voorloopige zoen werd getroffen. Kort daarop is de oude Albrecht in Embden
overleden. Daar bevonden zich ook George en Hendrik, terwijl aan burggraaf Hugo
van Leisnig de leiding der zaken in Friesland aanvankelijk was opgedragen. Bij
testament was nog bepaald, dat aan George, wanneer hij uit zijne saksische
erflanden verdrongen mocht worden, voor zijn onderhoud de stad Franeker ten deel
zou vallen, maar hij zou zijn broeder niet mogen hinderen in de uitoefening van zijn
erfpotestaatschap. Dat ambt werd echter weldra neergelegd door Hendrik, die na
den gevaarlijken opstand genoeg had van Friesland en die het gewest, tegen eene
vergoeding in Meiszen, aan George verkocht, welke zich hierover in Augustus 1502
tot Philips van Bourgondië wendde, in verband ook met het nog hangende
groningsche geschil. Doch eerst omstreeks 12 Mei 1504 verscheen George in
Friesland en wel in Harlingen, vanwaar hij zich naar Franeker begaf, waar een
landdag werd gehouden. Daar en vervolgens te Leeuwarden en te Harlingen kwam
het tot moeilijkheden ten gevolge van George's eisch, dat de friesche heeren hun
goederen aan hem zouden opdragen om ze dan weer in leen terug te ontvangen.
Hiervan wilden de Friezen niets weten en de Hertog, die zijn gezag nog allesbehalve
verzekerd achtte, gaf ten slotte toe, doch verlangde nu in de plaats den 20sten
penning; ook hiertegen kwam hevig verzet op, totdat men het eens werd over een
21sten penning van hun renten en bezittingen, afgezien van alle schattingen, die
de Hertog en zijn erven den heeren en hun landen zouden mogen opleggen. Nadat
deze aangelegenheid geregeld was, trof de Hertog zijne maatregelen tegen de
Groningers, met wie het bestand was afgeloopen; doch dit werd weer verlengd na
eene ontmoeting met graaf Edzard te Harlingen; op deze ontmoeting volgde eene
te Sneek met Frederik van Baden, bisschop van Utrecht. Terzelfder tijd eischte hij
aldaar schatting van de geestelijkheid, doch ook bij haar vond George geen gewillig
gehoor. Hierop is hij in alle deelen van Friesland gehuldigd en hebben ook de groote
heeren hem trouw gezworen.
Nu begon het bestuur van hertog George te toonen, wat het waard was, in menig
opzicht ten zegen voor het zoo beproefde land. In de bekende ordonnantie van
Saksen werd de rechtspraak geregeld, meer losgemaakt van de overige
administratie. Voor de laatste werd een college van zes regenten in de plaats gesteld
van den stadhouder en de hem ondergeschikte raden; voor de eerste werd naast
dit college een ‘overste recht’ ingevoerd. Een der rechters zou er als ‘overste rechter’
zitting in hebben. Zetel van ‘hof’ en ‘overste recht’ werd Leeuwarden, waartoe de
kanselarij werd gebouwd. Dan werd zorg gedragen voor eenheid van maat en
gewicht en in den zelfden tijd liet de Hertog het Bildt opmeten, dat vier rijke personen
uit Holland voor tien jaar van hem huurden, op voorwaarde dat zij het zouden
bedijken. Na voor een en ander zorg te hebben gedragen en de sterke punten met
manschap en geschut te hebben voorzien tegen de Groningers verliet hij Friesland,
evenwel niet zonder het met zware schattingen te overladen. Door Groningerland,
waar hij in Appingedam eene samenkomst had met den embdenschen graaf, en
het Sticht, vertrok George naar Meiszen.
Tijdens zijne afwezigheid begonnen de vijandelijkheden met de Groningers
opnieuw, die ten-
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slotte door hongersnood zeer in het nauw kwamen. Bij de slapheid van den Bisschop,
knoopten dezen ten slotte onderhandelingen aan met graaf Edzard, die zich nu door
de weerbarstige stad aangenomen en gehuldigd zag.
Hertog George, dit vernemende, moest aan zulke trouweloosheid van den graaf
paal en perk stellen en zag zich bij die opvatting in het gelijk gesteld op den Rijksdag,
maar hij, onmachtig tot een oorlog, moest toegeven, althans betreffende het
stadhouderschap over een goed deel van Groningens omgeving. De Oost-Fries
toch, zich aan niets storend, verklaarde de stad onder zijn beheer te nemen voor
Keizer en Rijk, totdat uitgemaakt zou zijn wie er recht op zou hebben. Intusschen
werden 's hertogen maatregelen in Friesland voortreffelijk uitgevoerd, eerst onder
de regenten, dan door den vreedzamen graaf, Hendrik van Stolberg, die George
van 1505 tot 1508 als stadhouder vertegenwoordigde, onder wien ook de Ee en
andere bijna onbevaarbare wateren werden uitgediept, terwijl oudere kanalen ter
verbetering van de gemeenschap werden gegraven. Intusschen bracht de hertog
van Saksen zijne klacht zelf voor Maximiliaan op een te Constanz gehouden rijksdag,
maar tot een positief resultaat kwam men daar niet. Ook toen door den utrechtschen
bisschop de zaak in handen was gesteld van den Paus, bleef zij slepende.
De graaf van Stolberg stierf in 1509 tot droefheid der Friezen en werd vervangen
door Eberhard, graaf van Bentheim (kol. 292), die nog getuige was van geweldige
watervloeden, welke Friesland teisterden, waartegen men echter krachtig optrad
door aanleggen en herstellen van dijken. In 1512 deed George, ook bij den Keizer,
nieuwe pogingen om het geschil met Edzard bij te leggen, reden waarom Maximiliaan
in dien zin den graaf hiertoe maande. Nog in het volgend jaar deed gene hem
herhaaldelijk weten, dat deze het betwiste gebied in leen zou ontvangen na de
huldebewijzing.
Niets vermocht den koppigen Oost-Fries te bewegen en hertog George zag zich
derhalve genoodzaakt zelf te velde te trekken. 1 April 1514 verscheen hij te
Leeuwarden en wilde er een landdag houden, die echter uitgesteld moest worden
om de nadering van graaf Edzard. Op de vergadering te Leeuwarden, die daarna
toch plaats had, moest de Hertog in eene lange, welsprekende rede om eene nieuwe
schatting vragen, die noodig was voor den nogmaals oplaaienden krijg. Nadat men
het eindelijk met moeite eens was geworden, overviel George enkele sterkten in de
Ommelanden, o.a. het blokhuis bij Delfzijl, terwijl Appingedam stormenderhand
genomen en uitgemoord werd.
Groningen zelf kostte intusschen George heel wat aan schatten en met moeite
hield hij zich staande. Doch anderzijds begonnen de Groningers, na den val van
Appingedam, een belangrijke voorpost voor hen, andermaal door hertog George
ingesloten, gebrek te krijgen, terwijl geen vorst de zijde koos van den onder rijksban
verkeerenden Edzard, behalve de avontuurlijke hertog Karel van Gelre. Daarom
wendden de Groningers, wier onderhandelingen met George door diens
veeleischende Raden mislukt waren, zich, in overleg met graaf Edzard, die hun
daarbij was voorgegaan en hen vrij liet, tot den Gelderschman. Terwijl de
teleurgestelde Edzard naar zijn land terugkeerde, kwamen nu de Gelderschen,
gerugsteund door Frankrijk, zijne plaats innemen. Eene uiterste krachtsinspanning
was voor de Saksers noodig om het nu ook weer tegen dezen
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nieuwen en gevaarlijken vijand op te nemen. Nieuwe zware schattingen moesten
toen den Friezen weer worden opgelegd, daar Saksen en Meiszen door ‘Fr(i)esland
aufgefressen’ waren. Doch dit verwekte groot gemor, ook toen hun werd voorgesteld
den jaartax af te koopen, waar men zich immers ongerust afvroeg, waaruit de hertog
dan zijne middelen zou putten. Onder de ontevredenen behoorde o.a. de aanzienlijke
edelman, Janko Douwama, die de Gelderschen begeleidde bij den nu door hertog
Karel ondernomen inval in Friesland. Sloten, Ylst en Sneek vielen hem toe.
Het bericht van dit alles trof hertog George, die nog voor Groningen lag, met zoo
groote verslagenheid dat hij, totaal uitgeput en zonder middelen, door Maximiliaan
slechts met beloften gepaaid, zijn zoon uit het wankelende Leeuwarden ontbood
en met hem naar zijn vaderland, Meiszen, aftrok. De ‘Zwarte Hoop’ die hij afzond
tegen de geldersche Friezen, betaalde hij met woorden, waarvoor deze zich in het
zwaargeteisterde land tusschen Zuiderzee en Lauwers ruimschoots schadeloos
zocht te stellen, totdat de achtergebleven saksische heeren door stellige belofte
van spoedige afbetaling haar wisten weg te krijgen. Doch na Paschen 1515 kwam
ze uit Holland terug, terwijl de Gelderschen steeds verder voortdrongen, met de
‘Zwarte Hoop’ wedijverend in brand-, plunder- en moordzucht. Hertog George, het
land zelf niet hebbende kunnen houden en het liever in oostenrijksche dan in
geldersche handen ziende, droeg ten slotte Friesland aan keizer Karel V over. 19
Mei werd het eindverdrag geteekend, waarbij hertog George voor eene som van
100.000 goudguldens afstand deed, ten behoeve van aartshertog Karel, van zijne
rechten op Friesland, dat nu ontslagen werd van den eed aan den Sakser gedaan,
die het niet meer zou terugzien.
Hij leefde nog tot 1539 en nam als ijverig katholiek deel aan den strijd tegen Luther
en de zijnen.
Behalve zijn beide zoons Johan en Frederik, heeft hij nog twee dochters nagelaten:
Christina, in 1523 gehuwd met landgraaf Philips van Hessen, en Magdalena, met
keurvorst Joachim van Brandenburg in den echt getreden.
George was de laatste van zijn geslacht, die in Meiszen begraven werd. Zijn in
1534 door Lucas Cranaech geschilderd portret is in het museum te Leipzig.
Zie: literatuur bij art. Albrecht, vooral S c h o t a n u s , W o r p v a n T h a b o r ,
S i c k e B e n n i n g h e , U b b o E m m i u s . Van de nieuwere geschriften noemen
we hier nog: W. E e k h o f f , Beschr. van Friesl. (Leeuw. 1851); S p a l a t i n , De
Alberti Ducis Saxon. liberis bij M e n c k e II, 2127 seq.; M ü l l e r 's Annalen der
Sächs. Gesch. 69; J.D. A n k r i n g a in Vrije Fries IV (1846); O. L e h m a n n , Hr.
Georg v. Sachsen im Briefwechsel mit Erasmus v. Rotterdam u.d. Erzb. Sadolet
(Diss. Leipz. 1889); F. G e s s , Hr. Georg, Kurf. Joachim I und Kad. Albrecht in
Zeitschr. f. Kirchengesch. XIIII; F. G e s s , Habsburgs Schulden bei Hr. Georg in N.
Arch. f. Sächs. Gesch. XIX (1898) 213; F. G e s s , Akten und Briefe zur Kirchenpolitik
Herzog G.v.S. l (Leipz. 1905); A.M. S c h u l z e , Georg und Luther (Leipz. 1834); K.
M e n s i n g , Bilder a.d. Sächs. Gesch. Der Sächs. Judas (Georg d. Bärtige u. Kurfürst
Moritz II) (Dresden 1902); H.v. W e l c k , Georg d. Bärtige, Herz. v. Sachsen. Leben
und Wirken (Brnschw. 1900); K. K r e b s , Beitr. und Urk. im Zeitalter der Reformation
II: Heinrich v. Einsiedel auf Gnandstein und Herzog Georg
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d. Bärtige vor d.J. 1528 (Leipzig 1896); B. W o l f , Georg d. Bärtige (Wissensch.
Beil. zur Leipz. Zeitung) 110; L. S c h w a b e , Herzog Georg, ewiger Gubernator v.
Friesland in N. Archiv für Sächs. Gesch. XII (1891) 1.
Veel over hertog George van Saksen vindt men nog in: L. S e c k e n d o r f ,
Comment. hist. de Lutheranismo l (Leipz. 1714); J.K. S e i d e m a n n , Die
Reformationszeit in Sachsen 1517-1519 in Beitr. zur Reformationsgesch. 1846 H.
1; J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche vrijheid (Friesland onder Karel
V)(Diss. Gron. 1907).
Kooperberg

[George Frederik, Georg Friedrich]
GEORGE FREDERIK (G e o r g F r i e d r i c h ), graaf, later vorst van N a s s a u ,
geb. 23 Febr. 1606 te Dillenburg, gest. te Bergen-op-Zoom Oct. 1674, zoon van
Johann VII, den Middelste, graaf van Nassau-Dillenburg, en Margaretha, hertogin
van Holstein-Sonderberg. Hij had onder prins Frederik Hendrik gediend en was lang
gouverneur van Rijnberk, later van Bergen-op-Zoom. Hij was (4 Juni 1647) gehuwd
met M a u r i c e E l e o n o r e , prinses van P o r t u g a l , dochter van don Emanuel
en Emilia, gravin van Nassau (gest. 1679), en bleef kinderloos. Zijn anoniem in 1636
geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Vgl.: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 119; A. d e
F a r i a , Descendance de Don Antonio, prieur de Crato 74.
Blok

[Georgius, Nicolaas]
GEORGIUS (Nicolaas), dominicaan, geb. 1575, gest. 23 Juli 1655. Hij was lotharinger
van geboorte en ontving te 's Hertogenbosch het ordekleed in 1598. Met zijne
ordebroeders uit den Bosch verbannen, bracht hij zijn overig leven te Brussel door.
Hij schreef in het hollandsch: Imitatio mortis D.J. Christi expressa in homine
Christiano, cum Christo ad modum peregrini per mundum transeunte (Antwerpen
1622). Eene verbeterde uitgave verscheen in 1650 te Brussel.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 307.
G.A. Meijer

[Gerbier, Balthazar]
GERBIER (Balthazar), geb. 1592 te Middelburg en aldaar gedoopt op 12 Maart,
overl. 1667, zoon van A n t o i n e G e r b i e r , die uit Parijs uitgeweken was tijdens
't beleg door Hendrik van Navarre en zich te Middelburg neerzette, waar hij verwanten
had in de Moucherons. Na den dood van zijn vader (1598) schijnt hij een tijdlang te
Bordeaux vertoefd te hebben; omstreeks 1615 vinden we hem echter als teekenaar
of schrijver in dienst van prins Maurits; voor een penteekening van dezen vorst,
‘seer pertinentelijck metter penne afgetrokken’, kreeg hij van de Staten-Generaal,
bij resolutie van 21 Febr. 1615, 100 guldens. Uit zijn Eer- ende claghtdicht,
uitgegeven na den dood van Goltzius, valt op te maken, dat hij tot dezen in betrekking
heeft gestaan en dat hij ook de dochters van Roemer Visscher heeft gekend. In
1617 door den staatschen gezant, Noël de Caron, meegenomen naar Londen, trad
hij daar in dienst van Buckingham, zorgde voor diens kunstverzameling en
arrangeerde diens feesten; ook ging hij mee naar Spanje, waar Buckingham de
hand der Infante zou vragen, wier portret hij schilderde voor Jacobus I. Na
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Buckinghams dood werd hij o.a. gebruikt voor onderhandelingen met Rubens,
zoowel voor aankoop van kunstschatten als voor 't sluiten van een vrede met Spanje.
Verschillende miniatuur-portretten van zijne hand stammen uit dezen tijd en worden
zeer geprezen.
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In 1631 werd hij benoemd tot diplomatiek agent te Brussel; als zoodanig voerde hij
met Rubens de onderhandelingen over de versiering der Banquetting-Hall; ook tot
Jordaens en van Dijck stond hij in betrekking. Tijdens de crisis van 1632 zocht hij
den belgischen adel te bewegen Engelands bescherming in te roepen; tegelijkertijd
trachtte hij Frederik Hendrik dien hij voor Maastricht opzocht, te weerhouden met
de belgische regeering te onderhandelen. Toen al zijn intriges op niets uitliepen,
verried hij de geheimen daarvan voor 20.000 crudaso's aan de spaansche regeering.
Zijn verblijf te Brussel duurde tot 1641, hoewel de brusselsche regeering
herhaaldelijk op zijn terugroeping aandrong; vooral wekte de wijze, waarop hij de
zaak van Duins in 1639 behandelde, ontevredenheid. Tevergeefs trachtte Karel I,
die hem in 1639 tot ridder sloeg, hem te handhaven; de brusselsche regeering
verklaarde niet langer een Hollander als gezant te Brussel te kunnen dulden.
Bedreigd met onthullingen over zijn verraad, poogde hij de schuld te werpen op den
minister Cottington; hij kon echter voor het Huis der Lords niets bewijzen en verloor
zijn post (1641). Daarop ging hij naar Frankrijk en poogde daar banken van leening
op te richten en een geheim aangaande een goudmijn op Guyana te verkoopen.
Terwijl hij in Holland kapitaal voor de eerstgenoemde onderneming zocht te vinden,
gingen zijne dochters tot het katholicisme over; een dezer speelde in 1650 bij de
vlucht van de prinses van Condé een groote rol.
Na 't mislukken dezer plannen in Engeland teruggekeerd, zocht hij zijn kost te
winnen door 't oprichten eener academie, waar hij in allerlei vakken les gaf. Ondanks
de stuitendste vleierij tegenover het Parlement liep ook deze zaak mis; daarop gaf
hij eenige vlugschriften uit op economisch gebied over de visscherij en den
lakenhandel der Hollanders.
In Sept. 1652 werd hij van wege de vredespartij in Engeland naar de Republiek
gezonden om de Witt te polsen over een vergelijk. Hij trachtte vertrouwen te wekken
door onthullingen te doen over een helsche machine, waarmee volgens hem de
Engelschen 's lands vloot wilden verwoesten; de onderhandelingen leidden echter
tot niets; voortaan werd hij in Engeland, wegens een pamflet ten voordeele der
Stuarts, als een verdacht persoon beschouwd. Tevergeefs bood hij de Witt zijn
diensten aan als diplomaat; daarop gaf hij o.a. een werkje uit over versterkingskunst,
waarin hij 't oprichten eener ‘publicque constleer-plaetse’ te Middelburg aanbeveelt;
verder bood hij aan een helsche machine te vervaardigen om de zweedsche vloot
in de Sont te vernietigen, terwijl hij na de overwinning een zegezang naar de Witt
zond.
Daarna ontwierp hij plannen voor het ontginnen van een goudmijn in Guyana,
voor welk plan hij o.a. Jan Evertsen wist te winnen. Een eerste tocht om gouderts
te halen mislukte; daarna ging hij zelf als patroon en commandeur mee om aan de
Aprouaque een kolonie te stichten. Dit plan mislukte evenzeer, door slechte leiding
en door muiterij onder de deelnemers; na een opstand te Cayenne, waarbij een van
Gerbiers dochters omkwam, moest het plan worden opgegeven.
Na de restauratie keerde hij naar Engeland terug, waar hij tot zijn dood toe, in
1667, allerlei plannen smeedde over de ontginning zijner goudmijn, kolonisatie van
een eiland bij Tandzjer en een ophooging van Fleetstreet. Kort voor
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zijn dood trad hij nog als architect op in Berkshire, waar hij Hampstead Marshall
bouwde, een gebouw door een tijdgenoot als ‘inconceavably ugly’ geschilderd.
Gerbier was getrouwd met D e b o r a K i p p en had zeer veel kinderen; zijn zoon
G e o r g e heeft zich door een tooneelstuk bekend gemaakt.
Zijn in 1634 door Anth. van Dijck geschilderd portret is gegraveerd door P. Pontius.
Zie: M.G. d e B o e r , Een Nederlandsche goudzoeker in Tijdschr. v. Gesch. 1903,
1 en d e z e l f d e , Balthazar Gerbier in Oud- Holland XXI (1903) 129, waar ook zijn
talrijke geschriften genoemd worden. Het hem vaak toegeschreven pamflet the
none-such Charles tegen Karel I gericht is vermoedelijk niet van zijn hand; mogelijk
is het samengesteld uit zijn papieren.
M.G. de Boer

[Gericke van Herwijnen, Johan Eberhard Paul Ernst]
GERICKE VAN HERWIJNEN (Johan Eberhard Paul Ernst), geb. te Kleef 23 Febr.
1785, overl. te Maastricht 19 Nov. 1845, zoon van J o h a n n W i l h e l m en
S u s a n n a M a g d a l e n a C a t h a r i n e v o n G o s m a n . Hij stamde uit een
geslacht, afkomstig uit de Altmark (Brandenburg), en werd bij Kon. Besl. van 7 Febr
1833 en bij diploma van 16 Maart 1833 in den nederlandschen adelstand verheven.
Nadat 19 April 1839 bij art. 4 van het tractaat tusschen Nederland en België, het
grondgebied van het tegenw. nederl. Limburg van de voormalige provincie Limburg
was afgescheiden en met Nederland vereenigd, werd hij met A.J. Borret aangesteld
tot commissaris der regeering voor de inbezitneming en 't voorloopig bestuur van
dit grondgebied en, nadat zij bij K.B. van 12 Jan. 1841 hun eervol ontslag hadden
ontvangen, werd Gericke tot eersten gouverneur van de tegenwoordige provincie
Limburg aangesteld, die toen, wegens hare verhouding tot den Duitschen Bond,
den naam van hertogdom droeg. Hij bleef deze betrekking waarnemen tot zijn dood.
Hij was gehuwd te Wattenschied 14 Juli 1807 met J o h a n n a M a r i a F r a n c i s c a
L a u t e n , geb. Werden 2 April 1778, overl. den Haag 11 Jan. 1833 en in tweede
huwelijk in den Haag 27 Juni 1838 met jkvr. C a t h a r i n a C a r o l i n a d e
S a l i s - S o g l i o geb. aan de Kaap-de-Goede-Hoop 15 April 1806, overl. te
Maastricht 31 Mei 1873.
Zie: J. H a b e t s , Les Gouverneurs des duchés de Limb. enz. in Publ. de Limb.
XIV (1877) 214; R i e t s t a p , Wapenb. v.d. Nederl. Adel I, 129; Nederl. Adelsboek
1904, 151.
Flament

[Gericke van Herwijnen, Joseph Lodewijk Hendrik Alfred baron]
GERICKE VAN HERWIJNEN (Joseph Lodewijk Hendrik Alfred baron), geb. te
Dillenburg (Nassau) 18 Febr. 1814, overl. 26 Mei 1899 te Brussel; zoon uit het eerste
huwelijk van den voorg. Hij genoot zijne eerste opleiding te Luik waar zijn vader een
staatsbetrekking bekleedde, en daarna te 's Gravenhage op het gymnasium. In
1834 verwierf hij den graad van doctor in de rechten aan de hoogeschool van Leiden.
Na zijne promotie koos hij de diplomatieke loopbaan, was eerst gedurende vier
jaren aan het departement van Buitenlandsche Zaken werkzaam en werd in 1839
als secretaris aan het gezantschap te Parijs geplaatst, waar hij onder den gezant
Fagel, ook na zijne benoeming tot raad van legatie in 1843, werkzaam bleef tot
1851. Hij onderscheidde zich in deze betrekking door ijver en bekwaamheid, meer
in het bijzonder gedurende de onderhandelingen van J.J. Rochussen te Parijs over
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gezant te Brussel, waar hij onder anderen de moeilijke onderhandelingen over den
afkoop van de Scheldetol met groot beleid tot een goed einde wist te brengen. In
1870 werd hij overgeplaatst naar Londen. In 1871 vestigde Thorbecke het oog op
hem als minister van buitenlandsche zaken; hij trad als zoodanig op in Januari van
dit jaar, toen ten gevolge van den duitschfranschen oorlog de buitenlandsche
betrekkingen meer dan gewone zorg vereischten. In 1874 trad Gericke, die
gedurende zijn bewind het met Engeland gesloten verdrag over den afstand van
de Kust van Guinea had zien goedkeuren, als minister af; in het volgende jaar werd
hij weder naar zijne vroegere standplaats Brussel als gezant afgevaardigd en bleef
daar werkzaam tot 1895 met een trots het klimmen zijner jaren onverzwakten ijver.
Zijne voortreffelijke hoedanigheden als diplomaat, gepaard aan ruime kennis en
rijke levenservaring, verzekerden hem te Brussel een zeer eervolle plaats onder
het diplomatieke corps. Nadat hij den tachtigjarigen leeftijd had overschreden, vroeg
hij zijn ontslag en werd bij die gelegenheid benoemd tot minister van staat. Hij bleef
in Brussel gevestigd, waar hij talrijke vrienden had. Gericke is gedurende lange
jaren voorzitter geweest van de commissie voor de diplomatieke examens.
Hij was 5 Mei 1847 te Parijs gehuwd met E l i s a b e t h C o l e t t e G h i s l a i n e
F r a n ç o i s e X a v i è r e H u u g h e d e P e u t e v i n (geb. 2 Oct. 1825).
de Beaufort

[Gerobulus, Johannes of Oudraed]
GEROBULUS (Johannes) of O u d r a e d , volgens de meesten te Utrecht geboren
in Juni 1540, volgens V r o l i k h e r t , Vlissingsche Kerkhemel, 17 te 's Gravenhage,
evenals volgens v a n V l o t e n in Arch. Kerkhist. I (1855) 429, die de letter H. achter
zijn naam aanvult tot Haganus; overl. 14 Febr. 1606. Hij predikte de gereformeerde
leer reeds in 1566 te Delft, maar vluchtte in dat jaar naar Emden. waar hij conrector
der latijnsche school werd en den oostfrieschen catechismus in het latijn vertaalde.
Volgens R o m e i n was hij scriba op eene zuidhollandsche Synode te Dordrecht in
1573, die ons echter niet bekend is. Nog in dit of in het begin van het volgende jaar
trad hij te Vlissingen op, waar hij tot 1585 of 1586 bleef, en waar Geleyn d'Hoorne
door hem bij de organisatie der Kerk werd geholpen. Hij hield de eerste preek te
Goes op 5 Oct. 1578. Omstreeks Mei 1580 werd hij voor zes weken geleend aan
de gemeente te Brugge. Nog vóór dat de eerste Synode van Zeeland in 1579
bijeenkwam, was hij geweest bij de Nationale Synoden van 1574, 1578; ook op die
van 1581 was hij; niet op die van 1582 te Haarlem. Vele malen werd hem opgedragen
het schrijven van brieven aan de regeering enz., het opstellen van smeekschriften
om bij de resp. overheden aan te dringen op betere regeling van de kerkelijke
goederen. In dit opzicht wordt hij bijna gelijkgesteld met Jean Taffin. Eene opdracht
om te vertalen ‘in het nederduytsche de Chronyke van C a r i o n , gelyckse door
Philippum Melanchtonem ende Peucerum met Historiën ende exempelen verryckt
ende vermeerdert ende op een nieu ghedruckt is’, had hij in Jan. 1582 niet volvoerd.
Van Vlissingen werd Gerobulus in 1585 of 1586 naar Harlingen beroepen, waar
hij zijne demissie reeds op 7 Juli 1586, toen hij naar Deventer een beroep ontving,
verzocht en verkreeg. Wederom moest hij vluchten wegens het verraden dier stad
door Stanley aan de Spanjaarden in 1587. Hij begaf zich naar Harderwijk, waar hij
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in 1588 predikant werd. In 1590 is hij door de stedelijke regeering, niet zonder klacht
der doleerende gemeente, te Utrecht beroepen; hij stond er tot aan zijn dood. Daar
heeft hij eene ‘remonstrantie’ aan de Staten gezonden en ook een ‘schriftelijck
project van eene kerckenordeninge geraempt en aan hare E. overgegeven’.
Helmichius noemt hem daarom een ‘servus hominum’. Arnoldus Cornelii, door
Helmichius om raad gevraagd, spreekt van het ‘Gerobulische formulier’ en acht het
‘een falsificatie ende vervalschinge’ eene ‘stouticheyt Gerobuli’, die ‘slimme wegen’
bewandelt. Hierdoor zou de ‘separatie’ der utrechtsche kerken teweeggebracht en
een provinciaal ‘polityck pausdom’ opgericht zijn.
Gerobulus heeft een geschrift geleverd, waarin hij den heidelbergschen
catechismus verdedigt tegen Coornhert, eene vertaling van B e z a 's Commentaren
op Job en van B u l l i n g e r 's Huysboeck. K.F. M ü l l e r vermeldt hem als den vertaler
van een der boeken van H y p e r i u s . Voorts is van zijne hand verschenen: T h .
d e B i è z e , De CL Psalmen Davids, ende der andere Propheten, verciert met
schoone summarien, item met een paraphrase, mitsgaders de Gebeden P e t r i
M a r t y r i s na eenen yegelicken Psalm. Waerby noch 14 andere Schriftuerlijcke
Lofsangen. Wt de Latijnsche sprake (Leyden 1596, 2 dln.). In het archief der
o

Deutsch-Ref.-Gemeinde te Frankfort (catal. n . 61) is van hem: Vier en vyftich
Predicatien, over den Christelycken ende in Gods Woorts ghegronden
Cathechismum, die in de kercken ende scholen deser Nederlanden ende der
keur-vorstelijcke Paltz gepredickt ende geleert wort, door B a l t h a z a r C o p i u s
in de Hoochduytsche sprake uytghegheven, ende nu voor de tweede mael ende
van nieuws op het Nederduytsch ghetrouwelijck overghesett door J o a n n e m
G e r o b u l u m , Waer-by noch twee andere stucken ghevoecht sijn; namelijck
verscheyden censuren ofte Berispingen over den selven Catechismum bij diversche
Teghensprekers, tot verscheyden tijden uytghegheven ende met eene grondighe
Beantwoordinghe van dien tsamen in een Corpus ghebracht, door den selven J.G.:
Item een boecxken ghenaemt Huys-Tafel (bij Copium op 't nieuws vermeerdert ende
verbetert) inhoudende veelderley schoone spreucken der H. Schrift, dienstelijck om
alle staten der menschen haers Ampts te vermanen (Amst. 1590). Nog schreef
Gerobulus: Bericht voor de kranken (Amst. 1616). Van meer algemeen belang is
voor den geschiedvorscher zijn zeldzaam maar nauwkeurig bericht over alle fundatiën
enz. te Utrecht: Waerachtig verhaal van den staat der Gereformeerde kerke, die
den zoone Gods binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wort, mitsgaders van
alle andere mindere dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den zelven staat
aldaar gebruikelijk en in train zijnde (1603).
Zie: Y p e i j e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk (Breda 1822) II, aant.,
9 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 93; II, 127, 129 v., 140, 155; V, 1, 3-6,
9, 205, 207 v., 215, 221; Werken Marnix Vereeniging, serie III, dl. II, 185, 276; IV,
101 v., 111 v., 118 v.v., 147, 177; V, 263 v., 286, 289; T.A. R o m e i n , Naaml. der
pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 185; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden
(Amst. 1884) 99-101; H.Q. J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1868) I, 124;
d e z e l f d e , De Kerkherv. te Brugge (Rott. 1856) I, 238 v.v.; II, 188 v.; Kerkhist.
Arch. I (1855) 428 v.; 1858, 253 v.; 1898, 69; H.
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R o y a a r d s , Gesch. der Herv. in Utr. (Leiden 1847) 301; F.L. R u t g e r s , Acta
(Utr. 1889) 132, 135 v., 175, 192, 212, 262, 268, 315, 336 v., 352, 357, 366 v., 372,
615 v.v.; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 107, 116-122; H.C. R o g g e ,
Joh. Wtenbogaert I (Amst. 1874) 114, 119 v., 240; J.W. t e W a t e r , Kort verh. der
Ref. v. Zeel. (Middelb. 1766) 165, 265; K.F. M ü l l e r , Andreas Hyperius, Beitrag zu
seiner Characteristik (Kiel 1895) 69; D u s s e l d o r p i i Annales (uitg. F r u i n ) III,
326 v.; H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum II, 507; A.A. v a n
S c h e l v e n , De Nederl. Vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engel. en Duitschl.
('s Gravenh. 1909) 308; Kerkel. Handb. 1907, Bijl., 110; 1909, Bijl., 150; 1910, Bijl.,
165.
Knipscheer

[Gerritsen, Hubertus Adrianus]
GERRITSEN (Hubertus Adrianus), geb. te Milligen 29 Sept. 1818, overl. te Nijmegen
23 Aug. 1873, was een zeer bekend figuur onder de bijzondere onderwijzers van
zijnen tijd. Hij werd te Tiel voor het onderwijs opgeleid en kwam, na gelijk dat destijds
heette, den derden rang te hebben verkregen, als secondant op het instituut de
Jong te Nijmegen. Drie jaren later werd hij, nadat hij eenigen tijd waarnemend
hoofd-onderwijzer te Tricht was geweest, aldaar gouverneur bij de familie Bisdom,
die hem met den stichter der school op den Klokkenberg, Mr. J.J.L. van der Bruggen
(kol. 484), in aanraking bracht. Nadat hij op diens aandrang gedurende enkele uren
per week aan die school onderwijs had gegeven, nam hij later de geheele leiding
der inrichting op zich (1848) en bracht deze tot grooten bloei.
Zie: C.V. v a n N o p p e n , Levensbeeld van Hubertus Adrianus Gerritsen (Nijm.
1884) 10; K u y p e r , Gesch. van het Chr. onderwijs, 91, 203-205; Strijd en Zegen,
Gedenkboek van het Christelijk onderwijs 567-570.
de Savornin Lohman

[Geuns, Matthias van]
GEUNS (Matthias v a n ), geb. 2 Sept. 1735 te Groningen, overl. 9 Dec. 1817 te
Utrecht, was de jongste zoon van S t e v e n J a n v a n G e u n s en D i e u w e r t j e
R o o s . Hij woonde de lessen op de latijnsche school te Groningen bij en nam op
14 Jan. 1751 van deze afscheid met het houden eener redevoering de Praetoribus
romanis. Door zijn vader bestemd om hem in zijn koopmanszaak op te volgen legde
de jonge van Geuns zich ondertusschen ijverig toe op de studie der oude en nieuwe
talen en het hebreeuwsch, waaraan hij zijne snipperuren en vaak een deel van zijn
nachtrust opofferde. In 1753 kreeg hij echter, door de voorspraak van zijne
familieleden en de hulp van den geneesheer Grashuis, van zijnen vader toestemming
om een wetenschappelijke loopbaan te volgen en begon hij met de voorbereidende
studiën voor de geneeskunde. 14 Jan. 1758 verdedigde hij in het openbaar zijne
eerste wetenschappelijke proeve, nam. eene Disquisitio Physiologica de eo, quod
vitam constituit in corpori animali. Daarop vertrok hij naar Leiden, waar hij 15 Sept.
1758 werd ingeschreven als student en in 1759 het candidaats-examen in de
geneeskunde aflegde. Hierna besloot hij zijne studiën voort te zetten in Parijs, waar
hij door toedoen van den nederlandschen gezant toegang kreeg tot verschillende
hospitalen en in het bijzonder de lessen over verloskunde van Levret bijwoonde. In
het vaderland teruggekeerd, volgde hij eenigen tijd te Amsterdam de lessen van
Petrus Camper in de anatomie en chirurgie en ging daarna weer naar Leiden, waar
hij 14 Juni 1761 den graad van medicinae doctor verwierf,
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na verdediging eener Dissertatio de morte corporea et causis moriendi. Hij vestigde
zich als geneesheer te Groningen en huwde op 6 Nov. 1763 met S a r a v a n
D e l d e n . Weldra kreeg hij eene drukke praktijk, maakte veel werk van de inenting
tegen de pokken van kind op kind en beantwoordde in 1769 een prijsvraag van de
Holl. Maatsch. der Wetenschappen, die met goud bekroond werd. Na de benoeming
van den groningschen hoogleeraar van Doeveren te Leiden (1771) was hij de
aangewezen persoon om diens plaats te vervullen; maar daarvoor werd geëischt,
dat hij de formulieren van eenigheid bij het Nederl. Herv. Kerkgenootschap
aangenomen, onderteekende. Zijne godsdienstige overtuiging als doopsgezinde
belette hem echter dit te doen en daardoor verviel deze benoeming. In hetzelfde
jaar werd hij benoemd tot physicus der stad Groningen en onderwijzer der
vroedvrouwen. Lang zou hij deze betrekking echter niet vervullen, want in 1776
kreeg hij cene benoeming tot archiater der provincie Gelderland en verhuisde hij
met vrouw en 7 kinderen naar Harderwijk, waar hij op 5 Jun. 1776 het ambt van
hoogleeraar in de med. praktijk, chemie, botanie en obstetrie (waarbij zich later nog
voegden de lessen in de pathologie en therapie) aanvaardde met het houden eener
Oratio, qua an expediat reipublicae Medicinam facientium opera expenditur
(Harderwijk 1776).
Te Harderwijk had hij een drukken werkkring, want behalve zijne academische
lessen, vroeg zijne veelzijdige practische werkzaamheid als archiater en verder ook
de hulp, die hij aan het ziekbed en bij verlossingen verleende, veel van zijnen tijd
en werkkracht. Toch vond hij nog ruimschoots gelegenheid om wetenschappelijken
arbeid te leveren en uit dien tijd dagteekent zijne Vergelijkende afbeeldingen en
beschrijving der voornaamste Roonhuisische werktuigen of vroedkunstige
hefboomen. Op 10 Jun. 1778 en 13 Jun. 1787 hield hij, telkens bij het aftreden als
rector, eene rede De civium valetudine reipublicae rectoris inprimis commendanda.
Na 15 jaar in Harderwijk werkzaam te zijn geweest, werd hij benoemd tot hoogleeraar
in Utrecht om les te geven in de ziektekunde en de med. praktijk, waarbij later nog
gevoegd werd (1795) de kruidkunde en de zorg voor den academischen kruidtuin.
Op 5 Juni 1791 aanvaardde hij deze betrekking en hield eene rede: De providentia
politica uno maximo adversae civium valetudinis praesidio. De Staten der provincie
benoemden hem tot archiater in het geheele gewest en als zoodanig deed hij veel
in het belang der volksgezondheid. Zijn groote invloed op alles, wat het academisch
onderwijs betrof, gebruikte hij voor het aanbrengen van verbeteringen, speciaal in
het belang van het klinisch onderricht. Koning Lodewijk benoemde hem tot zijn
médecin consultant. Na de herstelling van het nederl. gezag werd hij lid van het
nieuwe Koninklijke Instituut.
In Nov. 1815 kreeg hij zijn emeritaat en leefde daarna nog slechts een paar jaar,
die hij sukkelend doorbracht. Zijn in 1797 geschilderd portret is door L.A. Claessens
e.a. in plaat gebracht.
Zie: Levensbericht in Algemeene Konst- en Letterbode 1819, II, 339 en B.J.
K o u w e r e n H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der Klinieken voor Heelen Verloskunde der Rijks-Universiteit te Utrecht met eene beschrijving der nieuwe
inrichting, waarin een portret en volledige bibliographie.
Simon Thomas

[Geuns, Stephanus Johannes van]
GEUNS (Stephanus Johannes v a n ), geb. te Groningen 18 Nov. 1767, overl. te
Utrecht 16 Mei 1795; zoon van den voorg. In Mei 1788 werd hij
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door de Holl. Maatsch. der Wetenschappen te Haarlem bekroond voor de
beantwoording van een prijsvraag Over de onderwerpen der Natuurlijke Historie,
waarvan de verdere nasporing ten nutte van ons vaderland verstrekken konde. 20
April 1789 verkreeg hij te Harderwijk het meesterschap in de wijsbegeerte na
verdediging van eene Disputatio philosophica de corporum habitudine animae
hujusque virium indice ac moderatrice, en 25 Juni 1790 promoveerde hij in de
geneeskunde, evenzoo te Harderwijk, op een proefschrift Quaestiones Academicae
Medici argumenti, behelzende een 40-tal min of meer uitgewerkte bijzondere
aanmerkingen en waarnemingen uit onderscheidene deelen der geneeskundige
wetenschap.
Als geneeskundige in Amsterdam werkzaam werd hij op 17 Aug. 1791 naast zijn
vader te Utrecht benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde, botanie en physiologie
en hield op 26 Sept. d.a.v. zijne intree-rede De instaurando inter Batavos studio
botanico. In Mei 1792 werd hij aangesteld tot doctor van het hospitaal en medicus
academicus. Op 14 Apr. 1794 werd hem ook nog het onderwijs in de chemie
opgedragen.
27 Oct. 1794 huwde hij met K l a z i n a J o h a n n a J a c o b a d e V l i e g e r , uit
welk huwelijk, zeven maanden na zijn dood, op 15 Dec. 1795 een zoon geboren
werd, die de namen kreeg van zijnen vader en grootvader n.l.: S t e v e n J a n
Matthijs.
R. Vinkeles heeft zijn portret gegraveerd.
Simon Thomas

[Geusau, Carel baron von]
GEUSAU (Carel baron v o n ), geb. ± 1724, overl. te Olst 15 Febr. 1807. G. werd
15 Sept. 1748 kapitein bij het infanterie-regiment Oranje Nassau, 3 Juni 1767 majoor
en 22 Juni 1779 kolonel. In dien rang nam hij deel aan den posten-oorlog in
Vlaanderen (1793). Bij den aanval der Franschen in het begin van Juni 1793 op de
door hem gecommandeerde voorposten bij Waterlos en bij een groote verkenning
met prins Willem en prins Christiaan van Hessen-Darmstadt op 5 Juli tegen Lincelles
en Monvaux ondernomen, onderscheidde hij zich zeer, en werd wegens zijn dapper
gedrag in dien krijg in 1793 tot gen.-majoor bevorderd. Voorts muntte hij uit door
dapperheid en beleid bij een aanval door de Franschen op 22 Juli 1793 tegen de
posten van Roncq, Tourcoing en Commines ondernomen. Met succes hielp hij in
1794 Breda tegen Pichegru verdedigen.
Zie: Vaderl. Hist. ten vervolge op W a g e n a a r XXVII, 190-193; B o s s c h a ,
Neerl. Heldend. te Land III, 32, 39, 40, 46, 47, 79, 95; S a b r o n , De oorlog van
1794-1795.
Eysten

[Geusau, Gérard Théodore Lamoraal baron von]
GEUSAU (Gérard Théodore Lamoraal baron v o n ), geb. te Maastricht 19 Juni 1857,
aldaar overl. 17 Jan. 1906; zoon van jhr. C h r é t i e n P i e r r e G é r a r d v o n
G e u s a u , raadsheer in het voormalig Hof van Limburg te Maastricht en D o r o t h e a
H e l e n a C a t h a r i n a d e R a s . Hij promoveerde te Leiden in de rechten 22 Mei
1882 op proefschrift Over de gevoegde civiele partij. Na eenigen tijd als advocaat
te Maastricht te hebben gepraktiseerd, werd hij tot griffier bij de
arrondissementsrechtbank aldaar benoemd. 16 Juni 1890 werd hem de titel van
baron verleend en kort daarna werd hij benoemd tot kamerheer van de Koningin in
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b.d. Hij hield zich vooral bezig met genealogische onderzoekingen o.a. over zijne
eigene familie, waarvan hij een zeer fraai album met stamtafels en versierd met
afbeeldingen enz. vervaardigde. Ook stelde hij uit de dubbelen van de registers van
den burgerlijken stand, ter griffie van de arrondissements-
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rechtbank bewaard, eene uitgebreide genealogie samen der in Limburg zeer
verspreide familie Quaedvlieg; nog stelde hij lijsten samen der fransche en
zweedsche militairen in Limburg gestorven in de jaren 1813-1815, die hij resp. aan
de fransche en zweedsche regeering aanbood.
Von Geusau was om zijne menschlievendheid zeer geacht en telde vele vrienden.
Wat hij verricht heeft als lid van de internationale vereeniging van S. Franciscus
Regis tot het verschaffen van de noodige bewijzen om voor buiten echt
samenlevende personen een wettig huwelijk te vergemakkelijken, is niet licht te
beseffen en kostte hem eene uitgebreide correspondentie met burgemeesters,
geestelijken enz. Ook als regent van het huis van bewaring te Maastricht, heeft hij
veel goeds gesticht, gevallenen tot eene betere levenswijze bewogen en den weg
daartoe vergemakkelijkt.
Hij schreef in de Publ. de Limb.: Opschriften der grafsteenen zich bevindende in
de gangen der gevangenis, voorheen Minderbroedersklooster te Maastricht, XXX
(1893) 147-152; Aanteekeningenbetreffende de militairen, die gedurende het beleg
van Maastricht van 1632 te Wilre (Oud- Vroenhoven) zijn gestorven en begraven,
XXX, 165-170; Een professieboek van het klooster der Dominicanen te Maastricht
over de jaren 1693-1795, XXX, 197-200; Korte geschiedenis der kloosters te
Maastricht, XXXI, 3-139; Le siége de Maestricht en 1814, XXXVI, 231-441; Eene
onuitgegeven bijdrage tot de geschiedenis van den slag van Waterloo, XXXVIII,
185-237; De politieke indeeling van Limburg 1794-1839, XXXIX, 139-271.
Flament

[Gevers, Abraham]
GEVERS (Abraham), ged. te Rotterdam 2 Sept. 1712, overl. aldaar 15 Oct. 1780,
zoon van P a u l u s G e v e r s en A d r i a n a L e u v e n . In 1740 werd hij lid der
vroedschap in zijn vaderstad en verder bekleedde hij daar tot zijn dood allerlei
stedelijke ambten, o.a. was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen 1758 en 1773;
van 1768-1771 was hij lid van het college der admiraliteit op de Maas en van
1769-1780 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. Ook
komt hij voor onder de bewindhebbers der O.-I.-C. kamer Rotterdam en hadden de
Staten hem benoemd tot meesterknaap van het ‘jagtgerigt’, de houtvesterij in Holland
en West-Friesland. 28 Aug. 1774 bezocht aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk
het kabinet van natuurlijke zeldzaamheden van den burgemeester Gevers
(Nieuwsbericht Rott. Cour.). Bedoeld wordt zonder twijfel de oud-burgemeester
Gevers. De hertogin van Chartres en de prinses van Lamballe brachten 21 Mei
1778 eveneens een bezoek aan dit kabinet. Hij huwde te Rotterdam 25 Mei 1740
met K e n a u D e y n o o t en 15 Maart 1754 met C a t h a r i n a W i l h e l m i n a v a n
d e r S t a a l , vrouwe van Kethel en Spaland. Boven den ingang van het huis te
Crooswijk, waar hij overleed, waren de wapens van Gevers en Deynoot aangebracht
en zijn tweede zoon uit het eerste huwelijk, A d r i a a n , nam den naam G e v e r s
D e y n o o t aan.
Zie: Kwartierstaat van T.L.L. Prins in Geneal. Kwartierstaten van Ned. Gesl.;
Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2e afd. 150; Alg. Ned. Familieblad 1883-84,
o

n . 12.
Moquette

[Gevers, Mr. Hendrik]
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GEVERS (Mr. Hendrik), gedoopt 5 Sept. 1706 te Rotterdam als zoon van Witte
Gevers en Anna Maria IJsbrants (kol. 935), werd te Utrecht student in 1734. Hij
promoveerde in de rechten en was van 1737-1744 secretaris zijner vaderstad en
daarna van 1744-1760 vroedschap, terwijl
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hij in 1749, 1750, 1754 en 1755 als burgemeester fungeerde. Ook bekleedde hij
nog onderscheidene andere stedelijke ambten. Hij trouwde 16 Mei 1740 te Rotterdam
met C a t a r i n a N o o r t h e y en stierf 6 April 1761.
Moquette

[Gevers, Mr. Paulus]
GEVERS (Mr. Paulus), ged. te Rotterdam 4 Mei 1741, overl. op Noord-Nieuwland
bij Maassluis 18 Juni 1797, zoon van Abraham Gevers en Kenau Deynoot (kol.
934). Te Leiden werd hij 9 Sept. 1757 als student ingeschreven en promoveerde
aldaar 17 Juli 1761 in de rechten op een diss. de Jure eorum, qui inaequali foedere
juncti sunt. In 1770 werd hij schepen in zijn vaderstad, in 1772 vroedschapslid, in
1775 luit.-kol. der schutterij en bewindhebber der W.-I.-C. kamer Rotterdam, in 1785
baljuw der stad. In laatstgenoemd ambt heeft hij een groote rol gespeeld in het
proces van Kaat Mossel en om zijn patriottische gevoelens moest hij in 1787 het
land verlaten. Voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland gedaagd,
verdedigde hij in Maart 1788 in een Request aan de Staten van Holland enz. de
gedragslijn in 1787 door hem gevolgd, o.a. in zake de benoeming van zeven nieuwe
vroedschapsleden op 20 April. In 1785 was hij reeds in geschil met de stedelijke
regeering geweest en had hij schriftelijk op een protest van zeven zijner collega's
geantwoord. Van 1773-1787 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te
Rotterdam en van 1770-1790 was hij directeur van de Maatschappij van Assurantie
enz. In 1795 teruggekeerd, werd hij kort daarop tot lid der vergadering van
representanten gekozen en spoedig tot hun voorzitter. Daarna was hij
ontvanger-generaal der loterijen. Hij huwde 28 Maart 1762 te Rotterdam met
Jacoba Maria Cornets de Groot.
Van zijne verschillende in plaat uitgekomen portretten is vooral te vermelden de
gravure van L. Brasser naar een teekening van G. Metellus, en een physionotrace
door Chrétien.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd. 164.
Moquette

[Gevers, Mr. Witte]
GEVERS (Mr. Witte), ged. te Rotterdam 2 Febr. 1672, overl. 4 Juni 1744, zoon van
H e n d r y c G e e v e r s en A n n a d e W i t . Hij werd ingeschreven als student te
Leiden 19 Oct. 1700 en promoveerde aldaar in de rechten. Hij werd in 1704
vroedschap zijner vaderstad en bleef dit tot zijn dood. Tusschen 1707 en 1741 was
hij herhaaldelijk burgemeester en hij bekleedde bovendien onderscheidene andere
stedelijke ambten. Hij trouwde 1 Juli 1704 met A n n a M a r i a I J s b r a n t s .
Moquette

[Gevers, Adriaan Leonard van Heteren]
GEVERS (Adriaan Leonard v a n H e t e r e n ), geb. te Rotterdam 19 Aug. 1794,
gest. 21 Juni 1866, zoon van D i r k C o r n e l i s G e v e r s (26 Jan. 1763-29 Oct.
1839) en van M a r i a C a t h a r i n a d e L e e u w (15 Mei 1773-10 Nov. 1823). Bij
zijn doop te Rott. op 7 Sept. 1794 ontving hij van Adriaan Leonard van Heteren,
wiens huwelijk met des doopelings in 1771 overledene over-oudtante, Wouterina
Brigitta Lormier, kinderloos gebleven was, diens vollen naam, en erfde later ook
diens aanzienlijk kunstkabinet, dat hij in 1809, toen hij page was ten hove, aan
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Lodewijk Napoleon verkocht. Voor ongeveer ƒ 100,000 gingen 137 schilderijen aan
het rijk over.
van Biema

[Gevers Deynoot, Jhr. Mr. Willem Theodore]
GEVERS DEYNOOT (Jhr. Mr. Willem Theodore), geb. te Wassenaar 8 Sept. 1808,
overl. te 's Gravenhage 25 Maart 1879 en te Rotterdam begraven, zoon van Jhr.
Mr. A b r a h a m G e v e r s D e y n o o t , vice-president van de rechtbank te Rotterdam
en M a r g a r e t h a C a t h a r i n a W y c -
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k e r h e l d B i s d o m . Zijn eerste opleiding genoot hij te Rotterdam, werd daarna
student te Leiden, promoveerde aldaar 13 Juni 1829 in de beide rechten op een
dissertatie: De magno halecum piscatu en legde zich daarna hoofdzakelijk toe op
waterstaats- en gemeentelijke aangelegenheden. Eerst vestigde hij zich als advocaat
te 's Gravenhage, doch na den Tiendaagschen veldtocht, waaraan hij deel nam, te
Rotterdam, waar hij in 1846 in den raad werd gekozen. Hij was daar de leider der
liberale beweging. In 1851 en 1852 was hij wethouder en sinds 1838 dijkgraaf van
Schieland. Hij stichtte in 1848 te Rotterdam een afdeeling van de Holl. Mij. van
Landbouw en gaf in 1850 den stoot tot het oprichten van een zoogenaamd
‘Wetenschappelijk Instituut’ verbonden aan het Rott. Departement der Ned. Mij. tot
bevordering van Nijverheid. Veel deed hij ook voor het onderwijs van doofstommen.
In 1851 werd hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, in 1852 vaardigde
Rotterdam hem af naar de Tweede Kamer, in 1856 koos 's Gravenhage hem als
zoodanig, sinds 1871 zat hij voor Dordrecht. Ook voor indische zaken interesseerde
hij zich zeer en ondernam daarom in 1862 een reis naar onze koloniën. In den Haag,
waar hij sinds 1854 woonde, benoemde men hem tot voorzitter van het Kon. Inst.
voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië; later was hij ondervoorzitter van
het Indisch Gen. te 's Gravenhage. Hij was lid van de Mij. der Ned. Lett. te Leiden,
van het Provinciaal Utrechtsch Gen. van Kunsten en Wetenschappen, van de Holl.
Mij. van Fraaie Kunsten en Wetenschappen. Zijn geschriften over
waterstaatsbelangen werden door het Bat. Gen. te Rotterdam met goud bekroond.
Tal van bijdragen omtrent practische staathuishoudkunde verschenen van zijn hand.
Hij schreef: Iets over de vroegere staatsregelingen en de tegenwoordige Grondwet
van Nederland (Dordr. 1839); Schets van het Nederl. Staatsbest. van de vroegste
tijden af tot op het jaar 1815 (ibid. 1841); Bijdrage tot de kennis der
hoogheemraadschappen en waterschappen, dijks- en polderbesturen in de provincie
Zuid-Holland (Rott. 1844); Statistieke opgaaf en beschrijving van het
hoogheemraadschap van Schieland in Nieuwe Werken Bat. Gen. X (1850);
Begrooting en rekening der stad Rotterdam over het jaar 1845 (Rott. 1848);
Aanteekeningen op een reis door de Ver. Staten van Noord-Amerika en Canada ('s
Gravenh. 1860); Herinneringen eener reis naar Ned.- Indië in 1862 (ibid. 1864); In
het Jaarboekje voor Statistiek en Staathuishoudkunde verschenen sinds 1850
verschillende artikelen van zijn hand.
Zie: Ind. Gids 1879, II, 926; Levensber. Letterk. 1880, 47 en Bronnen Gesch. Rott.
I.
Moquette

[Gewin, Bernardus]
GEWIN (Bernardus), geb. te Rotterdam 21 Mei 1812, overl. 11 Mrt. 1873 te Utrecht,
werd student in de theologie te Leiden en behoorde tot de vrijwillige leidsche Jagers,
die den veldtocht van 1830-31 medemaakten. Zijn litteraire smaak en ontwikkeling,
vereering voor Scott, Byron en Victor Hugo, deed vriendschapsbanden ontstaan
met Beets, Hasebroek, Kneppelhout en andere gelijk gestemden. Hij is de
‘Torquemada’ in Beets' ‘Maskerade’ en was president van de Rederijkerskamer (zie
in verband hiermede in K l i k s p a a n 's Studentenleven, ‘de Rederijkerskamer’). In
1841 verscheen van zijn hand, onder het pseudoniem V l e r k : Reisontmoetingen
van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden; met 12 platen van H o r k (J.W.
K a i s e r ) (Amst.), onder herhaald aandringen van den uitgever voltooid
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en door den auteur niet als een meesterstuk beschouwd. Niettemin werd het boek,
na uitverkocht te zijn, antiquarisch steeds met hoogen prijs betaald tot den herdruk
(Arnhem-Nijmegen 1902). De meening, dat het ontstaan der werken van Vlerk,
Hildebrand en Jonathan op een onderlinge afspraak, steunt, schijnt ongegrond.
Na een tijd in Londen waarnemend predikant der Hollandsche gemeente te zijn
geweest en het buitenland bereisd te hebben, werd G. in 1841 predikant te
Oosterland (Zeel.), daarna te Oud-Loosdrecht, 1854 te Heemstede, 1861 te
IJsselstein en 1869 te Utrecht. In zijn laatste jaren was hij een gewaardeerd
bestuurslid der Utrechtsche Zendingsvereeniging.
G's letterkundige voortbrengselen bleven beperkt tot gemeld boek, terwijl hij noch
als kanselredenaar noch als theoloog op den voorgrond trad. Naast, in jonger dagen,
zijn ‘jolige luim’ (B o s b o o m - T o u s s a i n t ), betrof de ruime sympathie, die hij
genoot, bepaaldelijk zijn bijzondere verdienste in pastorale zorg, zijn edel karakter,
fijnbeschaafden geest en beminnelijkheid in den omgang.
o

Hij huwde 1 . te Oosterland 25 Aug. 1842 L o u i s e E r n e s t i n e M a r i a
o

S c h u t t e r ; 2 . te Heemstede 19 Juni 1856 jonkvr. C o r n e l i a M a r g a r e t h a
van Weede.
Zie: F. B e z e m e r S r . , Nieuws uit oude boeken (Rott. 1907) 208, en het
voorwoord van W.F.C. v a n H a a k vóór de 2e uitgave van de Reisontmoetingen
van 1902.
Gewin

[Gewin, Jan Christoffel]
GEWIN (Jan Christoffel), letterkundige, geb. te Rotterdam 29 Sept. 1808, studeerde
aanvankelijk te Leiden in de medicijnen, liet echter de studie varen en wijdde zich
aan de letteren. Hij huwde in November J o h a n n a C o r n e l i a P e t r o n e l l a
v a n d e r S c h o o r e n , vestigde zich te Huissen (G), later te Delden, waar hij 10
Oct. 1887 overleed.
Met J. Krabbendam en C.P.E. Robidée van der Aa schreef hij in Romans en
verhalen (Amst. 1837); verder Zomermiddag, roosjes in een kransje gevlochten,
door verschillende schrijvers (Schoonh. 1861); Herfstavond, Blaadjes hier en daar
opgeraapt (Schoonh. 1862); De beweldadigde aan de beweldadigden (Amst. 1850);
Museum voor de jeugd, 7 jrgn. (Dordrecht 1851-57); Storm op zee, gedicht ('s
Gravenh. 1851); Eugénie Merlin en andere novellen (Sneek 1855); Augusta van
Valkenburg, een familieroman (Utr. 1856); Miskende liefde en haar morgen en
avond. Twee novellen (Sneek 1857); Oom Fritz, reizen en lotgevallen van een
Hollandschen jongen (Schiedam 1860); Ellen Atton, Novelle (Kampen 1861); Na
den schooltijd, vertellingen voor de jeugd (Schiedam 1861); De dochter der Jodin
(Amst. 1862); Vertellingen voor de jeugd, Proza en Poësy (Schied. 1862); Ines en
Amanda of de lotgevallen en reizen van Oom Fritz als schilder. Een verhaal voor
de jeugd (Amst. 1863); Mijn kleine Buren. Verhaal voor de jeugd (Schied. 1865);
Een onverwacht huwelijk, blijspel (Enschedé 1881).
Verder losse bijdragen in letterk. tijdschriften, soms onder het pseudoniem J a c k .
Zie: Nederl. Spectator 1887, 361.
Gewin

[Gey van Pittius, Adriaan Rudolph Willem]
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GEY VAN PITTIUS (Adriaan Rudolph Willem), zoon van A.R.W. Gey van Pittius en
J.M.G. Costerman, geb. te 's Gravenhage 13 Aug. 1838 en ald. overl. 16 Jan. 1896,
werd opgeleid aan de K.M.A. te Breda, in 1857 benoemd tot 2en luit. der art. bij het
ind. leger; werd in 1860 1e luit., 1868 kapt., 1875 maj., 1880 (bij keuze) luit.-kol.,
1886 kol., 1888 gen.-maj., 1893 luit.-gen., comm. van het ind. leger. Ridder M.W.O.
4e kl. 1859; id. 3e kl. 1880.
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Als 2e luit. nam hij deel aan de krijgsverrichtingen in Palembang (1858-59), als maj.
en luit.-kol. (1878-81) aan die in Atjeh, waar hij, als chef van den staf, belangrijken
invloed heeft gehad op de mil. en ook op de staatk. handelingen van gen. K. van
der Heyden, die hem hoog waardeerde. Van 1885-93 was hij chef van den generalen
staf van het indisch leger; onder zijn leger-commando valt de expeditie naar Lombok,
tot welker reorganisatie en - na het aanvankelijk geleden échec - volkomen welslagen
hij krachtig bijdroeg.
Zie hierover: W. C o o l , De Lombok expeditie (Bat. 's Gravenh. 1896) 366 vlg.
Kielstra

[Ghemert, Joannes]
GHEMERT (Joannes), dominicaan. Hij was een verdienstelijk orgelmaker die
omstreeks 1483 in het klooster te 's Hertogenbosch leefde.
Zie: G.A. M e i j e r , De Predikheeren te 's Hertogenbosch 23.
G.A. Meijer

[Ghert, Pieter Gabriël van]
GHERT (Pieter Gabriël v a n ) geb. 17 Maart 1782, gest. 19 Maart 1852. Hij studeerde
te Jena, alwaar hij Hegels lessen volgde, die zijn leerling achting en vriendschap
toedroeg, zoodat hij later van Ghert dikwijls te Brussel bezocht. Na een bezoek aan
Duitschland promoveerde v.G. te Leiden in 1808 en werd weldra onder koning
Lodewijk geplaatst aan het ministerie van roomschkatholieken eeredienst, waar hij,
zelf katholiek, bekend werd met de vrijzinnige denkwijze van verschillende
roomsch-katholieke geestelijken. Later bleef hij in gelijke betrekking tijdens de
fransche overheersching onder baron d'Alphonse.
Na 1816 werd van Ghert commissaris-speciaal bij het departement voor de zaken
van den roomschkatholieken eeredienst en later als referendaris bij den Raad v.
State aan genoemd departement toegevoegd. De werkzaamheden aan dat
departement waren niet gemakkelijk; vooreerst omdat door de groote wisseling der
hoofden van dat departement bijna niets geregeld was, maar in de tweede plaats,
omdat de grondwet van 1815 verschillende maatregelen noodig maakte. In
genoemde qualiteit had van Ghert groot aandeel in het tot standkomen van het
collegium philosophicum, een staatsinstelling voor de opleiding der R.K. geestelijken.
Hij met sommigen zijner geloofsgenooten heeft altijd de goede bedoelingen van
deze zoozeer bestreden instelling verdedigd. Van Ghert ging met veel hooge
geestelijken om en werd door een reis voor onderwijszaken naar Frankrijk met
Guizot, Villemain e.a. bekend. Na 1830 werd hij in zekeren zin slachtoffer van de
veranderde staatkunde en in 1831 werd in zijn plaats bij het departement voor den
R.-K. eeredienst benoemd van der Horst.
De in 1827 permanent verklaarde commissie uit den Raad v. State voor de zaken
van den R.-K. eeredienst werd in 1844 door Willem II opgeheven. Van Ghert, die
lid en secretaris dezer commissie was, verloor daardoor zijn betrekking. Waarschijnlijk
was v.G. als referendaris bij den Raad lid van deze commissie en was hij als
referendaris al eerder afgetreden. Daarna heeft hij nog moeite gedaan om lid van
den Raad van State te worden, maar dit gelukte niet. Toen wijdde hij zich aan zijn
geliefkoosde studiën van de wijsbegeerte des rechts en van het staatsrecht. Later
heeft hij veel aan magnetisme gedaan. Men vindt een opgave zijner geschriften in
het tijdschrift Astrea II (1852) 1. Zijn door S. Looze geschilderd portret is door P.C.
van Geel in 1836 op steen geteekend.
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Zie: d e B o s c h K e m p e r , Letterkundige Aant. op geschiedenis vóór 1830,
82, waarin
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aangehaald wordt de necrologie van W a p en tevens een belangrijk m.s. van v. G's
eenige dochter mevr. La Chapelle. Over zijn aandeel aan de oprichting van het coll.
philos. zie: A l b e r s , Gesch. Herstel Hierarchie II (Nijm. 1903).
Breukelman

[Gildehuijsen, Gerlacus]
GILDEHUIJSEN (Gerlacus), dominicaan, overl. 1453; in 1449 benoemd tot bisschop
van Hieropolis en wijbisschop van Rudolph van Diepholt, bisschop van Utrecht. In
1450 consacreerde hij de kerk van het dominicanessenklooster te Westroyen bij
Tiel, en wijdde in hetzelfde jaar een altaar in het dominicanessenklooster
(Wittenonnenklooster) te Leiden.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 20; G. B r o m , Archivalia in
o

Italië I: 2 ('s Grav. 1909) n . 1621.
G.A. Meijer

[Gildemeester, Jan]
GILDEMEESTER (Jan), Jansz., agent en consul-generaal van Portugal bij de
Bataafsche Republiek, overleed te Amsterdam 18 Febr. 1799, in den ouderdom van
55 jaar. Zijn zeer belangrijk kunstkabinet kwam op 11 Juni 1800 onder den hamer.
De totale opbrengst bedroeg ƒ 67.141.10.
In den veilingscatalogus staat zijn door R. Vinkeles naar A. de Lelie gegraveerd
portret.
van Biema

[Gillespie, Sir Robert Rollo]
GILLESPIE (Sir Robert Rollo), geb. te Comber (graafsch. Down) 21 Jan. 1766,
overl. 31 Aug. 1814 in Nepaul, trad, hoewel aanvankelijk voor de studie bestemd,
in 1783 bij de cavalerie in dienst. Drie jaar later sloot hij te Dublin een geheim huwelijk
met Annabell, dochter van Thomas Taylor. Omdat hij in een duel zijn tegenstander
had gedood, vluchtte hij met zijne vrouw naar Schotland, maar werd na terugkeer
vrijgesproken. In 1792 werd hij bevorderd tot luitenant bij de lichte
Jamaica-dragonders; op zijne reis naar dat eiland leed hij schipbreuk. In Jamaica
kreeg hij de gele koorts; hij herstelde echter. Toen de fransche planters op
St.-Domingo hulp vroegen, bood hij zijn diensten aan als vrijwilliger, kreeg
verschillende wonden en keerde naar Engeland terug, om in 1796 opnieuw naar
West-Indië te gaan, waar hij bevorderd werd tot majoor. Hij vergezelde generaal
Wilford als adjudantgeneraal naar St. Domingo en werd daar eens aangevallen door
acht inboorlingen, die zijn oppasser doodden. G. verdedigde zich met zijne sabel
en doodde zes zijner aanvallers, waarop de overigen, na hem gewond te hebben,
vluchtten.
Teruggekeerd naar Jamaica, nam G. het bevel over zijn regiment weder op zich
en keerde na den vrede van Amiens terug naar Engeland, waar hij eene eeresabel
ontving. Bevorderd tot luit.-kolonel, werd hij door een hoofdofficier van zijn regiment
beschuldigd valsche wissels te hebben uitgegeven; de krijgsraad sprak hem (Juni
1804) echter vrij en de beschuldiger moest den dienst verlaten. Financieele
omstandigheden noopten G. naar Indië te gaan; nauwelijks op zijn standplaats Arcot
aangekomen, werd hem bericht gebracht van een te Vellore uitgebarsten oproer;
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hij snelde onmiddellijk met een kleine macht daarheen en bevond dat de Sepoy's
de Europeanen hadden vermoord en dat de overblijvenden van het europ.
inf.-regiment hunne munitie hadden verschoten. G. klom langs een touw in het fort,
hield den moed der bezetting levendig tot versterking was aangerukt en dempte het
oproer volkomen. Aan verschillende krijgsverrichtingen in Britsch-Indië nam hij
verder deel; achtereenvolgens was hij commandant van Bangalore en voerde hij
het bevel over de Mysoredivisie van het Madras-leger. In 1811 voerde hij met den
rang van brigade-generaal de voorhoede aan van het leger, waarmede Auchmuty
Java
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veroverde (zie bij J.W. Janssens in dit deel) en maakte zich daarbij zeer
verdienstelijk; hij werd commandant van de troepen op Java en onderwierp
Palembang en den sultan van Djokja; maar er rees ernstige oneenigheid tusschen
hem en den luit.-gouverneur Raffles (zie aldaar) en G. keerde, na in 1812 tot
gen.-majoor bevorderd te zijn, naar Indië terug, waar hem een bevel te Meerut werd
opgedragen. In Indië aangekomen, diende hij eene reeks klachten in tegen Raffles.
In 1814 commandeerde hij de Meerut-divisie in den oorlog tegen Nepaul en
sneuvelde bij den aanval op het fort Kalunga (Himalaya). In 1821 werd voor hem
een monument in St. Paul's opgericht.
Zijn portret is gegraveerd door H.R. Cook naar W. Haines.
Zie: Dictionary of National Biography XXI (Londen 1890) 363 en de bronnen bij
de artt. ‘J.W. Janssens’ en ‘Raffles’ in dit deel vermeld.
Rooseboom

[Girard de Mielet, Victor de]
GIRARD DE MIELET (Victor d e ), geb. 25 Jan. 1732 op het kasteel la Motte (dep.
de la Lozère). Hij was de zoon van François de Girard, heer van La Motte, Mielet
enz., en Anne de Girard. Om redenen van godsdienst verliet hij omstreeks 1747
Frankrijk, trad in nederlandschen krijgsdienst en was o.a. commandant van
Leeuwarden. Op 30 Juli 1793 tot luitenant-kolonel bevorderd, onderscheidde hij
zich in de veldtochten van 1793 en 94 tegen de Franschen. Hij was op 22 Sept.
1761 te St. Oedenrode als onder-luitenant gehuwd met A l d e g o n d a P e t r o n e l l a
v a n C o e h o o r n v a n H o u w e r d a , geb. te Maastricht 12 Mei 1737, dochter
van Coenraad Gideon (kol. 622) en had bij haar drie zoons en een dochter.
Zie: Navorscher IV (1854) 114.
Eysten

[Girard de Mielet van Coehoorn, Jean Philip baron]
GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN (Jean Philip baron (sedert 11 April 1829)
d e ), geb. 15 Sept. 1794 te Amsterdam, overl. te St. Oederode 5 Juli 1872. Hij was
een zoon van Louis François, die volgt, en werd op 22 Juli 1822 benoemd tot kapitein
bij het korps rijdende artillerie; hij verliet dit op 26 Aug. 1829, toen hij benoemd werd
tot adjudant van den Prins-veldmaarschalk. Zijn batterij was te Breda in garnizoen
o

en vertrok in Sept. 1830 naar Mechelen. Op 23 Sept. 1830 was zijn batterij n . 2
geplaatst bij de Schaerbeeksche poort te Brussel en onderhield aldaar een levendig
o

geschutvuur op de Belgen. Op 1 Aug. 1831 maakte deze batterij met de n . 1 en 3
deel uit van de divisie artillerie onder den generaal-majoor H.R. Trip. Op 28 Nov.
1840 werd hij bevorderd tot majoor, nadat hij inmiddels tot adjudant van den Koning
was benoemd; 13 Nov. 1843 volgde zijn bevordering tot luitenant-kolonel, 10 Sept.
1852 tot kolonelcommandant van het regiment veldartillerie. In 1854 werd hij
benoemd tot generaal-majoor en enkele jaren later gepensionneerd. G. was ridder
3e klasse van de M. Willemsorde. Hij was te 's Gravenhage op 1 Juli 1821 gehuwd
met jkvr. E l i s a b e t h W i l h e l m i n a d e B y e , geb. te Utrecht 4 Nov. 1795, overl.
te St. Oedenrode 8 Jan. 1865, uit welk huwelijk twee zoons en een dochter geboren
werden.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldendaden te Land III, 533, 570; B. V, 664; v.
S y p e s t e y n , Gesch. van het Regiment Nederl. Rijd. Artillerie 232, 255 vlg., 281,
353; en familie-bescheiden.
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Eysten

[Girard de Mielet van Coehoorn, Louis François de]
GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN (Louis François d e ), geb. te Asten 21
Juni 1769, overl. op het kasteel Marolles bij Parijs in 1827. Hij was een zoon van
Victor (G. de M.
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kol. 940), en nam zijns moeders naam Coehoorn bij den zijnen aan. Als adelborst
woonde hij den zeeslag bij Doggersbank bij en ontving wegens zijn moedig gedrag
een eeredegen. Wegens ongenoegen met zijn chef verliet hij den zeedienst en werd
in 1793 tot luitenant-kolonel en gouverneur van Suriname benoemd. Vurig orangist
ijverde hij voor den Stadhouder en stelde op het bekende bevel van prins Willem V
de kolonie onder protectie van de engelsche vloot. Na den ommekeer van zaken
in Nederland begaf hij zich in engelschen dienst; hij commandeerde als kolonel het
engelsch-nederlandsche regiment ‘Royal Dutch’ tot den vrede van Amiens. Na het
opnieuw uitbreken van den oorlog werd hij door het engelsche gouvernement belast
met het overbrengen van belangrijke depêches per schip; bij deze gelegenheid
onderscheidde hij zich in den strijd met een fransch fregat en ontving een eeresabel.
Na den val van Napoleon bood Lodewijk XVIII de G. een benoeming tot
maréchal-de-camp aan, doch hij weigerde. Hij huwde te Amsterdam, 2 Nov. 1790
met A n n a V i s s e r , geb. Amst. ± 1763, overl. op het huis Rome onder Abcoude
4 Juni 1822.
Zie: Navorscher IV (1854) 114. Voorts familiebescheiden.
Eysten

[Girard de Mielet van Coehoorn, Menno Gideon de]
GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN (Menno Gideon d e ), geb. 31 Juli 1771 te
Asten, overl. 3 Mrt. 1802 te Berbice. Hij was een broeder van den voorg., diende
reeds op jeugdigen leeftijd in het regiment zijns vaders en onderscheidde zich als
kapitein in de veldtochten van 1793 en '94, vooral bij de bestorming van het kasteel
van Trasignies, bij welke gelegenheid hij zwaar gewond werd. Bij de omwenteling
van 1795 verliet hij het land, ging in engelschen dienst en overleed als majoor in
het regiment Royal Dutch.
Zie: Navorscher IV (1854) 114.
Eysten

[Glabbeek, Sebastiaan of Glabbeecq]
GLABBEEK (Sebastiaan) of G l a b b e e c q , geb. 1674 te Asperen, overl. 26 Aug.
1754 in den Haag. In 1690 trad hij in dienst als kanonnier; hij woonde den 8-jarigen
oorlog bij; in 1691 werd hij tot bombardier, in 1694 tot onderluitenant bevorderd. In
1702 werd hij 1e luitenant, in 1706 kapiteinluitenant en in Oct. 1707 kapitein, eigenaar
eener compagnie. In 1722 werd hij tot majoor, 3 Sept. 1733 tot luitenant-kolonel,
en 25 April 1735 tot kolonel en chef der artillerie benoemd. In dezen rang ontwierp
hij met generaal Hertel een plan tot verdediging van Bergen-op-Zoom. Op 1 Jan.
1742 volgde zijn bevordering tot brigadier, in 1747 (17 Juli) die tot luitenant-generaal
der artillerie, later tot die der infanterie. Hij was een zeer bekwaam en kundig
artillerie-officier, doch minder krachtig in zijn optreden, zoodat hij zijn voorstellen tot
verbetering niet met voldoende kracht wist door te zetten. Hij heeft een handschrift
met teekeningen nagelaten getiteld: Kort onderwijs van de behandeling en verdeeling
der hedendaeghse gebruyckelyke stukken Canons, met de affuyten van dien,
Mortiers, Houwitsers en verder de gansche beschrijvinge van de Hollandse artillerie,
alsmede het Ernst- en Lustvuurwerk etc. (D.v.O.) Hij werd op 1 Jan. 1752 eervol uit
den dienst ontslagen, met behoud van traktement als luitenant-generaal der
infanterie. Zijn in 1752 door J. Fournier geschilderd portret is nog bij zijn
nakomelingen.
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Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artill. III, 107, 185 vlg.; B o s s c h a , Neerl.
Heldend. te Land II, 456; T i m a r e t e n , Verzameling van Gedenkst. in Nederl. II,
218; v. S y p e s t e y n , Bijdr. tot de Gesch. v. de Ned. Artill. 36; E.W. M o e s ,
o
Iconographia Batava n . 2744.
Eysten
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[Goch, Jacobus]
GOCH (Jacobus), d e G o c h , overl. 9 Jan. 1484, en begraven te Windesheim. Na
‘lector terciariorum’ van de school der fraters te Zwolle geweest te zijn, ging hij naar
Windesheim, doch bleek tegen de daar geldende kloosterregelen niet bestand. Na
de priesterwijding te hebben ontvangen, nam hij op raad van den prior van
Windesheim de leiding der zusters te Ten Bosch op zich. Als hun confessor
ontmoeten wij hem tot zijn dood. Sinds 1477 was hij nonnenpater in het klooster
O.L.V. van Nazareth in 't Gein. Tusschen 1448 en 1483 fungeerde hij als ‘publicus
imperiali auctoritate et ordinaria admissione notarius’. De kroniek van het fraterhuis
te Zwolle vermeldt, dat hij gewoon was alle acten daarvoor te maken, zelfs dikwijls
gratis zijn diensten verleende. Of J a c o b u s G o c h , die 31 Oct. 1432 in de keulsche
matrikels is geplaatst, dezelfde is, durf ik, bij het veelvuldig voorkomen van den
naam, hetzij als familienaam, hetzij als plaats van herkomst aanduidend, niet
beslissen. Ten onrechte vermeldt de kroniek van het klooster in 't Gein zijn sterfjaar
als 1480.
Zie: J a c . T r a i e c t i alias d e V o e c h t Narratio, ed. S c h o e n g e n (Werken
Hist. Gen. III, 13) 202-3 en register; Archief Aartsb. Utrecht VI, 215-221; K e u s s e n ,
Matrikel der Univ. Köln I, 268, waar meerdere bronnen genoemd zijn. Voor den
geslachtsnaam van Goch ook Bibliotheca Reform. Neerl. van C r a m e r e n P i j p e r
VI, 10.
van Kuyk

[Goch, Everard van]
GOCH (Everard v a n ), geb. op het einde der 14e eeuw, overl. te Oudheusden 12
Jan. 1461. Hij had zijne kloostergeloften afgelegd in de Cistercienserpriorij
Marienkroon te Heusden, waar hij, tot prior gekozen, tijdens zijn 12-jarig bestuur de
stichting bewerkte van eene nieuwe priorij Mariendonk te Oudheusden. In 1439
begon hij als eerste prior met drie priesters en twee leekebroeders uit Marienkroon
aldaar het kloosterleven. V a n H e u s s e n en na hem J a n a u s c h e k beweren
ten onrechte dat Everard het klooster Mariendonk te Brandwijk opgericht heeft en
wel als stichting van St. Salvator of Potklooster te Antwerpen. Onder zware zorgen,
arbeid en moeite, bestuurde Everard het nieuwe klooster tot aan zijn dood.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's Hertogenbosch (St. Mich. Gest. 1873) IV,
583; Gallia Christiana V, 408; J.v. O u d e n h o v e n , Beschrijvinge der stad Heusden
(Amsteld. 1743) 15-17; G. C o e v e r i n c x , Analecta ('s Bosch s.a.) II, 405; Memoriale
defunctorum Mariendonk f. 2 (hs. Staatsarchief Gent); R ö m e r , Gesch. overzigt
v.d. kloosters en abdijen I, 213; L. J a n a u s c h e k , Originum Cisterciensium tomus
I, (Vindobon. 1877) 276.
Fruytier

[Goch, Johannes van]
GOCH (Johannes v a n ), geb. in 't laatst der 15e eeuw, stierf te Utrecht in 1559. Hij
werd in 1512/13 lid der utrechtsche priester-broederschap, als zijnde priester-vicaris
in den Dom. Tusschen 1520 en 27 werd hij kanunnik van St. Salvator, in welke
hoedanigheid wij hem in 1527 het eerst aantreffen. In 1524 trad hij op als
geheimschrijver van bisschop Hendrik van Beieren. Deze bisschop zond hem in
1526 als visitator naar het klooster der H. Maria bij den Zijl te Haarlem. Toen
Granvelle in Aug. 1530 bekleed werd met de proostdij van St. Maria te Utrecht, trad
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van Goch als zijn plaatsvervanger op. Tot nog hooger waardigheid geroepen, treffen
wij hem in 1535 aan als bisschoppelijk vicaris, welke waardigheid hij waarschijnlijk
later wederom nederlegde, om zich te vergenoegen met het scholastikaat en
kanonikaat van Oud-Munster. Met hem moet niet verward worden,
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zijn naamgenoot (J o h a n v a n G o c h ), die in 1516 lid werd der broederschap te
Utrecht, als zijnde vicaris van Oud-Munster. Deze stierf in die hoedanigheid in 1545.
Zie: Archief Aartsbisd. Utrecht VI, 215; D o d t 's Archief II, 28; III, 174 en 229.
Gasman

[Goch, Judocus van]
GOCH (Judocus v a n ), geboren omstreeks het einde der 15e eeuw, overl. in de
Cistercienserpriorij te Waarschoot 13 Maart 1451. Geprofest in de priorij Marienkroon
te Heusden, verliet hij in 1439 dit klooster om de nieuwe priorij in Mariendonk te
Oudheusden te helpen stichten. Bij de oprichting der Cistercienserpriorij te
Waarschoot, Oost-Vlaanderen, door de monniken van Marienhave te Warmond,
werd hij daar als eerste prior aangesteld 1447, en overleed er vier jaar later.
Zie: C. d e V i s c h , Biblioth. scriptorum O. Cist. 307; S a n d e r u s , Flandria illustr.
(1732) I, 312; P o t t e r e n B r o e c k a a r t , Gesch. der gemeenten v.
Oost-Vlaanderen, 1e reeks, (1864-70) Waarschoot 85; G. C o e v e r i n c x , Analecta
('s Hertogenb. s.a.) II, 405; Memoriale defunctorum Mariendonk f. 7 v. (hs.
Staatsarchief Gent); L. J a n a u s c h e k , Originum Cisterc. tomus I. (Vindob. (1877)
277.
Fruytier

[Goch, Matthias van]
GOCH (Matthias v a n ), was wijbisschop van bisschop Hendrik van Beieren, die
hem in 1526 benoemde tot visitator van het klooster ter Zijl bij Haarlem, hetwelk in
orde en tucht geheel verslapt was. Over zijn werkzaamheid werd niets bekend.
Zie: v a n H e u s s e n , Batavia sacra I, 240; Archief Aartsb. Utrecht VI, 216 e.v.
Gasman

[Godin, Mr. Anthony]
GODIN (Mr. Anthony), heer van Cockengen en Spengen, geb. te Utrecht 1675,
overl. aldaar 10 Oct. 1728, begr. St. Janskerk, zoon van A n t h o n y G o d i n en
E l i s a b e t h M a r t e n s . Hij was raad te Utrecht van 1711 t. en m. 1728, en zat
als zoodanig in tal van stedelijke commissiën. Voorts was hij er schepen in 1713
enz. Te voren was hij kanunnik van St. Marie (van 1700 tot 1711), bewindhebber
van de W.I. Compie. ter nominatie van de ridderschap van Utrecht (1710 en 1711)
en cameraar van den Lekdijk (1704 tot 1710). Verder was hij hoofdman van het
vendel Turkije der schutterij (1712 tot 1716), wegens de stad Utrecht gecommitteerd
ter beschrijvinge in de Staten in 1714 enz., extra-ordinaris Raed ten Hove Provinciael
1720 tot 1723, hoogheemraad wegens de stad Utrecht van het waterschap van den
Heycop of de Lange Vliet 1727 en 1728 (hetgeen hij ook van 1705 tot 1711 was
geweest). Hij was gehuwd met M a r i a E l i s a b e t h v a n B e r g e n , geb. Febr.
1677, overl. 15 Nov. 1759 te Utrecht.
van Dam van Isselt

[Godschalk, Adrianus]
GODSCHALK (Adrianus), geb. te den Dungen 1 Aug. 1819, overl. te 's
Hertogenbosch 3 Jan. 1892. Na in zijne geboorteplaats de lagere scholen gevolgd
te hebben, deed hij zijne verdere studiën aan het seminarie van het bisdom van 's
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Hertogenbosch. 22 Sept. 1843 werd hij professor in de wijsbegeerte, terwijl hij
intusschen de lessen volgde in de godgeleerdheid. 29 Juli 1846 volgde zijne
benoeming tot kapelaan te Eindhoven, van waar hij in 1850 wederom als professor
naar het seminarie terugkeerde. Hier bleef hij tot 1868 deze betrekking waarnemen,
toen hij tot vice-praeses van het seminarie benoemd werd, waarop 16 Jan. 1870
zijne aanstelling tot kanunnik theologaalvan het kathedraal kapittel volgde. 17 Aug.
1877 werd Godschalk tot bisschop van Imeria ‘in partibus infidelium’ gewijd,
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en tegelijk tot ‘adjutor’ van den eersten bisschop van 's Hertogenbosch, mgr. J.
Zwijsen benoemd. 14 Oct. d.a.v. ontving hij de bisschoppelijke wijding in de kapel
van het seminarie te Haaren. Na den dood van mgr. J. Zwijsen trad Godschalk als
kaputilaar-vicaris op, en zag weldra zijne benoeming volgen tot bisschop van 's
Hertogenbosch, in welke betrekking hij 8 Jan. 1878 officieel optrad. Hij was de
tweede bisschop van den Bosch sedert het herstel der bisschoppelijke hierarchie
in Nederland (1853). Hij bevorderde het herstel zijner vervallen kathedraal; zijn
stoffelijk overschot rust in den grafkelder van het kerkhof te Orthen ('s
Hertogenbosch). Een koperen gedenkplaat is in de St. Annakapel der kathedraal
aangebracht. P.J. Arendzen heeft zijn portret geëtst.
Zie: Kath. Illustratie XI, 242.
Smits

[Godschalx, Henricus Christianus]
GODSCHALX (Henricus Christianus), geb. 1838 en overl. 3 April 1905 te Berlicum,
was 25 jaar lang burgemeester van Berlicum en Midderlode (N.B.), lid der Provinciale
Staten van Noord-Brabant, en als landbouwkundige een der voormannen van de
Noordbrab. Maatschappij van Landbouw. Herhaaldelijk maakte Godschalx deel uit
van commissies voor provinciale paardenen veetentoonstellingen, keuringen enz.
Smits

[Goedaert, Johannes]
GOEDAERT (Johannes), G o e d h a r t of G o e d a r t i u s , ged. te Middelburg 19
Mrt. 1617, gest. aldaar Febr. 1668, zoon van P i e t e r G. en J u d i t h P o t t i e r s ,
oefende in zijn geboortestad het beroep van fijnschilder uit en muntte vooral uit in
het vervaardigen van afbeeldingen in waterverf van vogels en insecten. In Frankrijk
zijnde, leerde hij aldaar de kunst om ‘treffelijken extract van alsem’ te maken, welk
geheim hij later aan den middelburgschen geneesheer Corn. van de Voorde verkocht.
‘II est chymiste’ schreef M o n c o n y s , die hem in 1663 bezocht, ‘et sçait oster la
faculté émétique à l'antimoine’. Reeds jong vatte G. liefde voor de natuurwetenschap
op en begon sinds 1635 waarnemingen op entomologisch gebied te doen. Als
resultaat daarvan verscheen: Metamorphosis naturalis, ofte Historische
beschrijvinghe van den oorspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde
veranderinghen der wormen enz. met ongeveer 150 afbeeldingen door den schrijver.
Het 1e en 2e deel (Midd. 1662 en 1667) werden door hem zelf ter perse gelegd,
het 3e deel (Midd. 1669) bevat nasporingen onder zijne papieren gevonden, doch
door hem zelven waarschijnlijk uitgeschoten; deze werden nochtans, met een
opdracht zijner weduwe C l a r a d e B o c k , uitgegeven door J o h . d e M e y met
aanteekeningen van dezen. Dezelfde vertaalde het werk ook in het latijn, behalve
het 2e deel, welks vertaling met aanvullingen werd gegeven door P a u l u s
V e e z a e r d t . Een engelsche vertaling (York 1682) werd geleverd door M a r t .
L i s t e r , die ook een gewijzigde latijnsche in het licht gaf; eene fransche verscheen
te Amst. in 1700 (G r a e s s e , Trésor III, 101). In G.'s werk komen dwalingen voor
als de generatio spontanea der insecten en het ontstaan van vliegen uit poppen
van rupsen, afgekeurd o.a. door Swammerdam en P. Lyonet, die ook de
beschrijvingen ‘assez imparfaites’ noemt, maar verschoonbaar geacht door Réaumur;
inderdaad was G. een der eerste zelfstandige waarnemers, en was zijn geschrift
‘niet uyt eenighe boecken, maer alleenelyck door eygen ervarentheyt uytgevonden,
beschreven ende na de konst afgeteyckent’. Zijn kunst blijkt ook uit enkele zijner
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landschap- en andere stukjes, waaronder met de pen geteekende. G.'s portret,
gegraveerd

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

945
door R. Persyn naar een schilderij van Willem Eversdyck, wordt aangetroffen in het
3e deel der nederlandsche, in de eerste latijnsche en in de fransche vertaling. Zijn
dochter noemt M o n c o n y s ‘une des plus belles et de la plus douce physionomie
que j'aye vue de ma vie’; zijn zoon J a c o b u s , ‘een fraai jongman, gevierd en expert
chirurgijn’, werd gevangen door de Turken, doch losgekocht in 1668 door de
opofferingen van zijn vader en de door de Mey opgewekte liefdadigheid zijner
landgenooten (Notulen Staten van Zeeland 1668).
Zie: M o n c o n y s , Voyages II b (Paris 1695) 216, 218, 220-222; d e l a R u ë ,
Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 61-64; K r a m m II (1858) 577, 579; Album der
Natuur 1877, 203-212, 307-318 en N a g t g l a s , Levensberichten in voce.
de Waard

[Goedereede, Adriaan Willemsz. van]
GOEDEREEDE (Adriaan Willemsz. v a n ) geb. waarschijnlijk te Rotterdam in het
laatste kwartaal der 16e eeuw als zoon van Mr. Willem Adriaansz. van G. en
Margaretha Govert Pietersd. du Bois (zie beneden), treffen wij in 1624 aan in Indië
als opperkoopman en president van den dagelijkschen raad van het fort Batavia,
terwijl in allerlei onderhandelingen met de Engelschen en de inboorlingen van zijn
diensten gebruik gemaakt werd door de O.I.C. Hij stierf 28 Mei 1625, waar is
onbekend.
Zie: Daghreg. Bat. 1624-1629, 3, 27, 32, 39, 103 en Het Archief van de Weeskamer
o

te Rotterdam (Rott. 1907) n . 894.
Wiersum

[Goedereede, Govert van]
GOEDEREEDE (Govert v a n ) of G o e r e e geb. te Rotterdam als zoon van Mr.
Willem Adriaensz. van G. en Margaretha Govert Pieterszoonsdochter du Bois (zie
beneden). Hij kwam als vroedschap in de regeering zijner vaderstad bij de omzetting
door prins Maurits 30 Oct. 1618 en bleef dit tot 1625, was schepen in 1619 en 1620,
gedeputeerde ter dagvaart 1621-1624 en burgemeester in 1622. Zijn beroep was
apotheker. Hij was 9 Jan. 1611 voor Burgemeesteren van Rotterdam getrouwd met
C o r n e l i a L o u r i s K i e v i t s d r . en stierf 2 Sept. 1625.
Wiersum

[Goedereede, Mr. Pieter van]
GOEDEREEDE (Mr. Pieter v a n ), of G o e r e e ged. te Rotterdam 15 Januari 1632
(na den dood van zijn vader) als zoon van den volg. en Maria Musch, werd 27 Mei
1649 te Leiden ingeschreven als student (met onjuisten leeftijd in het gedr. Alb.
Stud.), promoveerde in de rechten en was in 1659 en 1660 schepen en in 1661 en
1662 vroedschap in zijn vaderstad. Hij trouwde te Rotterdam 28 April 1665 J u d i t h
v a n S o n en werd begraven in de week van 10-17 Juli 1665.
Wiersum

[Goedereede, Dr. Pieter Willemszoon van]
GOEDEREEDE (Dr. Pieter Willemszoon v a n ), of G o e r e e , zoon van den volg.,
was een zeer bekend geneesheer in zijn vaderstad Rotterdam; 14 Juli 1625 werd
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hij, in de plaats van den overleden stadsdokter Jacobus Bom, door de vroedschap
als diens opvolger benoemd. Bovendien was hij schepen 1623-1624, vroedschap
1625-1631, burgemeester 1626, 1627 en 1631 en een groot verzamelaar van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten en boeken. Hij trouwde in eerste huwelijk met M a r i a
v a n H o f d i j c k , in tweede, te Rotterdam 6 Nov. 1629, met M a r i a M u s c h ,
testeerde 21 April 1630 voor notaris Willem Jacobs en werd begraven tusschen 14
en 20 December 1631.
Zie: P.J. B l o k , Relazioni veneziane ('s Gravenh. 1910) en Rott. Jaarboekje IX,
20.
Wiersum

[Goedereede, Mr. Willem Adriaensz. van]
GOEDEREEDE (Mr. Willem Adriaensz. v a n ) of G o e r e e , geb. 1536 of 1537, werd
dokter in de medicijnen te Rotterdam. Hij bekleedde onderscheiden stedelijke
ambten; vroedschap was hij van
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1574-1598, schepen in 1574, 1575, 1578 en 1595, meermalen gedeputeerde ter
dagvaart tusschen 1576 en 1578 enz. enz. Hij was getrouwd met M a r g a r e t h a
G o v e r t P i e t e r s z o o n s d o c h t e r d u B o i s en werd begraven tusschen 3
en 9 Jan. 1599. Zijn rijke inboedel werd 22 Mei 1602 door Weesmeesteren
geïnventariseerd.
Wiersum

[Goedereede, Willem van]
GOEDEREEDE (Willem v a n ) of G o e r e e , waarschijnlijk een zoon van Govert
van G. en Cornelia Louris Kievitsdr., was in 1646 schepen in Rotterdam en van
1649 tot zijn dood vroedschap. In 1666 en 1667 was hij burgemeester, terwijl hij
bovendien allerlei andere stedelijke ambten bekleedde. Hij stierf in den Haag 3 Mei
1672 en werd begraven te Rotterdam tusschen 8 en 14 van die maand. Hij trouwde
te Rotterdam 11 Sept. 1646 M a r i a S e r v a a s , geboren te Leiden en wonende
te Amsterdam.
Wiersum

[Goeje, Michael Jan de]
GOEJE (Michael Jan d e ), zoon van den volgende, geb. 13 Aug. 1836 te Dronrijp,
overl. te Leiden 17 Mei 1909. Na eenigen tijd apothekersleerling geweest te zijn,
kwam de Goeje, die van zijn vader voorbereidend onderwijs ontvangen had, op het
gymnasium te Enkhuizen; 14 Sept. 1854 werd hij als student te Leiden ingeschreven.
Zijn vader was in het vorige jaar overleden en zijne moeder had zich daarna met
haar gezin te Leiden gevestigd. De theologische studie, waarmee de Goeje te Leiden
een begin maakte, werd weldra opgegeven, daar hij voor het ambt van predikant
geen roeping bleek te gevoelen; daarentegen had zich een groote liefde en aanleg
tot letterkundige studie bij hem vertoond, zoodat hij zich van 1856 af geheel aan
deze neiging overgaf. De klassieke letteren waren toen nog de eenige studie, die
recht kon geven op een doctoraat in de litterarische faculteit; de Goeje heeft dan
ook het candidaats- (1857) en doctoraalexamen (1858) bij Cobet en Bake afgelegd
en promoveerde in October 1860 na verdediging van een dissertatie, welke bestond
in de uitgave en vertaling van een onderdeel van een arabisch werk over de
geographie van Noord-Afrika: Specimen litt. inaug. exhibens descriptionem al-Magribi
sumtam ex libro regionum al-Jaqubii versione et annotatione illustratum (Leid. 1860).
Men ziet uit den titel dezer dissertatie, dat zij, hoewel zij den schrijver bevorderde
tot literarum humaniorum doctor, een blijk was van nog andere studiën dan de
klassieke. Het was inderdaad de letterkunde van verschillende semitische volken
geweest, die hem geboeid had; na zijn eersten leermeester T.W.J. Juynboll, was
het Dozy, die hem in het arabisch onderwezen had en hem had geïmponeerd door
zijn groote gaven. Veel stoffelijk vooruitzicht gaf de semitische studie evenwel niet
en het duurde tot 1866 eer de Goeje het tot een matig bezoldigde betrekking bracht.
Zijn leermeesters echter deden voor hem wat zij konden. Juynboll had reeds een
adjutor bij zijn ambt van interpres Legati Warneriani; een plaats van tweeden adjutor
werd voor de Goeje reeds vóór zijne promotie (1859) beschikbaar gesteld. In 1866
werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden, in 1869 tot gewoon
hoogleeraar in de letterkundige faculteit en tot interpres Legati Warneriani, welke
betrekkingen hij heeft bekleed zoolang hem dat mogelijk was, de laatste tot zijn
dood, de eerste totdat de wet, in verband met zijn leeftijd, hem dwong af te treden.
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Behalve deze wetenschappelijke betrekkingen, heeft hij ook practische waardigheden
bekleed; zoo was hij van 1862-1879 schoolopziener en van
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1879 tot kort voor zijn dood lid van den gemeenteraad te Leiden.
De Goeje's studiën sloten zich aanvankelijk bij die van Dozy aan. Voor dezen
was de studie van geschiedenis en geographie der middeleeuwen hoofddoel; om
dat doel te bereiken moest een reeks van historische en geographische werken
geprepareerd en uitgegeven worden. Een dezer werken, de geographie van Idrisi,
hebben beiden gezamenlijk bewerkt (1866). Bij de Goeje is vrij spoedig het
toegankelijk maken van arabische teksten hoofdzaak geworden; en hij heeft daarin
langzamerhand een ongeëvenaard meesterschap verkregen. Veel rust heeft hij zich
niet gegund, zoodat de quantiteit zijner werken geen tegenstelling vormt met de
qualiteit. Daarnaast heeft hij eenige monographieën over historische en
geographische onderwerpen geschreven: Mémoires d'histoire et de géographie
orientales (Leiden 1862-1903). Ook oostersche legenden hebben zijne aandracht
getrokken: Duizend en één Nacht, de muur van Gog en Magog, Sindebad, St.
Brandaan, Zevenslapers van Efeze; verder heeft hij, vooral in nederlandsche
tijdschriften, verschillende opstellen geschreven naar aanleiding van geschriften
van anderen, die binnen het bereik van een grooten lezerskring lagen; ten slotte
zijn nog tal van oorspronkelijke kleinere artikelen en redevoeringen te vermelden.
Onder de Goeje's uitgaven van arabische teksten moeten er twee afzonderlijk
genoemd worden, hoewel geen van de andere onbeduidend is. De eerste is de
Bibliotheca Geographorum Arabicorum (Leiden 1890-1894), een werk in 8 deelen,
voorzien van registers en glossaren, waarin de belangrijkste en oudste arabische
geographen verzameld zijn. Het tweede werk is de uitgave van Tabari's Annalen,
waarvan eerst de handschriften met groote moeite moesten aan het licht gebracht
worden. Met medewerking van verscheiden geleerden heeft de Goeje de uitgave
van dit reuzenwerk volbracht, waarvan alleen het drukken 22 jaar geduurd heeft
(Leiden 1879-1901).
In het jaar na zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar huwde de Goeje te
Leiden (27 Juni 1867) met W i l h e l m i n a H e n r i ë t t e L e e m b r u g g e n (overl.
1900). Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren; waarvan er drie hunne ouders
overleefden: Jan Willem, Wilhelmina Margaretha Agatha en Claudius Henricus.
Leerlingen, die zich min of meer bij zijne studiën aansloten, zijn Houtsma, Snouck
Hurgronje, van Vloten, Th.W. Juynboll. Zijn photogr. portret staat in den Leidschen
Studentenalmanak van 1882.
Zie: C. S n o u c k H u r g r o n j e in Jaarboek der Koninkl. Akad. v. Wetenschappen
1909, waaraan een volledige bibliographie is toegevoegd door T h . W. J u y n b o l l ;
M.T h . H o u t s m a in Levensber. Letterk. 1910; C. v a n V o l l e n h o v e n in Leidsch
Jaarboekje 1910; A. K l u y v e r in Journal Gypsy Lore Soc. III (1909) 1.
Wensinck

[Goeje, Pieter de]
GOEJE (Pieter d e ), geb. 4 Juni 1806 te Enkhuizen, zoon van M i c h i e l d e G o e j e
en R e i n o u w t j e v a n d e r V e l d e n , werd 19 Sept. 1825 student in de theologie
en in de letteren te Leiden waar hij zich o.a. op het arabisch toelegde, zooals blijkt
uit zijn bekroond antwoord op een prijsvraag der groningsche universiteit, getiteld:
Exponentur praecepta Corani de officiis hominum erga Deum, erga semet ipsos et
erga alios. Dit antwoord is gedrukt in
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de Annales dezer universiteit van 1827-8. Hij werd predikant te Lippenhuizen (1832),
daarna te Dronrijp (1836) en vervolgens te Heerenveen (1839), waar hij 8 Jan. 1854
overleed.
Hij was gehuwd (Leiden 9 Maart 1832) met W i l h e l m i n a B e r n a r d i n a
S c h i l l i n g , uit welk huwelijk 9 kinderen geboren werden: waaronder Reinoudina,
die geschreven heeft onder den naam Agatha (overl. 1893); Michael Jan, hiervoor;
E l i z a b e t h W i l h e l m i n a , gehuwd met prof. H. Oort, (overl. 1906); C l a u d i u s
H e n r i c u s , directeur der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, overl. 1901;
M a r i a A n n a S u z a n n a S a r a , tot 1910 leerares aan de Hoogere Burgerschool
voor meisjes te Rotterdam.
Zie: Boekzaal 1854, I, 112.
Wensinck

[Goeree, Jan]
GOEREE (Jan), geb. te Middelburg 20 Oct. 1670 en overl. te Amsterdam 4 Jan.
1731; zoon van den boekhandelaar W i l l e m G. en van E l i s a b e t h v a n
W a e s b e r g e n . Hij verhuisde in zijn jeugd met zijn ouders naar Amsterdam, genoot
er onderricht in de schilderkunst van Gerard de Lairesse, en ontwierp o.a. de
zolderschilderingen in de Groote Zaal van het amsterdamsche stadhuis, hem in
1705 opgedragen; de beschrijving daarvan, ook door G. opgesteld, komt voor in
den Wegwijzer van Amsterdam (Amst. 1713). Veel gegraveerde titelplaten zijn van
G.'s hand; voorts o.a. gravures in zijn uit het fransch vertaalde Historische
gedenkpenningen van Lodewijk XIV (Amst. 1712) en zijn Godtvrugtige almanack
of lofgedachtenis der Heyligen, gevolgt na S e b . l e C l e r c q (Amst. 1730); de
daarin voorkomende prentjes vindt men later terug in het Dagboek der Roomsche
Heiligen, best. in 368 afb. in 't koper gebracht door J. G o e r e e (Amst. z j.). Verder
gravures in: J.B. W e l l e k e n s e n P. V l a m i n g , Dichtl. uitspanningen (Amst.
1710); T y s e n , Apollo's Marsdrager (Amst. 1715); W a g e n a a r , Beschr. van
Amsterdam en waarschijnlijk nog in veel meer werken. Ook M u l l e r , Ndl. hist.pl.
noemt verscheiden nummers.
Als schrijver is G. bekend door zijn vertaling naar S c a r r o n : Alexander, koning
van Cyprus en Cilicie (Amst. 1707 en 1741), met een merkwaardige opdracht aan
zijn vriend Jan van Gendt, waarin hij den spot drijft met den ‘gedwongen trant’ dier
‘dwinglands in de konst ...., die 't pit en merg der zaaken zien willens over 't hoofd’,
en in plaats daarvan zich beijveren om toch maar nauwkeurig regelen voor maat
en spelling toe te passen. Heel hoog boven den grond verheft hij trouwens zich zelf
ook niet. Na zijn dood verscheen zijn Mengelpoëzy (Amst. 1734, 2 dln. met afz.
paginatur, maar zonder titelblad voor dl. II), een bundel huwelijkszangen,
verjaarsgedichten, lijkdichten, grafschriften, enz. De hierin voorkomende ‘Byschriften
op de prentverbeeldingen der Narrinnen van A b r a h a m v a n S t . C l a r a ,
ontleend aan diens ... Wunderwürdiges... Narrenfest’ (1707) was G. in 1718 ook al
begonnen uit te geven. Verder noem ik uit deze verzameling: het kluchtspel
‘Goudsblomsteeg’, een ‘Windzang op de kommerlyke commercie of wildzang van
1720’, en de ‘Waereld vol van kool of koolzang’, welke laatste ook afzonderlijk
verscheen (z.j. ‘gedrukt voor het vrolyk gezelschap’). De in den Cat. der Mij. Ned.
Letterk. genoemde huwelijksdichten van 1697 en 1720 vindt men terug in de
Mengelpoëzy.
Teekeningen van G. zijn o.a. aanwezig in het Prentenkabinet te Amsterdam,
Teyler's Museum te Haarlem, de Albertina te Weenen en tal van andere
verzamelingen.
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Een portret, gegraveerd door J. Houbraken

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

949
naar een schilderij van Valkenburg, komt voor in de Mengelpoëzy.
Zie: v a n E y n d e n e n v a n d e r W i l l i g e n , Gesch. vad. schilderkunst.
Ebbinge Wubben

[Goes, Bernardus van]
GOES (Bernardus v a n ), dominicaan geb. in 1550, overl. te Gent 1619. Hij ontving
het ordekleed in het klooster te Zierikzee 18 Jan. 1570, en werd na een jaar proeftijd
in 1571 geprofest. Hij was de laatste kloosterling, die te Zierikzee de geloften aflegde.
Daar hij voor zijne studiën naar het dominicanenklooster van 's Hertogenbosch was
gezonden, ontkwam hij aan de vervolging, waaraan zijne medebroeders bij de
verovering van Zierikzee door de Geuzen blootstonden. In 1588 ging hij naar Calcar
en van daar in 1591 naar Nijmegen, waar hij tot prior was benoemd. Toen hij 24
Oct. daar aankwam, had de stad zich enkele dagen te voren aan Maurits moeten
overgeven, zoodat hij zich moest verwijderen en nauwelijks tijd had om de
kloosterpapieren in veiligheid te brengen. In 1596 werd hij biechtvader der
dominicanessen te Wijk-bij-Duurstede en bleef daar onder kommervolle
omstandigheden met de leiding der zusters belast tot 1605. Wegens het houden
van godsdienstoefening was hij verplicht de stad te verlaten, en bracht nu zijne
overige jaren door te Gent. Op last van Ophovius schreef hij een kort relaas zijner
lotgevallen, afgedrukt bij d e J o n g h e 27.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 71.
G.A. Meijer

[Goes, Philip Jacob van der]
GOES (Philip Jacob v a n d e r ), geb. te 's Gravenhage 19 April 1728, overl. 9 Jan.
1789 te Rotterdam en begraven te Delft, zoon van F r a n k v a n d e r G o e s en
A l y d a C o r n e l i a v a n S t r y e n . Hij werd in 1757 rentmeester van Schieland
en waarschijnlijk in verband daarmede 4 April van dat jaar poorter geëed te
Rotterdam. In 1764 vroedschap dier stad geworden, werd hij met verscheiden andere
leden als zoodanig ontslagen in 1788. Sinds 1781 was hij ook bewindhebber der
O.-I.-C. van de kamer Rotterdam. Hij was 16 Oct. 1757 te 's Gravenhage gehuwd
met S u s a n n a A r n o l d i n e G o v e r t s d o c h t e r v a n S l i n g e l a n d .
Zie: Rott. Historiebl. II, 161.
Wiersum

[Goeverneur, Johan Jacob Antony]
GOEVERNEUR (Johan Jacob Antony), de ‘lieveling onzer wichtjes’, zooals d e
G e n e s t e t hem noemde, werd 14 Febr. 1809 te Hoevelaken op de Veluwe geb.
en overl. 19 Mrt. 1889 te Groningen. Zijn vader, M a t h i j s G., was predikant; zijn
moeder heette C o r n e l i a R e m b r a n d i n a G r a s w i n c k e l . In 1826 werd Jan
Goeverneur student te Groningen, waar zijn vader sedert 1816 het predikambt
bediende. En ook de zoon zou daartoe worden opgeleid. Reeds in '27 legde hij met
goed gevolg zijn propaedeutisch examen af; maar voor het candidaats in de theologie
week hij terug: de studie in dat ‘al te onbedacht gekozen vak’ trok hem maar weinig
aan. De letteren verwierven den voorrang. Inmiddels nam hij in den zomer van 1831
eerst aan den Tiendaagschen veldtocht deel, bezocht, daarvan teruggekeerd, de
hoogeschool te Leiden en legde daar in '35 ‘summa cum laude’ het
candidaats-examen in de letteren af. Een jaar later deed hij ook het doctoraal examen
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voor diezelfde faculteit, maar de promotie tot doctor bleef achterwege. Hij koos zich
Groningen tot woonplaats; ambteloos en echteloos is hij daar blijven wonen tot zijn
dood toe, levende van wat zijn pen hem opbracht. De eerste gedichten van J a n
d e n R i j m e r verschenen in den Gron. Studenten-almanak, dien hij in 1829 mee
had helpen oprichten, maar in 1836 zagen zij afzon-
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derlijk het licht onder den titel: Gedichten en rijmen (herdrukt en vermeerderd in
1856 en 1864). Geprezen door de Gids, bezorgden zij hem den naam van geestig
zanger en werden ze later door andere dichtbundels gevolgd, die in 1874 tot één
geheel vereenigd werden. Daarin munten vooral uit: ‘Jan de Rijmers tocht naar den
zangberg’, ‘de Cholera’, ‘de stille ronde, een soldatensprookje’ en ‘het vliegend
schip, vaderlandsche legende’. Behalve gedichten schreef hij ook historische romans,
vertaalde en eigene - bekend is zijn ‘1812’ van R e l l s t a b - en redigeerde hij bijna
40 jaren het populaire tijdschrift de Huisvriend, Gemengde lectuur voor burgers in
stad en land (1843-1882). Voorts was hij een verdienstelijk schrijver van schoolen
leerboeken voor de jeugd. Maar zijn grootste waarde schuilt in zijn kinderversjes.
Ieder kind kende zijn ‘Hondje, zit op!’, ‘Ach, zie ons vogeltje is dood’, ‘Twee oogen
heb ik tot mijn wil’, ‘Toe toch, zeg mij, liefste moeder’, ‘Mijn klein ondeugend popje’
en zooveel andere lieve deuntjes en liedjes. De mooiste vindt men bijeenverzameld
in het Fabelboek en in het Nieuw Fabelboek. ‘O o m J a n ’ was zijn geliefde naam
bij 't jonge volkje. Zelf kinderlijk van aard, bezat hij in hooge mate de gave om in de
ziel der kinderen te lezen; hij voelde zich in hunne wereld geheel te huis. Bekend
zijn ook Goeverneurs Keesiade, een heldendicht (1878); zijn Overal heen! leesboek
ter bevordering van natuur-, land- en volkenkunde (7e dr.); zijn Kinderschat, een
leesb. voor de jeugd, waarvan onlangs de 17e druk verscheen; Daar was ereis,
sprookjes en vertelsels met gekleurde platen (4e dr.); Bij Saartje, nieuw sprookjesen vertelselboek (3e dr.); Vijftig kinderspelen (2e dr.) en Vertelsels uit het wonderland
(2e dr.). Als kinderdichter heeft G. zich een onverwelkbaren krans om het hoofd
gevlochten, getuigt de schrijver van onderstaand levensbericht van hem. Zijn portret
is op steen geteekend door G.J. Thieme en voor Eigen Haard in hout gesneden
door Smeeton Tilly.
Zie: W. H e c k e r in Levensber. Letterk. 1889, 376; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gesch.
der Ned. Letterk. 4e dr. door C. H o n i n g h (1892) VI, 224; C. B u s k e n H u e t ,
Litt. Fantasieën VIII, 18: ‘Over kinderboeken’; Autobiographie in Noord en Zuid 1899,
53.
Zuidema

[Gogh, Matthias van]
GOGH (Matthias v a n ), gest. 16 Juni 1738, is waarschijnlijk een zoon van den
remonstrantschen predikant te Boskoop C o r n e l i u s v a n G o g h . In 1714 werd
hij proponent bij de Remonstrantsche Broederschap. Hij legde zijn dienst neder
wegens ziekelijkheid, ging daarna medicijnen studeeren, en werd med. doct. en
geneesheer te Gouda. In 1729 werd hij weder beroepbaar gesteld door de Groote
Vergadering. In 1731 werd hem de waarneming van den dienst te Moordrecht
opgedragen, waar hij 1732 als vast predikant werd aangesteld en overleed. Hij had
als geleerde een goeden naam. Hij bestreed het Deïsme gelijk dat door J.v.d. Veen
werd voorgestaan. Daartoe schreef hij: De geopenbaarde godsdienst zonder bijgeloof
in tegenstelling van zeker geschrift genaamd: de godsdienst zonder bijgeloof (Rott.
1756). Voorts gaf hij uit: Historie of tegenwoordige staat van alle volken door T h .
S a l m o n , vertaald en merkelijk vermeerdert door M. v a n G o g h , (Amst. 1729-37).
Vgl: R o g g e e n T i d e m a n , De Remonstrantsche Broederschap, Biograph.
naamlijst; Y p e y , Gesch van de Krist. Kerk in de 18e eeuw II, 14.
Groenewegen
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[Goldman, Jhr. Johan Christiaan]
GOLDMAN (Jhr. Johan Christiaan), geb. te Dresden, 3 Dec. 1765, overl. te Tjiomas
9 Sept. 1840; zoon van J o h a n n C h r i s t i a n G. en J o h a n n a R o s i n a K ü h n .
Hij kwam in April 1785 als soldaat te Batavia, doch ging reeds het volgende jaar in
burgerlijken dienst der O.-I.-Compagnie en doorliep verschillende rangen, als
adsistent, onderkoopman, koopman, opperkoopman enz. tot hij in 1809 benoemd
werd tot hoofd-administrateur van het departement van Batavia. Vermoedelijk werd
hij tijdens het engelsche tusschenbestuur in zijn betrekking gehandhaafd; in ieder
geval benoemden de commissarissen-generaal hem in 1816, na de overname der
indische bezittingen, tot president van den raad van financiën, welke titel in 1820
veranderd werd in dien van hoofd-directeur. In 1826 werd hij tijdelijk, in 29 effectief
Raad van Indië; daarna, in 1836 vice-president van dat college om in 1839 op zijn
verlangen gepensionneerd te worden, nadat hij den lande 54 jaren had gediend.
Hij was 1794 gehuwd met W i l h e l m i n a D o r o t h e a C o e r t . Voor zijn langdurige
en trouwe diensten werd Goldman door den Koning in den adelstand verheven.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. genootschap I (1854) 149 vlg.
Muller

[Golius, Petrus]
GOLIUS (Petrus) of v a n G o o l , ongeschoeide carmeliet onder den naam:
C e l e s t i n u s a S. L i d u i n a , geb. te 's Gravenhage in 1597 overl, te Suratte 1672;
zoon v a n D i r k D i r k s z . G o l i u s , rentmeester der leenen van Holland, en van
A n n a H e m e l a e r . In Antwerpen opgevoed door zijn oom, den kanunnik Jan
Hemelaer, werd hij katholiek in 1613, later carmeliet. In 1639 werd hij gezonden
naar Syrië. Hij bleef eerst 14 maanden de gast van den ned. gezant Cornelis Haga
en volmaakte zijn kennis van 't arabisch. Van 1639-1660 werkte hij te Aleppo en op
den Libanon. In 1660 werd hij professor te Rome in de arab. taal en oostersche
letterkunde. Naar Malabar op een visitatie-reis zijnde, overleed hij te Surate.
Hij vertaalde in 't arabisch: T h o m a s à K e m p i s , de Imitatione Christi lib. 4
(Roma 1663), en de Imitatione Christi, armenice (Roma 1674). Door zijn toedoen
vooral werd in 1671 de vulgata in 't arabisch overgezet. Verder nog: Leven v.d.H.
Theresia in 't arabisch. Uit het arab. in 't latijn: Parab. et Sententiae Script. arabic.
Voor verdere werken zie: Studiën XVII, 277; XXIV, 302; Volksalm. v. Ned. Kath.
1885, 264; Bibl. Carmelitana I, 305; F o p p e n s , Bibl. belgica 514 en 1136; F.
B o u l a r t , Apologie voor Th.à Kempis.
C. de Boer

[Goltfus, Hans]
GOLTFUS (Hans), ook wel G o l f i u s , G o l t f u s en G o l f f h u y s , orgelmaker te
Antwerpen (?), werd in 1632 door den orgelmaker Florens Hocque te Keulen
gezonden om het orgel in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch te voltooien en
daartoe ongeschikt bevonden. In 1635 onderzocht hij het orgel in de O.L.V. kerk te
Mechelen. In 1642 bouwde hij een orgel in de Sint-Laurens te Rotterdam (G. v a n
R e y n , Geschiedk. beschr. der stad Rotterdam (Rott. 1832) I, 270); de dispositie
t.a.p. Aant. 87 (overgenomen in Het Orgel Mrt. 1887, 2) wordt ten onrechte door
dezen gehouden voor de oorspronkelijke van dat jaar. In 1646 werd met hem
gecontracteerd over een nieuw orgel voor de kapel te Honselaarsdijk. In 1656 gaf
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facsim. Rott. Jaarb. IX (1911) 173.
Zie: J.C.A. H e z e n m a n s , De St. Jans-kerk
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te 's Hertogenbosch ('s Hertogenb. 1866) 265; v a n D o o r s l a e r , La fondation à
l'Eglise Notre-Dame au-delà de la Dyle, à Malines (1897) 27; Arch. Zeeuwsch. Gen.
VIII (1901) 42; T h . M o r r e n , Het huis Honselaarsdijk (Leid. 1909) 32; Rott. Jaarb.
IX (1911) 139-173.
Enschedé

[Goltstein, Jan Karel baron van]
GOLTSTEIN (Jan Karel baron v a n ), verdienstelijk staatsman en rechtsgeleerde,
3 Juni 1794 te Arnhem geb. en 17 Febr. 1872 te 's Gravenhage overl., zoon van
Jhr. E v e r t J a n B e n j a m i n v a n G. en F r e d e r i c a E v e r d i n a A n n a v a n
d e r C a p e l l e n . Na voltooiing zijner studiën aan de utrechtsche hoogeschool in
1811, vestigde hij zich als advocaat in die academiestad en maakte deel uit van de
compagnie vrijwillige jagers, die na den slag bij Waterloo naar Parijs trok. Het volgend
jaar bezocht hij de voornaamste universiteiten van Duitschland, en tien jaar later
ondernam hij een reis naar Engeland. Middelerwijl bekleedde hij verschillende
betrekkingen bij de rechterlijke macht te Utrecht. In 1840 door de Prov. Staten van
Utrecht naar de 2e Kamer der Stat.-Gen. afgevaardigd, behoorde hij hier tot de
liberale partij, die meer invloed van het volk op den gang van zaken verlangde en
vooral meer toezicht op 't beheer van 's rijks geldmiddelen. Ook voor de koloniale
politiek had hij levendige belangstelling en was hij de vrijzinnige beginselen
toegedaan. Na de grondwetsherziening van '48 werd v.G. in '49 door het
hoofdkiesdistrict Utrecht naar de Tweede Kamer afgevaardigd en nog in datzelfde
jaar tot voorzitter hiervan benoemd. Hij bleef lid der Kamer tot 18 Maart 1858. Van
dezen datum tot 23 Febr. '60 was hij minister van Buitenl. Zaken in 't kabinet
Rochussen - van Bosse, en na zijn aftreden zag hij zich in datzelfde jaar tot minister
van staat benoemd. Van Juli 1860-Sept. 69 lid van de Tweede Kamer voor 't
hoofdkiesdistrict Amersfoort, was hij van Dec. 1870 tot zijn dood lid der Eerste Kamer
van wege de Staten van Utrecht. Ook was hij curator van de utrechtsche hoogeschool
van 1841 tot 59. Van Goltstein was gehuwd met A d o l p h i n e W a r n a r d i n e
barones v a n P a l l a n d t (geb. in 1806 te Arnhem en overl. in 1853 te 's
Gravenhage). Zijn portret is door J.H. Hoffmeister op steen geteekend.
Zie: Levensber. Letterk. 1873, 69.
Zuidema

[Goltstein, Johan van]
GOLTSTEIN (Johan v a n ), gest. 1544, zoon van H e n d r i k v.G. en S o p h i e v a n
H a r f , trad in dienst van hertog Karel van Gelre. In verschillende waardigheden en
betrekkingen trad hij op. Zoo was hij in 1515 ‘dingmeister’, in welke hoedanigheid
hij voorkomt als onderteekenaar van een verdrag van onzijdigheid, dat zijn heer
zoowel voor zich zelf als voor den koning van Frankrijk en den graaf van
Oostfriesland sloot met Everwijn, graaf van Bentheim (zie kol. 292). Meer dan eens
fungeerde hij als onderhandelaar. Zoo behoorde hij in 1517 tot de gemachtigden
van hertog Karel, voor wie de afgevaardigden van Oostergoo, Westergoo en
Zevenwolden eenparig verklaarden, dat zij dien vorst als beschermheer aannamen.
Niet uitsluitend in Friesland, doch ook elders bewees Goltstein zijn heer diensten.
Het was volkomen in overeenstemming met diens wenschen, dat hij en Cornelis
van der Veer, tot admiraal benoemd, invallen deden in het Gooi om de Hollanders
te bestoken. Doch ook in het noorden en wel vooral van uit Dokkum, trok Goltstein
tegen hen op. Daar gedroeg hij zich jaren lang als heer en meester.
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Hoe goed ook van alles voorzien, ook voor dezen gelderschen bevelhebber in
Friesland bracht het kritieke jaar 1523 het einde zijner macht. Toen de stadhouder
Schenck van Toutenburg en de heer van Wassenaar in Noordhorn waren, ondernam
v.G. een van zijne gewone strooptochten, waarop genoemde heeren op Dokkum
aantrokken om ook met deze plaats af te rekenen. Steun vonden zij hierbij van de
ingezetenen, die, woedend over deze plunderingen der Gelderschen, zich met het
krijgsvolk krachtig tegen hen te weer stelden en elke poging tot ontzet, ook nog
beproefd door Maarten van Rossum van Groningen uit, verijdelden. En al stak
Goltstein Aalsum en nog eene buurtschap in brand om zijn vijand te beletten zich
daar te nestelen, het baatte Dokkum niets, dat, nauw ingesloten, duchtig beschoten
en geen uitzicht hebbend op ontzet, den laatsten storm der Bourgondischen niet
meer afwachtte, doch kapituleerde. Goltstein bedong voor zich en zijn garnizoen
slechts een vrijgeleide tot Aduard, bij het gebied van Groningen. Toen hij 28 Aug.
in die stad evenwel zijn intocht dacht te houden, werd hij door de Groningers
gevangen genomen, omdat hij zich Dokkum had laten ontglippen.
Zijne rol is hiermee in het noorden uitgespeeld; in Gelre heeft hij hertog Karel nog
in verschillende betrekkingen gediend, daar hij nog aanzienlijke burgerlijke
waardigheden bekleed heeft, zooals die van burgemeester van Zutphen, burggraaf
van Nijmegen enz. Nog in 1535 zien we Goltstein in een stuk van dezen vorst
genoemd als bewaarder, burggraaf en bevelhebber.
In 1544 is hij overleden, en 6 Mei 1544 begraven in de Walburgkerk te Zutphen.
Zijne echtgenoote, H e n r i k a v a n E g m o n d genaamd B a e c k , (dr. van H e n r i k ,
bastaard v a n E g m o n d en A g n e s K r e y n c k , vrouwe van Baak), werd in
hetzelfde jaar naast hem begraven. Een zoon, R e i n i e r , bleef achter.
Zie: G. v a n H a s s e l t , Geldersche Oudheden I, 442 (Arnh. 1806); I.A. N i j h o f f ,
Gedenkw.; A.J. A n d r e a e , Het klooster ‘Jerusalem’ of ‘Het Gerkesklooster’ (Kollum
1890); archief ‘Gerkesklooster’ (Rijksarchief te Leeuwarden).
Kooperberg

[Goltstein, Mr. Willem baron van]
GOLTSTEIN (Mr. Willem baron v a n ), heer van Oldenaller, geb. te Hamburg 13
Mei 1831, overl. te Putten (Gelderland) 10 September 1901, zoon van H e n d r i k
R u d o l p h W i l l e m baron v a n G o l t s t e i n , minister-resident bij de Hanzesteden,
later lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en E m m a v o n H i l d e b r a n d t ,
begon zijne academische studiën te Bonn en voltooide die te Utrecht, waar hij 21
Dec. 1854 in de rechten promoveerde. Na zijne promotie was hij eerst werkzaam
als ambtenaar aan het ministerie van buitenlandsche zaken tot 1861. Na zich door
een paar geschriften van staatkundig-historischen aard te hebben bekend gemaakt,
werd hij in 1864 te Hoorn tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Hij voegde zich
daar bij de conservatieve partij, doch nam een zeer onafhankelijke plaats in de
gelederen dier partij in. De koloniale vraagstukken trokken hem voornamelijk aan.
Nadat hij bij de verkiezingen van 1871 zijn zetel aan een liberaal had moeten afstaan,
werd hij in het volgend jaar door de Provinciale Staten van Utrecht als lid van de
Eerste Kamer gekozen. In 1874 werd hij wederom in de Tweede Kamer gekozen
voor Amersfoort, doch nam geen zitting daar hij kort na zijne verkiezing in het door
Mr. Heemskerk Azn. ge-
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vormde ministerie als minister van koloniën werd opgenomen. Met beleid was hij in
deze hooge staatsbetrekking werkzaam om den overgang der behoudende koloniale
staatkunde in een meer vrijzinnige, die door zijn ambtsvoorgangers krachtig was
voorbereid, zoo geleidelijk mogelijk te doen plaats hebben. De gouverneur-generaal
Loudon nam onder zijn bewind wegens verschil van inzicht zijn ontslag en werd
vervangen door Mr. van Lansberge. In 1876 nam het ministerie waarin hij zitting
had ontslag, doch de meerderheid zijner ambtgenooten gaf aan het verlangen van
den Koning om de regeeringstaak weder op te nemen gehoor; van Goltstein bleef
echter bij zijn verzoek om ontslag volharden en werd vervangen door Alting Mees.
Na zijn ontslag bleef hij ambteloos tot 1879, toen hij in het door baron van Lynden
van Sandenburg gevormde ministerie wederom als minister van koloniën optrad.
Hij bleef als zoodanig werkzaam tot Mei 1882, toen hij zich door een uitspraak der
Tweede Kamer over de conversie op Java van het gemeenschappelijk in persoonlijk
grondbezit genoopt zag zijn ontslag te nemen. Hij bleef ambteloos gedurende twaalf
jaren en hield zich in dien tijd met de bestudeering van koloniale en staatsrechtelijke
vraagstukken bezig, waarvan hij de vruchten in verschillende tijdschriftartikelen
openbaar maakte. In 1894 werd hij benoemd tot gezant te Londen, waar hij tot het
einde van 1899 de nederlandsche belangen met ijver en zorgvuldigheid waarnam.
Hij had tevens zitting in den raad van voogdij over koningin Wilhelmina en werd in
1893, na den dood van jhr. Mr. van Reenen, voorzitter van dien raad, welke
betrekking hij bleef waarnemen tot op het tijdstip van de meerderjarigheid der
Koningin. Hij was nog lid van den Hoogen Raad van Adel. Ook was hij voorzitter en
later eere-voorzitter van de in 1890 door hem met anderen opgerichte Maatschappij
tot bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën.
Wegens verzwakte gezondheid nam hij in 1899 zijn ontslag als gezant te Londen
en bracht nog twee jaren van rust beurtelings te 's Gravenhage en op den huize
Oldenaller te Putten door, waar hij, ten gevolge van een hem overkomen ongeval,
in 1901 overleed.
Hij was te Velzen 12 Aug. 1863 gehuwd met A g n e t a C o r n e l i a H u g o n i a
B o r e e l , dame du palais der Koningin Moeder. Zijn portret is door C.C.L. Last op
steen geteekend.
Zijn voornaamste geschriften zijn: Nederland tegenover de constitutioneele
beweging onzer eeuw (1863); Het vaststellen der Indische Begrooting bij de Wet
(1864); twee brochures over de troonsopvolging (1887), een levensschets van jhr.
Mr. G.C.J. van Reenen (1894); voorts schreef hij een aantal artikelen in de Gids,
de Indische Gids en het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap.
de Beaufort

[Gomicourt, Adrien de]
GOMICOURT (Adrien d e ), heer van Cunchy, Lignereule en Mazières, overl. 1596
te Hesdin; ridder van de orde van San Jago, commandant van de artillerie en chef
van den krijgsraad, bekend krijgsoverste uit den aanvang van den Tachtigjarigen
oorlog. Hij was de zoon van Adrien en van Anne de Poix, dame de Lignereule en
de Cunchy. 16 Maart 1580 volgde hij Montesdoca op als militair gouverneur van
Maastricht; zijne eerste zorgen waren om de stad wederom in afdoenden staat van
tegenweer te stellen en de financiën te regelen. Eind 1580 of begin 1581 werd hij
door Parma belast met eene zending naar den koning van Spanje; gedurende
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zijne afwezigheid nam de heer d'E s t e v e s , commandant van eene bende ruiters,
tijdelijk het bevel over de stad waar; hij legde als zoodanig 17 Juli 1580 den eed
van getrouwheid af aan den bisschop van Luik. De Gomicourt verleende krachtig
zijne hulp om te verkrijgen, dat de Jezuleten zich wederom te Maastricht vestigden
(1583). In den aanvang van 1590 vertrok hij naar Hesdin (Pas de Calais), van welke
plaats hij gouverneur was geworden; 21 Maart 1590 legde hij den eed als zoodanig
af. Uit zijn huwelijk met P h i l i p p e d e M o n t m o r e n c y werd een zoon geboren,
Philippe.
Zie: d e V e g i a n o , Nobiliaire des Pays Bas et du Comté de Bourgogne II, 835;
C o l l e t t e , Beschrijving van Maastricht, St. Pieter, Vroenhoven etc. 400 (hs.
Rijksarchief in Limburg); Correspondance du Cardinal d e G r a n v e l l e VIII, 337;
Het gewezen Jesuitencollege te Maastricht in Maandrozen ter eere van H. Hart van
Jezus 1880.
Dyserinck

[Gonggrijp, Justus Rinia Petrus François]
GONGGRIJP (Justus Rinia Petrus François), geb. 7 Febr. 1827 te Sinderen (gem.
Wisch), overl. 3 Nov. 1909 te Wiesbaden. Hij was oorspronkelijk voor predikant
bestemd. In 1845 bood hij zijne diensten aan bij het Ned. Zendel. Genootschap te
Rotterdam en werd in 1849 als leeraar uitgezonden naar Ned.-Indië. Daar echter
de zending op Timor opgeheven werd, werd hij tot regent van het prot. weeshuis te
Semarang benoemd, waar hij het initiatief nam tot oprichting der eerste spaarbank
van Ned.-Indië. In 1854 werd hij leeraar der christengemeenten te Depok en Toegoe.
Na teruggekeerd te zijn naar Nederland, werd hij eerst leeraar, in 1872 hoogleeraar
in het maleisch aan de gemeente-instelling voor de opleiding van O.-I. ambtenaren
te Delft. Bovendien was hij de eerste, die het soendaneesch doceerde. Ook is hij
leeraar geweest aan de Hoogere KrijgsschooI te 's Gravenhage en curator van het
o

delftsch gymnasium. Hij huwde 1 . te Rotterdam 11 Juli 1849 M a t h i l d a v a n
o

d e r S a n d e n (overl. 7 Juli 1854); 2 . te Depok 1856 M a r i a C o r n e l i a
o

W o l v e k a m p (overl. Depok Dec. 1861); 3 . te Depok 1862 A n n a H e n d r i k a
R o s i n a W o l v e k a m p . Zijn portret is door H. Ringeling op steen geteekend.
Hij schreef o.a.: Bagej bagej tjeritera (Batavia 1859); Hikajat dhoeloe kala (1860);
Dalang (1866); Seratoes tjeritera (1869, 2e druk 1874). Zijn hoofdwerk is de uitgave
van de Kalila dan Damina (1876).
Zie: Encyclop. v. Ned.- Indië I, 590-591; Eigen Haard 13 Nov. 1909.
Juynboll

[Gorcum, Adriaan Hendrik van]
GORCUM (Adriaan Hendrik v a n ), geb. te Rotterdam in 1822, stierf in het buitenland.
Hij genoot tot aan den dood van koning Willem II een onderstand van 's Konings
wege van 100 gulden 's maands. Hij behoorde in de dagen van '48 en later als
uitgever en publicist tot de personen die niet kieskeurig waren in de middelen om
eigen zak te spekken uit de ‘handhaving van de volksbelangen, verdediging van de
grondwettige instellingen, behoudens hervorming waar die zou blijken noodig te
zijn, onder eerbiediging van ons historisch stamhuis van Oranje Nassau’. Hij gaf
een Volksbode uit, schreef politieke brochures, dreigde met onthullingen, die tegen
afkoopsom achterwege bleven, genoot in '47 te Antwerpen al onderstand van den
Koning en liet in '48 voor ƒ 1000 uit 's konings kas hem door tusschenkomst van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
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openbaar te maken omtrent de onwettige gevangenhouding van een Oldenburger,
Peter Janssen,
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die het den Koning lastig maakte. Ook zorgde de Kempenaer voor van Gorcum's
verdwijning naar het buitenland, in Maart '48. In 1853 was hij weer te Amsterdam
redacteur van De Standaard des Volks, later van Asmodée.
Calisch

[Goris, Lambertus]
GORIS (Lambertus), geboren te Arnhem of Nijmegen als zoon van den volgende
en Josina Lamers. Zijne opleiding in de rechtswetenschap, aan wier beoefening zijn
geslacht zijn grooten naam in Gelderland dankte, ontving hij aan duitsche en fransche
hoogescholen en te Leiden waar hij 4 Sept. 1620 als ‘L a m b e r t u s G r e g o r i i ,
filius Martini’ werd ingeschreven. In 1625 opgetreden als hoogleeraar in de rechten
en wijsbegeerte te Harderwijk, zag de hoogeschool hem reeds in hetzelfde jaar
vertrekken om den post van syndicus van Nijmegen te aanvaarden, welken hij tot
zijn dood op 20 Jan. 1651 met lof waarnam. Zeer heeft hij geijverd voor de vestiging
binnen Nijmegen van een geldersche hoogeschool, wat niet belette dat hij kort voor
zijn dood, 1 Nov. 1650, tot curator der harderwijksche hoogeschool werd benoemd
door het nijmeegsche kwartier. Zijn verdienste voor het oud-vaderlandsche recht
ligt in zijne herhaaldelijk herdrukte en nog thans veel geraadpleegde geschriften
over oud-geldersch recht: Adversariorum iuris subcisivorum, ad lucem consuetudinis
Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae, ac vicinarum Belgii provinciarum tractatus
IV (Noviom. 1632; Arnh. 1635; Arnh. 1651; Bruss. 1687); Commentarius ad 23
priores titulos reformatae consuetudinis Velaviae (Nijm. 1645; Arnh. 1664) waarvoor
hem door de Staten ƒ 1000 werd vereerd; Commentarius ad elegantiss. Leg.
Observandum XIX Digest. de officio Praesidis (Arnh. 1632; 1635; herdr. achter de
uitg. der Advers. van 1651 en 1687); eene verbeterde en vermeerderde uitg. van
Fr. v.d. S a n d e 's verhandeling de Effestucatione (achter de uitg. der Advers. van
1651); een advies van 1650 is opgenomen in de Utrechtsche Consult. I, 132. Het
gezag zijner geschriften in de practijk toont hunne voortdurende aanhaling in de
Utrechtsche Consult.
Als syndicus stelde hij op verzoek der nijmeegsche vroedschap op een Anacrasis
ofte ondersoeck van seeckere sententie by den Hove Provinciael van Gelderlandt
ende pretense geadjungeerde heeren teghen de stadt Nymegen, tot merckelycke
nadeel van desselves hebbende privilegiën ende gerechtigheyden, uytgespr. op
den 19 Dec. 1646 (Nijm. 1647), waartegen in hetzelfde jaar verscheen: Antidotum
Curiae Gelriae contra venenosam Anacrisin civitatis Noviomagensis.
Van zijn hand zijn verschillende latijnsche gedichten bekend, o.a. een lofdicht op
Nijmegen, waarvan een aantal gedrukt zijn achter de uitg. der Advers. van 1651.
Daarachter is ook een gedicht van J o h . S m i t h te vinden op zijn 28 Juli 1635 te
Utrecht voltrokken huwelijk met M a r i a v a n P a n h u i s .
Zie: B o u m a n , Geld. Hoogesch. I, 55-57, 150, 256; II, 644; J.O. A r n t z e n i u s ,
Orat. de meritis Gelr. in Jurisprud. (1802) 35-37; v a n L a m z w e e r d e , Consult.
en Advert. I, voorrede; Archief Kerkgesch. IV (1833) 159, 179; Nijhoff's Bijdr. IV,
306; Gelre, Bijdr. en Meded. X, 303.
van Kuyk

[Goris, Martinus]
GORIS (Martinus), ook G r e g o r i u s of G r e g o r i i , zoon van J a c o b u s G o r i s ,
geb. te Venlo, in of ± 1569, overl. 1 Aug. 1632. Dat hij niet, zooals de meerderheid
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de matrikel van Genève,
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uit het lijkdicht door zijn zoon Lambertus op hem gemaakt: ‘Te Venloa dedit, rapuitque
Arnhemia Gelris, Et Noviomagum cive carere dolet: Gallia perfecit, docuit Germania,
Leida Consulti titulum detulit in Batavis’. Ook het andere hier medegedeelde vindt
van elders bevestiging. Zijne opvoeding werd in Frankrijk voltooid, daarna studeerde
hij in het buitenland; met Germania is wel bedoeld Genève, waar hij 20 Juni 1593
zijn naam in het album academicum plaatste Hoewel in de leidsche matrikel zijn
naam niet voorkomt, wordt zijn verblijf te Leiden bewezen door de mededeelingen
van Bronchorst. In Febr. 1596 deed hij zijn doctoraal examen en ‘respondit docte
et promtissime’; 1 Maart respondeerde hij onder van Beyma de Collationibus en 5
Maart promoveerde deze hem tot doctor juris. De jonge doctor hield toen een rede
de Praecepto Juris. Na zijne promotie vestigde hij zich te Nijmegen, aan welke stad
hij werd ontrukt door zijne benoeming 24 Maart 1597 tot raadsheer in het Hof van
Gelderland. Na in 1626 oudste raad te zijn geworden volgde hij in Mei 1627 Gerlach
van der Capellen op als kanselier van Gelderland. Als zoodanig was hij de laatste.
Na zijn dood - plotseling tijdens eene zending naar Roermond - werd het presidium
van het geldersche Hof door den oudsten raadsheer waargenomen. Als
rechtsgeleerde en historicus maakte hij naam. Behalve op zijn 35-jarige
werkzaamheid als magistraat, is te wijzen op een van 1610 dagteekenend advies
van hem en E v . à S t a v e r d e n over het vóór-koopsrecht bij tijns en
erfpachtsgoederen (stukken behoorende bij J. S c h r a s s e r t , Codex
Gelro-Zutphanicus 156). Als historicus zocht hij in 1610 de rechten na, die Gelderland
op Kleef kon doen gelden. Meer algemeen bekend echter is de rol, door hem
gespeeld in de kerkelijke twisten, die tegen het einde van het twaalfjarig bestand
ons land in verdeeldheid brachten. In verband daarmede vervulde hij in 1617 met
Frederik van Bemmel een zending van wege Gelderland naar Overijsel, en in 1618
met Hendrik van Essen naar den Haag. In 1618 door de Staten-Generaal naar de
Nationale Synode te Dordrecht afgevaardigd, deed hij zich daar herhaaldelijk hooren
en nam een zeer invloedrijke plaats in. Als president der politieke afgevaardigden
hield hij bij de opening (13 Nov. 1618) een latijnsche redevoering, in gelijke
hoedanigheid bij het ten einde spoeden der Synode op 9 Mei 1619 weder een
latijnsche aanspraak. Wij leeren hem hier kennen als heftig contra-remonstrant. Zijn
roem als redenaar, rechtsgeleerde en staatsman wordt ons, behalve door zijn zoon,
ook door Gelderlands geschiedschrijver P o n t a n u s bezongen. Zijne vrouw
J o s i n a L a m e r s schonk hem 3 zonen: J a c o b u s , raad en later burgemeester
van Nijmegen (wellicht is van hem het advies bij J. S c h r a s s e r t , t.a. p. 229);
Lambertus, die voorgaat, en J o h a n n e s , 4 Sept. 1620 en 7 Sept. 1623 te Leiden
in het album academicum geplaatst, en 1625 als I.U. Lic. overleden.
Zie: Nijhoff's Bijdr. N.R. IV, 344-355; E v . B r o n c h o r s t , Diarium 96-98;
S c h e l t e m a , Staatk. Nederland I, 384; II, 584; B r a n d t , Hist. der Reformatie II
en III (passim); B o u m a n , Geld. Hoogesch. I, 55; J. d e W a l , Nederl. stud. te
Heidelberg en te Genève 99 en 212; Gelre, Bijdr. en Meded. X, 315.
van Kuyk

[Gorkum, Wilhelm Johan van]
GORKUM (Wilhelm Johan v a n ), geb. te Zutphen 4 Febr. 1827, overl. te Heusden
14 Oct. 1888, superintendent van onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek
(1875-78), begon zijn loopbaan als secondant aan de destijds zoo
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beroemde kostschool van den heer Kapteyn te Barneveld, werd vervolgens (1848)
gouverneur bij Ds. Kam te Oud-Alblas, daarna (1849) secondant aan de school van
den heer Dekker te Klundert, van wien hij in gelijke betrekking naar die van den
heer Stuart te Vianen vertrok (1851) en keerde in '53 naar Barneveld terug. In Mei
van het volgende jaar vestigde hij zich te Amersfoort, om daar met privaatlessen in
zijn onderhoud te voorzien, maar nam, toen hem dit niet gelukte, nog in het laatst
van dat jaar eene benoeming te Steenwijk aan, dat hij in Aug. 1856 voor Groningen
verwisselde om de leiding op zich te nemen van een daar pas opgericht
progymnasium en kostschool. Deze taak, die hij evenals zijne vroegere betrekkingen
eigenlijk beneden zijne waardigheid oordeelde, nam hij met weinig toewijding waar,
zich bezig houdend met schrijven over vraagstukken van indisch staats- en
bestuursbeleid, den Vredebond en dergelijke onderwerpen, terwijl hij zich veel
moeite gaf om lid der 2e Kamer te worden. Toen hij hierin niet slaagde, nam hij (10
Juli 1875) zijn ontslag om onder president Burgers als superintendent van onderwijs
in de Zuid-Afrikaansche Republiek op te treden, waar hij echter even weinig als
deze zelf op zijn plaats was en door zijne pogingen om daar te lande een
staatsschool naar het model van die van '57 in te richten, hevigen tegenstand wekte
en veel tot den val der regeering zelve bijdroeg. Zonder voor het onderwijs iets
noemenswaards tot stand te hebben gebracht keerde hij, nadat de Republiek de
eerste maal hare onafhankelijkheid had verloren, naar Holland terug, en werd eerst
te Leiden districts- en later te Goes arrondissementsschoolopziener, in welke
betrekking hij werkzaam bleef tot zijn plotselingen dood, ten huize van zijn oudsten
zoon, die te Heusden als geneesheer gevestigd was.
Zie: T h e o d . T r o m p , Herinnering aan President Burgers; E.J.P. J o r i s s e n ,
Transvaalsche Herinneringen; v a n O o r d t , Paul Kruger en de opkomst der Z.A.
Republiek 158, 160; Levensber. Letterk. 1889, 3.
de Savornin Lohman

[Gorlaeus, David]
GORLAEUS (David) of v a n G o o r l e , geb. te Utrecht ± 1591, overl. vóór 1620,
waarschijnlijk verwant aan dien A b r a h a m G., die na de vestiging van zijn vader
Abraham te Delft, te Utrecht verbleef en daar 1 Juni 1601 het album van Guill. Rivet
met eene inscriptie verrijkte. Aanvankelijk was David G. voor de studie der theologie
bestemd (hij is als theol. stud. 20 jaar oud, 28 Apr. 1611, te Leiden ingeschreven),
doch wendde zich nog gedurende zijne studiejaren meer tot de philosophie, nam
kennis van de werken van Galilei, kreeg van Aristoteles afwijkende inzichten en
werd aanhanger van de leer der atomistiek. Blijkens het eerste der ondergenoemde
werkjes nam hij slechts twee elementen (terra et aqua) aan en beschouwde de
‘ignis’ slechts als accidens, waarin overeenkomst schuilt met het hoofddogma der
latere Cartesianen. De verdediging van eene bij G. voorkomende, doch door hem
aan T a u r e l l u s ' Triumphus philosophiae ontleende stelling ‘hominem ex anima
et corpore compositum esse ens et unum per accidens, non vero per se’ op 8 Dec.
1641 onder Regius, droeg niet weinig bij tot de verscherping der twisten tusschen
dezen en Voet.
Men heeft van G.: Exercitationes philosophicae quibus philosophia theoretica fere
universa discutitur et plurima ac praecipua Periteticorum dogmata evertuntur: post
mortem auctoris editae (Lugd. Bat. 1620) en Idea physica (Ultraj. 1651).
Zie: B a y l e , Dictionnaire hist.. in vcce; D.G. M o r h o f i i Polyhistor II lib. I, cap.
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12, 5; K. L a s s w i t z , Gesch. der Atomistik I (Hamburg 1890) 333 en Oeuvres de
D e s c a r t e s III (Paris 1899) 463, 487, 488, 515, 518, 519.
de Waard

[Görlitz, Paulus Koenraad]
GÖRLITZ (Paulus Koenraad), bekend onderwijs- en opvoedkundige van duitsche
afkomst, 9 Jan. 1785 in den Haag geb. en 16 Nov. 1861 te Rotterdam overl. Hij
ontving zijn opleiding eerst op een kostschool te Geertruidenberg, later op het
instituut van Moock te Delft. In 1806 richtte hij een bijzondere school op te Rotterdam,
die weldra tot grooten bloei kwam, dank zijn bekwaamheid en toewijding. Omstreeks
1810 trad hij in het huwelijk met C h r i s t i n a C o r n e l i a W i l l e m s e , die 17 Mei
1860 op 82-jarigen leeftijd te Rotterdam overleed. In 1857, toen hij reeds den leeftijd
van 72 jaren had bereikt, werd G. benoemd tot directeur der Vormschool voor
aankomende onderwijzers, in zijne woonplaats opgericht, welke betrekking hij tot
zijn dood waarnam. Veel heeft de ijverige man gedaan tot verbetering van 't
onderwijs, van de examens enz. Hij was sedert 1851 lid der Maatsch. der Ned.
Letterk. en schreef o.a. de volgende werken: Gedachten over onderwerpen het
lager onderwijs betreffende (met medewerking van v a n D r i e l ) (1820, 2e dr. 1833);
De belangrijkheid van onderwijzersvereenigingen (met medewerking van L.
S c h l i m m e r ) (1839); Het nationaal Volksonderwijs in Nederland (1841);
Bedenkingen over de zedelijk godsdienstige opleiding in de Openbare scholen
(1844); Geschiedkundig overzicht van het lager onderwijs in Nederland (bekroond
door de Maatsch. tot Nut der 't Alg. 1849); Grondbeginselen van de opvoeding en
het onderwijs; voor ouders, opvoeders en onderwijzers, naar het duitsch van prof.
N i e m e y e r (1854) en De rekenkunst van W. Bartjens vervangen door een andere,
ingerigt naar het nieuwe maten- en gewigtenstelsel en overeenkomstig de
tegenwoordige behoeften van het lager onderwijs (1834).
o

Zie: Levensber. Letterk. 1862, 122 (met bibliografie) en de Wekker 1861, n . 52
o

en 1862, n . 1 en 2.
Zuidema

[Gouda, Theodoricus van]
GOUDA (Theodoricus v a n ), aldus gen. naar zijn geboorteplaats was een pater
carmeliet, doctor theol. die veel deed voor het herstel der tucht in de kloosters als
Provinciaal der nederduitsche provincie, vooral van 1502-1539, in welk jaar hij 1
Sept. te Haarlem overleed.
L u d . J a c o b in Bibl. Carm. Ms. 396 spreekt over zijne manuscripten. Zie verder:
D a n . a V. M a r i a , Spec. Carm. en Bibl. Carm. (Orleans 1752) II, 783, en
H a r t z h e i m , Bibl. Coloniensis (Keulen 1747).
C. de Boer

[Goudoever, Louis Christiaan van]
GOUDOEVER (Louis Christiaan v a n ), geb. te Utrecht 6 Aug. 1820, aldaar overl.
19 Febr. 1894. Hij studeerde te Utrecht en promoveerde tot doctor in de geneeskunde
18 Dec. 1845 op een proefschrift, de Necessitate repetendi variolae vaccinae
insitionem varioloidibus probata. In 1847 verwierf hij den doctorsgraad in de
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verloskunde, terwijl hij een paar jaar later door den Senaat der utrechtsche
hoogeschool, honoris causa, tot doctor in de chirurgie benoemd werd.
Op 27 Aug. 1849 aangesteld tot buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde
aan dezelfde hoogeschool, ten einde het onderwijs in de verloskunde van B.F.
Suerman over te nemen en dezen tevens behulpzaam te zijn bij het onderwijs in
de heelkunde, hield hij 3 Dec. 1849 zijne intree-rede, Over de hulpmiddelen van het
Heel- en Verloskundig onderwijs aan de Utrechtsche Hoogeschool en over het
wenschelijke van derzelver uitbreiding. 24 Juni 1857 werd hij benoemd tot gewoon
hoogleeraar en gedurende 10 jaar doceerde hij de chirurgie
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in haar geheelen omvang, de oogheelkunde en de verloskunde. Zoowel de kliniek
als de polikliniek in de beide eerste vakken breidde zich geregeld uit, al waren de
hulpmiddelen en speciaal de ruimte in het ziekenhuis zeer onvoldoende. 26 Mrt.
1858 aftredende als rector magnificus hield hij eene oratie de Difficultatibus, quibus
premitur tumorum diagnosis, de erroribus quibus chirurgus inde obnoxius est, deque
noxiis et periculis quibus idcirco aegri exponuntur. Zijn veel omvattende taak werd
in 1866 verlicht, toen Gusserow benoemd werd tot hoogleeraar in de verloskunde
en eenige jaren later door de benoeming van H. Snellen tot hoogleeraar in de
oogheelkunde, die het onderwijs in dat vak overnam, zoodat dan ook in 1876 bij de
nieuwe wet op het hooger onderwijs aan Goudoever uitsluitend het onderwijs in de
chirurgie bleef opgedragen. Niettegenstaande hij ruimschoots tijd besteedde aan
zijn theoretisch en practisch onderwijs, was hij toch voortdurend bezig met
wetenschappelijken arbeid en zoo verschenen er in het Nederl. Tijdschrift voor Heelen Verloskunde, dat door hem in vereeniging met Dr. H.J. B r o e r s werd uitgegeven,
tal van bijdragen zoowel op het gebied der chirurgie, als op dat der verloskunde.
Een volledige bibliographie van zijn werken komt voor in B.J. K o u w e r e n H.J.
L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der Klinieken voor Heel- en Verloskunde der
Rijks-Universiteit te Utrecht, met eene beschrijving der nieuwe inrichting (Kampen
1908).
Zijn portret is door J.W. Kaiser gegraveerd naar J.H. Neuman, en door P.W. van
de Weijer op steen geteekend, het laatst voor den Almanak Mutua Fides van 1858.
Simon Thomas

[Goudriaan, Adrianus Franciscus (1)]
GOUDRIAAN (Adrianus Franciscus) (1), geb. te Ameide 1 Aug. 1768, overl. te
Rijswijk (Z.-H.) 1 Juni 1829, was de zoon van B. Goudriaan Az., die landmeter was
en eenige gunstig bekende verhandelingen geschreven heeft. In 1786 werd hij
aangesteld als waterbouwkundig ambtenaar van Amsterdam en in 1788 als
opzichthebbende bij het indijken van de polders Riet- en Wulfdijk, Beoosten Blij- en
Kanisvliet in oostelijk Staats-Vlaanderen. Deze werken kwamen in 1790 gereed en
toen werd Goudriaan onder C. Brunings aan de toen in aanbouw zijnde haven van
het Nieuwediep geëmployeerd, waar eene door hem ontworpen schut-, tevens
uitwateringssluis gebouwd werd, waarbij naar het schijnt reeds eene soort waaierdeur
toegepast is.
Reeds jong trad hij als schrijver op, nl. omstreeks 1792, toen hij eene prijsvraag
van het Bataafsch Genootschap beantwoordde over het op de minst kostbare wijze
graven van diepe fundeeringsputten. Eerst eenige jaren later werd dit antwoord
uitgegeven.
Hij werd na de omwenteling van 1795 belast met de leiding der marinewerken in
het noordelijk deel van Holland en tevens met de waterstaatswerken aldaar, waarbij
hem Alkmaar als standplaats aangewezen werd. Als zoodanig werden van 1797
tot 1800 havenwerken en magazijnen te Medemblik, dat de toenmalige
bewindsmannen beter dan het Nieuwediep voor oorlogshaven gelegen achtten,
onder zijne directie uitgevoerd. Daar schijnt hij ook in 1804-1805 eene schipdeur
tot afsluiting van een dok gebouwd te hebben.
Eene uitvinding, die uit dezen tijd dagteekent, is die van de weegbrug, waarmede
op eenvoudige wijze kon worden nagegaan, of de vrachten der wagens te zwaar
voor de daarmede te berijden wegen waren.
In 1798 werd hij lid van de commissie voor de mijdrechtsche droogmakerij.
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Bij de 2e organisatie van den waterstaat in 1800 werd hij commissaris-inspecteur
voor een deel van het departement Texel. Bij de 3e, in 1803, werd hij inspecteur in
een deel van Holland. In 1805 werd hij in plaats van den overleden Brunings lid der
commissie voor de nieuwkoopsche en zevenhovensche droogmakerij. Ingevolge
besluit van koning Lodewijk van 21 Jan. 1807 werd hij een der twaalf inspecteurs,
en wel in het 1e district, zijnde het noordelijk deel van Holland.
Na den vroegtijdigen dood van Conrad Sr. werd hij bij kon. besluit van 21 Mrt.
1808 ter standplaats Amsterdam tegelijk met J. Blanken benoemd tot
inspecteur-generaal, welke betrekking hij tot zijn overlijden, doch telkens in andere
dienstkringen, bleef behouden. Op 22 Jan. 1809 benoemde de Koning Goudriaan
tot lid van het comité central van den waterstaat, dat was ingesteld om op
waterstaatsgebied een wetenschappelijk adviseerend college te hebben.
Bij de inlijving van den nederlandschen waterstaat in de fransche ‘ponts et
chaussées’ werd hij evenals J. Blanken 3 Febr. 1811 inspecteur général des ponts
et chaussées; hem werd een deel der 16e inspectie, bestaande uit de departementen
Bouches de l'IJssel, Frise, Ems occidental en Ems oriental (dus uit Overijsel,
Friesland, Groningen, Drente en Oost-Friesland) opgedragen; hij verkreeg Kampen
als standplaats. Het onder het artikel J. Blanken (zie kol. 360) betrekkelijk den dienst
in den franschen tijd gezegde is ook op Goudriaan toepasselijk.
Bij Napoleon's bezoek aan Amsterdam bood Goudriaan den Keizer een reeds in
Nov. 1808 door hem op verzoek van den directeur-generaal Twent, met hulp van
A. Blanken en van Delen opgemaakt plan tot waterverversching van Amsterdam
door een kanaal uit den Neder-Rijn aan, begroot op 8 millioen francs. Dit ontwerp
volgens hetwelk er een kanaal van even beneden Amerongen langs Naarden, dat
ook voor de scheepvaart dienst zou doen, aangelegd zou worden, droeg 's keizers
goedkeuring weg, doch is niet uitgevoerd.
Eene uitvinding van hem om het waterverlies bij eene schutsluis ingeval van
watergebrek gedeeltelijk te besparen door terugmaling naar het bovenpand door
een scheprad, in beweging gebracht door het wegloopende schutwater zelf, is in
dezen tijd in Drente en op de Dedemsvaart toegepast; de aldaar gebouwde
‘schepradsluizen’ zijn later buiten gebruik gesteld. Zonder twijfel is deze uitvinding,
vooral door de kostbaarheid van aanleg en onderhoud, eene mislukking.
Was de omvang van Goudriaan's dienstkring tijdens de fransche overheersching
en nog eenige jaren daarna gering, dit zou bij de met 1 Jan. 1817 ingevoerde 7e
organisatie van den waterstaat, toen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden 2
inspecteurs-generaal en 2 inspecteurs bekwamen, anders worden. Toen werd aan
Goudriaan het inspecteur-generaalschap over de zuidelijke inspectie, zijnde Zeeland
en de zuidelijke provinciën, behalve Limburg en Luik, en tevens het inspecteurschap
in de 2e divisie, zijnde Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen,
opgedragen. Hij vestigde zich te Prinsenhage, doch zijne standplaats was Breda.
In dezen tijd valt zijn ontwerp voor registreerende peilschalen, windrichting- en
windkrachtmeters. Hij toont daarin een goed begrip van werktuigkunde te hebben:
de details zijn zeer goed uitgewerkt. H u g o L e n t z , Fluth und Ebbe und die Wirkung
des Windes auf den Mee-
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resspiegel (Hamb. 1879) 201 zegt dus verkeerdelijk, dat Henry R. Palmer de
registreerende peilschaal in 1831 heeft uitgevonden.
Met 1 Sept. 1817 werden zoowel bij den inspecteur-generaal als bij den
inspecteursdienst nog gevoegd Noord-Brabant, Limburg en Luik. Toen Blanken in
1819 het ontwerp-vorming eener Nieuwe-Merwede met afsluiting van de
Beneden-Merwede in het Instituut had voorgedragen, nam Goudriaan, die dadelijk
het zwakke punt van dit voorstel, genoemde afsluiting, inzag, de invloedrijke
kooplieden van Rotterdam en Dordrecht in den arm om het voorstel te bestrijden.
De woordvoerder der kooplieden was Mr. W.B. Donker Curtius, advocaat te
Dordrecht; ook het bestuur der Alblasserwaard verzette zich tegen het plan. De
vorming der rivier door de Biesbosch is dan ook zonder die afsluiting tot stand
gekomen. Toen de inspecteur in de 3e inspectie, omvattende de provinciën
Zuid-Brabant, Henegouwen, Namen en Luxemburg, 27 Mei 1821 overleed, werd
dit inspecteurschap niet vervuld, maar bij zijnen verderen dienst aan Goudriaan
opgedragen. Bij ministerieele beschikking van 16 Mei 1822 werd bepaald, dat de
inspecteurs-generaal na 1 Juni d.a.v. geen vaste districten meer zouden hebben,
o
maar dat zij zich overeenkomstig het K.B. van 11 Apr. 1822 n . 22 zouden begeven
ter plaatse, waar hunne tegenwoordigheid zou worden vereischt. In verband hiermede
vestigde Goudriaan zijn hoofdverblijf te 's Gravenhage. Hij werd bij K.B. van 28
Sept. 1823 met ingang van 15 Oct. d.a.v. op dezelfde standplaats benoemd tot
administrateur aan het departement van binnenlandsche zaken, onder hetwelk de
waterstaat ressorteerde. Hoewel hij den titel van inspecteur-generaal bleef behouden,
liet hij de jaren, dat hij administrateur was, de inspectiën hoofdzakelijk aan zijn
ambtgenoot over.
In zijne nieuwe betrekking heeft hij vooreerst gezorgd, dat zijn zoon B.H. (kol.
964), die ingenieur 2e klasse was, met ingang van 1 Jan. 1824 ingenieur 1e klasse
werd, waarbij deze verscheidene verdienstelijke ingenieurs passeerde. Tevens werd
die zoon bij die gelegenheid tot waarnemend hoofdingenieur voor den aanleg der
Zuid-Willemsvaart benoemd. Maar het summum werd bereikt, toen genoemde zoon
nog geen twee jaren later, namelijk bij K.B. van 4 Aug. 1825 met ingang van 1 Oct.
d.a.v. op den leeftijd van 29 jaren hoofdingenieur werd, tegelijk met 5 anderen. Er
waren een aantal ingenieurs 1e klasse, die dit reeds sedert 1817 of vroeger waren
en nu gepasseerd werden.
Goudriaan had nu zijn zoon geholpen, ook had hij gezorgd, dat deze geen
gewonen hoofdingenieursdienst kreeg, maar sedert den aanvang van 1822 met
den aanleg van de belangrijke Zuidwillemsvaart, waarvan hij de voorbereiding reeds
sedert 1820 leidde, belast bleef. Nu kon hij voorloopig niets meer voor zijn zoon
doen, en hij stelde, toen Blanken tegen 1 Jan. 1827 zijn ontslag genomen had, den
minister van Gobbelschroy voor, hem weder het inspecteur-generaalschap in geheel
Nederland op te dragen, en hem met denzelfden datum van het administrateurschap
te ontheffen. En zoo geschiedde het. Goudriaan was dus nu het hoofd van den
waterstaat in het geheele land.
Door zijne heerschzucht was het personeel van den waterstaat jammerlijk
gedesorganiseerd. Er was nog een inspecteur te Arnhem, voor 5 provinciën, en
verder was Goudriaan inspecteurgeneraal over alles en inspecteur over de 14 ove-
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rige provinciën. Geen wonder, dat de zaken slecht gingen en dat men in het bijzonder
klaagde over te groote kostbaarheid. Het was daarom, dat de invloedrijke minister
van financiën van Tets van Goudriaan het K.B. van 12 Aug. 1828 heeft weten door
te drijven, waarbij een groot aantal rijkswerken met ingang van 1 Jan. 1829 aan het
in 1822 ingestelde Amortisatie-Syndicaat in beheer en onderhoud gegeven werden.
Dit besluit, dat eerst met ingang van 1 Mei 1841 buiten werking kwam tegelijk met
de opheffing van het syndicaat ingevolge de wet van 27 Dec. 1840, is niet met
medewerking van Goudriaan tot stand gekomen; of hij genoeg moeite gedaan heeft
om het tegen te gaan, is twijfelachtig.
Een groote fout van hem is geweest, dat hij niet gezorgd heeft, dat er, zooals de
8e organisatie bepaalde, behalve een inspecteur-generaal 3 inspecteurs waren en
niet slechts een, die toen reeds 75 jaren oud was. Dan ware zijn dienst tijdens zijne
ziekte door een inspecteur waargenomen, en dit zou zeker in het belang der zaken
geweest zijn.
Toen zijn zoon de Zuidwillemsvaart gereed gemaakt had, werd hij met 1 Nov.
1828 geplaatst bij den algemeenen dienst, welke later vooral onder van der Kun tot
een belangrijken tak van dienst geworden is. Met ingang van 1 Apr. 1829 werd
genoemden zoon 's Gravenhage als standplaats aangewezen. Was Goudriaan's
doel, met het tegenhouden van de benoeming van inspecteurs, te zorgen, dat zijn
zoon, als deze eenige jaren in de residentie gewoond zoude hebben, inspecteur
werd. Dit laatste is niet geschied, daar de vader vrij korten tijd later aan eene ziekte
van 4 weken op nog niet zeer gevorderden leeftijd overleed.
Eerst vrij laat heeft Goudriaan zijne denkbeelden over rivieren wereldkundig
gemaakt; hij heeft die reeds aan de in 1821 benoemde 1e riviercommissie
medegedeeld. Hier was hij het minst gelukkig van alle gebieden, waarop hij zich
gewaagd heeft. Hij zocht slechts heil in zijdelingsche afleidingen, en heeft werkelijk
weten gedaan te krijgen, dat de Dronter overlaat tot stand kwam, die toch zeker tot
ontlasting van de rivier den IJsel niets gaf. Er was zelfs in dien tijd nagenoeg
niemand, die dit stelsel zoo à outrance voorstond als hij; alleen door E.C. Luitjes,
die alle dijken tot den hoogst bekenden waterstand bij open rivier wilde verlagen,
werd hij overtroefd. Goudriaan heeft in zijn dienst nooit met de groote rivieren te
maken gehad; alleen heeft hij van 1811 tot en met 1816 te Kampen, hetwelk gelegen
is aan eene zeer bijzondere rivier, gewoond. Men beschouwde hem evenwel als
deskundige op riviergebied, zooals blijkt uit zijne benoeming in 1828 tot lid der 2e
rivier-commissie.
Verscheidene malen is Goudriaan voor de beantwoording van prijsvragen met
goud bekroond, hij werd in 1794 lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam,
in 1804 lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in 1808 lid van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, in hetzelfde jaar, bij de
oprichting van het Hollandsch Instituut, lid dier instelling en in Apr. 1826 staatsraad
in buitengewonen dienst.
Bij zijne echtgenoote, G u u r t j e O m h e i n , geb. in 1774, overl. te Delft 18 Apr.
1841, had hij verscheidene kinderen.
Het aanzien, waarin Goudriaan stond, was zoo groot, dat aan zijne weduwe
behalve het pensioen, dat haar van rechtswege na zijn overlijden toekwam, nog
een extra-pensioen van ƒ 500 's jaars bij K.B. van 5 Aug. 1829 toe-
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gekend werd. Na haren dood ging dit over op hunne dochters; de laatst
overgeblevene, C.C. Goudriaan, ontving tot haar overlijden in 1876 een pensioen
van ƒ 300 's jaars.
Zijn op steen geteekend portret is gedrukt bij Gebr. van Lier te 's Gravenhage.
Van zijne werken zijn de belangrijkste: Over de minst kostbare wijze van graven
van diepe funderingputten in Verh. Bat. Gen. X (1796); Welke aanleg van paal- en
rijswerken tegen aandrang van water en kruying van het ijs het meest bestandis,
ibid. XII (1798); Over pompmolens in Nieuwe Verh. Bat. Gen. II (1801); Brief aan J.
Blanken Jz. over zijn ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen (Amst. 1808),
met Repliek op het antwoord van Blanken (Amst. 1809); Over middelen tot het
tegengaan van afneming der stranden in Nieuwe Verh. Bat. Gen. V (1810);
Terugvoering van een deel van het schutwater bij schutsluizen in Verh. 1e klasse
Kon. Ned. Inst. I (1812); Over waarneming van waterhoogten, houdende tevens
een ontwerp tot werktuigelijke aanteekening daarvan en van windrichting en kracht,
ibid. III (1817); Aanmerkingen op de verhandeling van C.L. Brunings over de
onderscheidene theorieën der waterleidingen, ibid. IV (1818); Over proeven met
modellen, in het bijzonder met een model van een toestel tot terugmaling van
schutwater bij schutsluizen, ibid. VI (1823), (ook in de Waterwerk- en meetk. Verh.
1e kl. K.N. Inst. 1824; Over de afdamming van het I J in Natuurk. Verh. Holl. Mij.
der Wet. XII (1824); Over zijdelingsche afleidingen en hun vermogen in Verh. 2e
klasse Kon. Ned. Inst. VII (1825); Over het bedwingen van wellen bij het fundeeren
van diepe sluizen in Natuurk. Verh. Holl. Mij. der Wet. XVI (1828). Merkwaardig dat
hij in dit laatste werk terugkomt op het onderwerp, behandeld in zijne eerste
pennevrucht.
Ramaer

[Goudriaan, Adrianus Franciscus (2)]
GOUDRIAAN (Adrianus Franciscus) (2), zoon van den volg., geb. te 's Gravenhage
8 Febr. 1829, aldaar overl. 12 Oct. 1875, is in 1850 tot civiel ingenieur gepromoveerd,
en werd, na in Nederland eenige jaren bij den aanleg van den Rijkstelegraaf onder
de leiding van E. Wenckebach werkzaam te zijn geweest, in Apr. 1855 tot
aspirant-ingenieur van den nederlandschindischen waterstaat benoemd. In Mrt.
1857 werd hij ingenieur 3e klasse, 15 Juni 1861 2e klasse. Op 16 Oct. 1864 kreeg
hij verlof naar Europa; hij trad 8 Aug. 1866 weder in dienst, en werd 5 Febr. 1872
bevorderd tot ingenieur 1e klasse. Hij heeft in de tropen zeer veel met ziekte te
kampen gehad. Zijn portret is in 1855 door J.P. Berghaus op steen geteekend.
Ramaer

[Goudriaan, Bernardus Hermanus]
GOUDRIAAN (Bernardus Hermanus), geb. te Alkmaar 5 Jun. 1796, overl. te 's
Gravenhage 13 Mei 1842, zoon van Adrianus Franciscus (1). Hij werd in het vak
van zijn vader opgeleid, en in 1815 tijdelijk opzichter in het westelijk gedeelte van
Staats-Vlaanderen, ter standplaats Breskens. Hij nam daar den dienst van
arrondissementsingenieur tot 1 Apr. 1817 waar. Bij de 7e organisatie van den
waterstaat met ingang van 1 Jan. 1817 werd hij ingenieur 2e klasse; ter zelfder tijd
werd aan zijn vader de inspectie in het zuidelijk deel van Nederland ter standplaats
Breda opgedragen, en met 1 Apr. 1817 werd hij aan dezen toegevoegd. Hij heeft
hier gedurende 3 jaar zeer veel gezien, vergezelde zijnen vader meestal op diens
inspectiereizen en kwam, doordat in deze inspectie, waartoe ook Noord-Brabant
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en Zeeland behoorden, veel waterstaatswerken werden uitgevoerd, van veel op de
hoogte. Hij was zeer
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ijverig en had in zijnen vader een goed en streng meester. Omstreeks 1 Juli 1820
werd hem door zijn vader het nemen der voorbereidende maatregelen voor het aan
te leggen kanaal van Maastricht naar 's Hertogenbosch opgedragen. Zijne
standplaats bleef Breda, maar hij bracht de zomers op het terrein of te 's
Hertogenbosch door.
Reeds in Mrt. 1822 werden door den minister 4 bestekken geapprobeerd, en wel:
voor den aanleg van het kanaal van 's Hertogenbosch naar Helmond, voor den
bouw der sluizen tusschen 's Hertogenbosch en Vechel, voor den bouw van de
bruggen tusschen de beide laatstgenoemde plaatsen en voor den bouw van eenige
grondduikers onder het kanaal.
Met 1 Jan. 1824 werd Goudriaan benoemd tot ingenieur 1e klasse ter standplaats
's Hertogenbosch, tegelijk met twee andere ingenieurs en met voorbijgang van een
zeer groot aantal bekwame ambtgenooten. Tegelijk werd hij met dien datum
waarnemend hoofdingenieur, en definitief met den aanleg van genoemd kanaal,
dat den naam Zuidwillemsvaart kreeg, belast. Tot dien tijd heette het, dat die aanleg
onder zijn vader geschiedde; hij zal, waar zijn vader, vooral nadat hij ook den dienst
van den overleden inspecteur van Delen op zich genomen had, zooveel anderen
arbeid te verrichten had, wel sedert 1821 de ziel van dezen aanleg geweest zijn.
Met 1 Oct. 1825 werd hij ter standplaats Maastricht tot hoofdingenieur benoemd,
weder met voorbijgang van tal van bekwame mannen, waaronder Ferrand, E. de
Kruyff, Baud, A. Caland, de Geus. Hoewel hieruit een ergerlijk nepotisme blijkt, is
het toch zeker, dat Goudriaan de voetstappen zijns vaders drukte en dat hem de
aanleg der Zuidwillemsvaart in 5 jaren gelukt is, zonder dat het veel gekost heeft,
in een goed gekozen tracé, waarvoor in noordelijk Limburg een deel van het onder
keizer Napoleon begonnen maar niet voltooide Noorderkanaal (Antwerpen - Rijn)
en in het latere belgische Limburg het tegelijk aangelegd voedingskanaal Hocht Loozen gebruikt werd, en zonder dat er, iets hetgeen vroeger wel eens uit de
zanderige geaardheid van (belgisch) Limburg voorspeld was, zooveel waterverlies
was, dat het peil in droge zomers bijzonder moeilijk gehandhaafd bleef. De
onteigeningsbreedte is bij dit kanaal zoodanig gekozen, dat aan weerszijden eene
flinke verbreeding kan plaats hebben.
Toen zijne werkzaamheden voor de Zuidwillemsvaart afgeloopen waren, werd
hij met ingang van 1 Nov. 1828 bij den algemeenen dienst van den waterstaat
geplaatst. In de eerste plaats ontving hij hier de opdracht, een kanaal te ontwerpen
van Brussel langs Antwerpen en Breda naar Sleeuwijk tegenover Gorinchem. De
belgische opstand was oorzaak, dat hieraan verder geen gevolg gegeven werd.
Met 1 Apr. 1829 te 's Gravenhage geplaatst, werd hem kort daarna opgedragen,
eene kaart der nederlandsche rivieren te vervaardigen.
Na het uitbreken van den belgischen opstand werd Goudriaan belast met het
stellen van militaire inundatiën in Noord-Brabant.
Sedert 1 Apr. 1834 was hij de eenige hoofdingenieur bij den algemeenen dienst.
Een zeer gewichtige arbeid in deze betrekking werd door hem aangevangen, namelijk
de spoorwegaanleg. W.A. Bake, kolonel der artillerie, vroeg in den aanvang van
1832 concessie voor den aanleg van een ‘ijzeren weg’ van Amsterdam naar Keulen;
van regeeringswege werd Goudriaan aangewezen om met hem de richting te bepalen
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en hetgeen verder noodig was, te overwegen. De spoorweg werd ontworpen over
Amersfoort en Doesburg naar de pruisische grens bij Silvolde. Het plan werd geheel
uitgewerkt en vanwege den Koning aan de stad Amsterdam aangeboden. De toen
zeer conservatieve meerderheid der amsterdamsche Kamer van koophandel vond,
op grond van het bestaan der goedkoope waterwegen van Amsterdam naar den
Rijn, geen reden om het plan te steunen. Koning Willem I benoemde op 19 Febr.
1836 eene commissie, waarvan Goudriaan lid werd, om te onderzoeken of er termen
bestonden om in ons vaderland ijzeren spoorwegen tot stand te brengen, en deze
bracht met grooten spoed op 19 Apr. 1836 een rapport uit, waarin werd aanbevolen,
van rijkswege een lijn Amsterdam - Arnhem aan te leggen, en eene lijn Haarlem Amsterdam als proef in concessie uit te geven. Er werd een wetsontwerp voor den
aanleg van eerstgenoemde lijn ingediend, doch in de zitting der Tweede Kamer van
2 Apr. 1838 verworpen met 46 tegen 2 stemmen. Willem I nam zeer spoedig daarna,
op 30 Apr. 1838, het besluit, dat de aanleg der lijn Amsterdam - Arnhem toch van
rijkswege zoude geschieden, terwijl hij uit eigen fondsen de 4% leening van 9 millioen
gulden, die voor den aanleg gesloten werd, garandeerde. Ook werd de aanleg van
een zijtak naar Rotterdam bij datzelfde besluit vastgesteld. Goudriaan werd met den
aanleg belast. Bij zijn overlijden was reeds zeer veel geschied. Dat hij toen als de
specialiteit in Nederland op spoorweggebied gold, is daaruit af te leiden, dat hij voor
het 1e deel van de Proeve van een waterbouwkundigen cursus van F. B a u d een
hoofdstuk over spoorwegen heeft geschreven.
Voor de rivierkaarten werkten onder de orders van Goudriaan o.a. de ingenieurs
M.H. Conrad tot 1 Oct. 1834, van der Kun tot 1 Mei 1835, R. Musquetier tot 1 Febr.
1840 en Nicolson van laatstgenoemden datum. Bij zijn overlijden was dit werk in
vollen gang; er werd gezorgd, dat geregeld jaarlijks verscheidene bladen dezer
kaart in het licht verschenen.
Goudriaan werd in 1833 tot correspondent en in 1838 in plaats van Blanken tot
lid van het Kon. Ned. Instituut benoemd. Van dit lichaam was toen slechts één
ingenieur, D. Mentz, lid; de benoeming was dus wel een bewijs, hoe hoog Goudriaan
stond aangeschreven. In 1839 werd hij lid van het Bataafsch Genootschap te
Rotterdam.
Waarschijnlijk had hij bij den aanleg der Zuidwillemsvaart te veel van zijne krachten
geëischt, en bleef hij dit doen, nu hij van uit 's Gravenhage den aanleg van een zoo
belangrijken spoorweg moest beheeren. Hij werd in 1841, op den leeftijd van nog
geen 45 jaren, aangetast door eene slepende ziekte, die hem het volgende jaar in
het graf bracht.
Hij huwde te Almelo 7 Mei 1824 D i e d e r i k a J o h a n n a v a n B a r n e v e l d ,
geb. Amst. 20 Nov. 1803, bij wie hij 6 kinderen had. Bij zijn overlijden waren
sommigen hunner nog zeer jong.
Daar hij zijn gezin onbemiddeld achterliet, deed de toenmalige minister van
binnenlandsche zaken Schimmelpenninck van der Oye het voorstel, aan zijne
weduwe een pensioen, grooter dan waarop zij volgens de bestaande bepalingen
recht had, toe te kennen, en dit vermeerderd pensioen, groot ƒ 500, heeft zij tot
haren dood op 8 Jan. 1880 genoten. Van eene dergelijke bepaling bestond slechts
één precedent, vermeld bij A.F. Goudriaan (zie kol. 963).
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Zijn portret is door H.M. op steen geteekend (steendruk van C.W. Mieling te 's
Gravenhage).
Men heeft van hem: Memorie ter vergelijking van schelpkalk en steenkalk ('s Grav.
1832).
Ramaer

[Goutswaert, Pieter Henricksz.]
GOUTSWAERT (Pieter Henricksz.), een contraremonstrant, werd 30 Oct. 1618
door prins Maurits benoemd tot vroedschap van Rotterdam en bleef dit tot 1644.
Bovendien was hij tusschen 1620 en 1642 meermalen gedeputeerde ter dagvaart
en burgemeester in 1625, 1643 en 1644. Hij overleed 29 April 1645 te Rotterdam.
In 1654 en 1655 komt als gasthuismeester voor P i e t e r G o u t s w a e r t ,
commies-generaal der convooien en licenten ter admiraliteit te Rotterdam, wiens
weduwe J o s i n a B a t a i l l e 20 Juli 1667 hertrouwde met S a l o m o n S w e e r s .
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rott. I en E l i a s , De Vroedschap van
Amsterdam II, 920.
Wiersum

[Goutvelt, Jan Jaspersz.]
GOUTVELT (Jan Jaspersz.), was van 1579-1607 vroedschap van Rotterdam en
bekleedde bovendien onderscheiden andere stedelijke ambten: burgemeester in
1585, 1586 en 1598, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1585 en 1598,
gecommitteerde raad enz. Hij stierf waarschijnlijk na 1610.
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rotterdam I.
Wiersum

[Graaf, Christian Ernst]
GRAAF (Christian Ernst) of G r a f , geb. in 1723 te Rudolstadt, zoon van Johann
Graf, in 1745 kapelmeester aan het hof aldaar, overl. te 's Gravenhage
(Paviljoensgracht) 17 Juli 1804. Hij ontwikkelde zich onder leiding van zijn vader tot
violist, componist en kapelmeester. Volgens niet-documenteele berichten was hij
in 1750 te Middelburg, in 1759 (9 Maart) woonde hij op de Amunitie-haven te 's
Gravenhage, in de Haagsche Courant van 2 Nov. van dat jaar heeft hij den titel ‘Hof
Compositeur aen het Hof van S.D.H. den Heere Prince van Orange &c. &c. &c.’, in
of omstreeks 1762 werd hij kapelmeester (directeur) van de stadhouderlijke kapel,
wat hij bleef tot aan de opheffing van het Hof. Het was waarschijnlijk onder zijn
directie, dat in één der zalen van het Mauritshuis concerten plaats hadden. Ook
elders trad hij als kapelmeester op, o.a. 28 Juni 1781 te Bolsward bij de inwijding
van het door A.A. Hinsch van Groningen gebouwde nieuwe orgel in de Groote kerk
aldaar. Als solo-violist verleende hij zijn medewerking o.a. 24 Oct. 1764 te 's
Gravenhage op een concert gegeven in den Ouden Doelen, en 5 Jan. 1751 (met
zijn broeder Friedrich Hartmann Graf, kol. 971) en 19 Dec. 1774 op het St. Caecilia
concert te Arnhem. Zijn composities werden in 1762 door den groningschen organist
J.W. Lustig niet bijzonder hoog gesteld; het verdient echter vermelding, dat nog in
1808 op een der concerten van Eruditio musica te Amsterdam gespeeld werd een
destijds reeds circa 20 jaar oud concert voor zes pauken, waarin de dilettant Salomon
de Monchy van Rotterdam de solo-paukenist was. Als muziekonderwijzer
daarentegen heeft hij naar het schijnt, verdiensten gehad. Als zijn leerlingen worden
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genoemd de hoornist Wesselius Heerens (overl. te Amsterdam 24 Sept. 1837), de
operazangeres Catharina Brouwer (geb. te 's Gravenhage 7 Maart 1778, omstreeks
1804 gehuwd te Berlijn met den duitschen violoncellist Daniël Braun, geb. te Kassel
1767 en hertrouwd met Jan Steven van Esveldt Holtrop) en de violist Jean Romain
Merlen, van 1795 tot zijn dood (1839) eerste violist van den hollandschen schouwburg
te Amsterdam. Documenteel
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of authentiek zijn mij van hem bekend de volgende werken: Symphonie (Stemmen
in hs. Bibl. du conservatoire royal de musique de Bruxelles, Cat. II nr. 7371); Cantate
Der Tod Jesu (Ramler) (In hs. Kon. Bibl. Berlijn); Op de installatie van Zyne
Doorluchtige Hoogheid Willem den Vyfden, Erfstadhouder der Zeven Vereenigde
Provinciën de etc. etc. etc. op dezelfs 18de verjaaring en meerderjaarigheid, den
8sten Maart des jaars 1766 (Amst), met acht variaties d.J.G.W. M o z a r t ; [Zang bij
de inwijding van het orgel te Bolsward 28 Juni 1781, woorden van J.A. B a k k e r ],
waarschijnlijk niet gedrukt; Proeve over de natuur der harmonie in de generaal bas
benevens een onderricht eener korte en regelmaatige becyffering ('s Gravenhage
1782); Sei sonate a violino primo, violino secondo e basso Opera seconda (Haya);
Sei sinfonie a violino primo e secondo, viola, basso e cembalo, con due oboe, flauti
traversi e corni ad libitum. Op. III; Six trios avec violon Op. 4 (Amsterdam); Six
simphonies à deux violons, taille et basse, deux hautbois et deux cor es de chasse
ad libitum, Oeuvre VII (Amsterdam); Sei quintetti a flauto traverso, violino, viola,
violoncello e basso Opera VIII (Amsterdam); Six simphonies à 8 parties Op. 9
(Amsterdam); Six trios pour deux violons et basse Op. 10 (Amsterdam); Six
simphonies à 8 parties Op. 11 (Amsterdam); Sei quartette a flauto, violino, viola e
basso Op. 12 (L'Aja); Trois sonates pour le clavecin avec l'accompagnement d'un
violon et de la basse Oeuvre XIII (La Haye); Six simphonies à 8 parties Op. 14
(Amsterdam); Six quatuors avec violoncello obligée Op. 15 (Amsterdam); Six
simphonies à diverses instruments Op. 16 (Berlin, Amsterdam); Six quatuors à deux
violons, taille et basse Oeuvre XVII (Amst., La Haye); Vingt cinq fables dans le gout
de M. de la Fontaine en musique pour le chant et clavecin. Tome premier livre I
Oeuvre XXI (La Haye); (Bij S c h e u r l e e r , Muziekleven 161, een editie: Berlin
1783); Kleine gedigten voor kinderen van Mr. H. v a n A l p h e n (Amsterdam, 2
stkn); Duo economique pour unviolon à deux mains et deux archets Op. 27 (Berlin,
Amsterdam); Zes zangstukjes uit de poëtische mengelingen van het genootschap
onder de zinspreuk Oefening kweekt kunst, voor den zang en het clavier in muzijk
gezet (Amst. 1792); Wiegzang van A. F o k k e S i m o n s z . voor de zang en het
clavier ('s Grav. 1798); Psalm XIX na de vertaling van IJ. v a n H a m e l s v e l d als
een cantate in muziek gezet voor de zang, het clavier en een violino ('s Gravenh.
1798); Zes liedjes voor kinderen van H. R i e m s n i j d e r voor zang en clavier ('s
Gravenh. 1800); [Oratorium uitgevoerd in de Luthersche Kerk te 's Gravenhage bij
gelegenheid der vrede gesloten tusschen Frankrijk en Engeland 1802].
Zie: B u r n e y , Dagboek van zijne.... reizen, vert. door W. L u s t i g (1786) 416;
V e r s c h u e r e R e y n v a a n , Muzijkaal kunst-woordenboek (1795) 614; Allgemeine
musikalische Zeitung X (1807-8), 602-3; Caecilia 1846, 82-3; 1853, 171, 190; v a n
d e n B e r g h , 's Gravenhaagsche bijzonderheden I, 67; G r e g o i r , Biographie
des artistesmusiciens néerlandais (1864) 25, 80, 129; Bouwsteenen, reg; S t a a t s
E v e r s , Het St. Caeciliaconcert 12, 18, 60; S c h e u r l e e r , Mozart's verblijf in
Nederland 29, 39, 43, 53, 65, 66, 111, 126; E i t n e r , Quellen-Lexikon IV (1901)
321; Tijdschr. d. Ver. v. Noord. Nederl. muziekgesch. VIII (1908) 152, 271, 273,
275, 276, 278, 279; S c h e u r l e e r , Het muziekleven reg.
Enschedé

[Graaff, Hendrik Jan van de]
GRAAFF (Hendrik Jan v a n d e ), geb. te Suratte 7 Sept. 1782, verongelukt voor
West-Capelle 1 Maart 1827, zoon van W i l l e m J a c o b v.d.G., toen hoofd van het
compagnies-
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kantoor te Suratte, en C h r i s t i n a E l i s a b e t h v a n A n g e l b e e k . Op jeugdigen
leeftijd naar Europa gezonden, studeerde hij in de rechten aan de hoogescholen te
Groningen, Berlijn en Utrecht, aan laatstgenoemde ingeschreven 18 Nov. 1795. 24
Febr. 1801 deed hij te Alkmaar den poorterseed. Hij was toen reeds weduwnaar
van M a r i a A n n a , dochter van F r e d e r i k C o e n r a a d S i g i s m u n d v a n
N e s , commissaris der wisselbank te Amsterdam, daarna secretaris der Duitsche
Orde, balije van Utrecht, en C o r n e l i a W i l h e l m i n a d e D i e u . 22 Mei 1803
hertrouwde hij met A g a t h a , dochter van wijlen D a n i ë l C a r e l d e D i e u en
van M a r i a E v a v a n F o r e e s t , geb. 17 Maart 1783, overl. te Burg-Steinfurt 5
Sept. 1858. Door dit huwelijk werd hij behuwdbroeder van mr. G i j s b e r t F o n t e i n
V e r s c h u i r . 3 Juni 1805 werd hij benoemd tot een der 3 stads-secretarissen, 24
Jan. 1811 tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg. 30 April 1812 was hij ook
lid van den municipalen raad geworden, 28 Dec. 1815 werd hij in den stedelijken
raad benoemd. Eenige jaren bewoonde hij een aanzienlijk huis op het Luttik-Oudorp,
maar in 1808 kreeg hij vergunning om dit en nog een daaraan belend huis te mogen
afbreken. Zij heetten beide bouwvallig en het eerste nog bovendien ‘van
wansmakelijke bouworde’. Daarover valt niet meer te oordeelen; maar aan te nemen
is, dat het grooter wordend gezin op duurder voet leefde dan de inkomsten
veroorloofden. De opbrengst van de afbraak, 5 Aug. verkocht, kan maar tijdelijk wat
gebaat hebben, want v.d.G. verkeerde in moeilijke geldelijke omstandigheden toen
hij in 1814, dadelijk nadat er uitzicht bestond op het terugkrijgen onzer koloniën,
zich beschikbaar stelde voor het vervullen eener betrekking in Indië. Hij werd
aangenomen en op wachtgeld gesteld, vertrok 24 Maart 1816 met zijn gezin aan
boord van het koopvaardijschip ‘Cornelia’, waarmede hij 8 Aug. te Batavia kwam.
16 Aug. werd een raad van financiën in het leven geroepen van 1 president en 4
leden, en v.d. Graaff tot een der leden op ƒ 750 's maands benoemd. Voor de 3
commissarissen-generaal, die voor de overneming der koloniën naar Indië waren
gezonden, was v.d.G. weldra een man van beteekenis; met 2 hunner, Elout en v.d.
Capellen, deed hij reeds in de tweede helft des jaars een reis over Java, waaraan
het landrentestelsel - een nieuw economisch denkbeeld - zijn aanzijn had te danken.
12 Nov. 1817 werd hij benoemd tot adjunct-inspecteur-generaal over de landelijke
inkomsten. Het huisgezin, 31 Aug. 1816 nog vermeerderd door de geboorte van
een zoontje, leefde op te kostbaren voet op ‘Kampong Melaijoe’, het voormalige
buitenverblijf van den gouverneurgeneraal Alting. Daarom keerde mevrouw v.d.G.
in het midden van 1819 met 4 kinderen naar Holland terug. In de laatste helft van
het jaar vergezelde hij den gouv.-gen. v.d. Capellen op eene reis over Java. In het
begin van 1820 werd hij hoofdinspecteur van financiën, waardoor zijne contrôle, te
voren tot de z.g. landelijke inkomsten en Java beperkt, uitgestrekt werd over geheel
Indië en alle gedeelten der publieke inkomsten en uitgaven. In Mei volgde zijne
benoeming tot Raad van Indië. Van Maart tot October deed hij eene inspectiereis
naar de Molukken. Van daar teruggekeerd, bleef hij bij zijn lidmaatschap van den
Raad voorloopig tot Febr. 1823 belast met het toezicht op de geldmiddelen maar
zonder salaris daarvoor, omdat nevens dat van raad, à ƒ 2400 's maands, geen
ander genoten mocht worden. Na het vertrek zijner
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vrouw was hij gaan inwonen bij den raad van financiën Bousquet, maar deze verhuisd
zijnde en het niet gelukkende een huis te huren, kocht hij er een dat niet groot was
voor ƒ 30.000, in termijnen te voldoen; maar in den zomer van het volgende jaar
brak hij zijne huishouding weder op, verkocht hij zijn huis en overtollige meubelen
en ging hij bij Mr. D.F. de Loches, lid der weeskamer te Batavia, inwonen. Met G.F.
M e y l a n ontwierp hij de 6 Mei 1823 uitgevaardigde verordening tegen de
landverhuur in de Vorstenlanden. Van Februari tot Sept. 1824 bereisde hij met den
gouv.-gen. de Molukken en Celebes. De goede bedoelingen van den landvoogd
voor de ontwikkeling der koloniën en de welvaart der bevolking werden in het steeds
geld verlangende moederland miskend, en ook de minister Elout meende, dat v.d.G.
hem een slechte raadsman was. De in den aanvang van 1826 opgetreden
commissarisgeneraal du Bus deelde dit gevoelen, en oordeelde dat v.d.G. ook
getracht had zijn invloed op den luitenant-gouverneur de Kock uit te oefenen. In de
vergadering van den Raad van Indië van 29 Aug. 1826 werd v.d.G. bekend gemaakt
met 's Konings last om zich met zijn ambtgenoot d'Ozij per eerste
scheepsgelegenheid naar Nederland ter verantwoording te begeven. Hij achtte zich
het slachtoffer geworden te zijn van den drang der omstandigheden, die hij noch
had kunnen, noch naar de inspraak van zijn geweten had mogen wederstaan. Aan
boord van de met koffie naar Antwerpen bestemde ‘Java Packet’ verlieten hij en
zijn lotgenoot 2 Nov. Java, om 3 maanden later door schipbreuk den dood in de
golven te vinden. Het verzoek der weduwe, om boven haar wettelijk pensioen van
ƒ 175 's maands nog een extra-pensioen te ontvangen, werd van de hand gewezen,
maar haar bij wijze van tegemoetkonimg betaald het bedrag, 't welk men als
achterstallig traktement van v.d.G. als raad van Indië wilde beschouwen. Uit het
huwelijk van v.d.G. zijn 11 kinderen geboren, waarvan 4 jong en de oudste in 1823
op 19-jarigen leeftijd gestorven zijn.
Een geschilderd portret van v.d.G. bevindt zich in het Stedelijk Museum te Alkmaar,
een phototypisch komt voor in: Brieven van en aan Mr. H.J. v a n d e G r a a f f ,
1816-1826 door P.H. v a n d e r K e m p in Verhand. Batav Gen. van K. en W. LII
(1901).
Bruinvis

[Graafland, Hendrik Hooft]
GRAAFLAND (Hendrik H o o f t ), ambachtsheer van Schotervlieland, was een
verdienstelijk staathuishoudkundige, 12 Jan. 1826 te Breda geb. en 10 Oct. 1866
te Utrecht overl., in welke laatste stad hij sedert 1860 gemeenteontvanger was. Zijn
ouders waren Mr. F e r d i n a n d F o l e f H o o f t G r a a f l a n d , substituut officier
te Breda, en G e r t r u d e F r é d e r i q u e J o s i n e H a s s e l a e r . Na zijn opleiding
aan 't gymnasium te Utrecht werd hij in 1845 student aan de hoogeschool dier stad
en promoveerde er in 1851 tot meester in de rechten, op een diss. De debitis publicis,
in den handel gebracht onder den titel: De staatsschulden getoetst aan de beginselen
der Staathuishoudkunde. Om zijn grondige behandeling van dit onderwerp mocht
de schrijver zich in een buitengewone belangstelling verheugen, en aangemoedigd
door dit succes, leverde Graafland het volgend jaar een vertaling van W i l l i a m
E l l i s ' Outlines of Social Economy, onder den titel: Grondtrekken der
Staathuishoudkunde (1852) en schreef hij twee jaar later het populaire boekje: Een
geneesmiddel der armoede, of De lof der spaarzaamheid, naar 't fransch van L o u i s
M é z i è r e s (1854).
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Hij was lid van verscheiden geleerde genootschappen, als van 't Hist. Genootsch.
te Utrecht (waarvan hij van 1854-58 eerste secretaris was), van 't Provinciaal Utr.
Gen. v.K. en W. en van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden. Ook was hij
correspondeerend lid der Académie Archéologique de Belgique. Behalve
gemeenteontvanger was Graafland ook regent van het Gereformeerde
burgerweeshuis, rentmeester der Fundatie van Nijkerken, alsmede van de Fundatie
van Maria van Pallaes, procurator van het Heilige Geesthuis, rentmeester van het
Margaretha-hof enz. Tal van liefdadige instellingen genoten zijn ondersteuning. G.
was 13 Sept. 1860 gehuwd met J a c o b a P e t r o n e l l a H o o f t G r a a f l a n d ,
28 Dec. 1834 te Naarden geb.
Zie: Levensber. Letterk. 1867, 131.
Zuidema

[Grabow, Matthaeus]
GRABOW (Matthaeus), dominicaan. Geboortig uit het bisdom Merseburg, trad hij
te Wismar in het klooster, en was in 't begin der 15e eeuw lector in het
dominicanenklooster te Groningen. Te zeer ijverend voor den kloosterstaat der
mendicanten, verviel hij in dwaling aangaande de broeders en zusters van het
Gemeene Leven, die in vrije vereeniging zonder kloostergeloften leefden en eene
nieuwe levenswijze volgden, welke door den H. Stoel nog niet was goedgekeurd.
Hij schreef een boek om uiteen te zetten, wat volgens zijne meening in strijd was
met de H. Schrift en de kerkregels: Conclusiones contra devotarias extra
congregationem approbatam viventes. Dit geschrift wekte in den lande alom
verontwaardiging, vooral in de kringen der ‘devoten’, die de veroordeeling van den
schrijver eischten. Daar Grabow gevaar liep door het bisschoppelijk hof van Utrecht
te worden veroordeeld, beriep hij zich op den Paus, die te Constanz in concilie
vergaderd was. Beide partijen verschenen voor de kerkvergadering. Petrus d'Ailly
en Joannes Gerson namen de partij op voor de volgelingen van Geert Groote,
onderzochten het boek van Grabow en veroordeelden verschillende stellingen als
kettersch, valsch en ergerlijk. Grabow zwoer zijne dwalingen af.
Zie: Q u é t i f e t E c h a r d , Scriptores Ord. Praed. I, 759; D e l p r a t , De
Broederschap van Geert Groote 50-57; P. F r e d e r i c q , Corpus Inquis. Neerl. II,
397.
G.A. Meijer

[Graf, Friedrich Hartmann]
GRAF (Friedrich Hartmann), geb. te Rudolstadt in 1727, kreeg muziekonderricht
(viool, fluit en theorie) van zijn vader Johann, en in het paukenspel van Käsemann.
Als paukenist kwam hij in dienst van een nederlandsch regiment en werd bij het
beleg van Bergen-op-Zoom (1747) krijgsgevangen. In 1759 ging hij naar Hamburg,
van 1769 tot 1772 was hij werkzaam als eerste fluitist in de stadhouderlijke kapel
te 's Gravenhage onder directie van zijn broeder Christiaan Ernst Graaf (kol. 967),
met wien hij 5 Jan. 1751 reeds samen gespeeld had op het St. Caeciliaconcert te
Arnhem. In 1772 ging hij naar het buitenland, waar hij in verschillende muziekfuncties
werkzaam was; hij overleed te Augsburg 19 Aug. 1795. In 1789 werd hem door de
universiteit van Oxford de doctorstitel verleend. Documenteel of authentiek is mij
bekend:
Trois concertos pour flute traversiere 121. Op. 4 (Amsterdam).
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Zie: S t a a t s E v e r t s , St. Caecilia-concert 14; M e n d e l , Mus.
Conversations-Lexicon IV, 325; Tijdsch. d. Ver. v. Noord. Ned. Muz. Gesch. VII
(1904) 294; VII (1908) 275; E i t n e r , Quellen-Lexikon IV (1901) 328.
Enschedé
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[Gratama, Lucas Oldenhuis]
GRATAMA (Lucas O l d e n h u i s ), bekwaam rechtsgeleerde en oudheidkundige,
7 Juni 1815 te Assen geb. en aldaar overl. 5 Juli 1887. Hij was een zoon van Mr.
S i b r a n d G r a t a m a en J o h a n n a G e s i n a O l d e n h u i s K y m m e l l ,
studeerde en promoveerde te Groningen in 1835 op een dissertatie De universali
bonorum communione inter conjuges, vestigde zich in zijn geboorteplaats als
advocaat, werd hier in 1854 rechter in de arr.-rechtbank en in 1865 raadsheer in
het Provinciaal Gerechtshof van Drente. In 1854 tot lid van de Prov. Staten van
Drente gekozen, werd hij in Oct. 1867 door 't hoofdkiesdistrict Assen naar de Tweede
kamer der Staten-Generaal afgevaardigd, waarin hij als gematigd liberaal tot Febr.
1886 zitting bleef houden. Verder was Gratama jaren lang lid van het hoofdbestuur
v. 't Genootschap ter bevordering v.d. landbouw in Drente, voorzitter van het
Landbouwkundig congres en van 't bestuur v. het Provinciaal museum van oudheden
in Drente, alsmede rechtsgeleerd lid van den Geneeskundigen Raad voor Overijsel
en Drente. Als lid der Tweede Kamer nam hij met eenige andere leden het initiatief
tot afschaffing van de bestaande jachtwet, waarover hij ook een brochure heeft
geschreven, getiteld: Wetsontwerp tot intrekking der bijzondere bescherming tot
dusver aan de jacht en het jachtbedrijf verleend (1875). Sedert 1838 medewerker
aan het Weekblad van het Recht en van de Nederl. Jaarb. voor rechtsgeleerdheid
en wetgeving, schreef hij verder tal van brochures en bijdragen in verschillende
tijdschriften, als Konst- en Letterbode, de Tijd, Drentsche Volksalmanak, de Bijdragen
tot de Geschiedenis en Oudheidkunde van F e i t h enz. Belangrijk is ook zijn
Hunnebedden in Drenthe en aanverwante onderwerpen (1886). G. was sedert 1841
gehuwd met L u b b e r t a M a t t h i a S c h u k k i n g , geb. te Smilde 28 Mei 1815
en overl. te Assen 28 Dec. 1860.
Zie: Levensber. Letterk. 1888, 81, waar men tevens een volledige lijst van al zijn
geschriften vindt, en Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1888, 19.
Zuidema

[Gravesande, Arent Adriaanszoon van 's]
GRAVESANDE (Arent Adriaanszoon v a n 's), bouwmeester, omstreeks 1600
geboren, heeft sinds 1633 onder Jacob van Campen aan het kasteel Honselaarsdijk
gewerkt en voerde in 1636, misschien naar een ontwerp van van Campen, den St.
Sebastiaansdoelen aan den Korten Vijverberg in den Haag uit.
Als stads-architect van Leiden werd hem 8 Maart 1639 het ontwerp der Lakenhal
opgedragen, waarvoor Bartholomeus Drijffhout het steenhouwwerk leverde en die
in 1640 voltooid werd. Het ontwerp voor de Marekerk te Leiden werd door 's
Gravesande eveneens in 1639 gemaakt. Nadat het door Jacob van Campen was
herzien en de stads-metselaar Philips de Vos uit Amsterdam de uitvoerbaarheid
had aangetoond, is met het werk begonnen. In 1647 was de Marekerk zoover
gevorderd, dat de groote slag klok, door Coenraad Wegewart in den Haag gegoten,
kon worden opgehangen.
's Gravesande ontwierp in 1645 de poort aan de noordzijde van den St. Jorisdoelen
(thans artillerie-kazerne) te Leiden. Verscheidene huizen te Leiden, Rapenburg 2,
4, 6, 41, 43, 45 en 48, Haven 20-42, benevens Utrechtsche Veer 1, worden aan 's
Gravesande toegeschreven. Na 1651 heeft Arent van 's Gravesande Leiden verlaten,
en zich te Middelburg gevestigd, waar hij in 1657 stads-timmerman zou geworden
zijn en in 1662 zou zijn overleden. Doch sommigen stellen zijn dood in het jaar 1651
en meenen, dat een zijner zonen te Middelburg heeft gewerkt.
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[Gregorius]
GREGORIUS, in 703 of 704 geb. in de omstreken van Trier, overl. 25 Aug. 776,
was, naar men meent, een achter-kleinzoon van koning Dagobert II, in ieder geval
uit aanzienlijk geslacht. Zijn grootmoeder Adela, dochter van dien koning, werd, na
weduwe te zijn geworden, abdis van het door haar gestichte benedictijnerklooster
van Palatiolum (Pfalzel), op drie mijlen afstand van Trier. Gregorius wordt gezegd
geboren te zijn uit het huwelijk van haar zoon Alberic met de H. Vastrada. Op zijne
reis in 719 van Friesland naar Thuringen, toefde Bonifacius even aan het klooster
van Palatiolum waar hij den jongen Gregorius zag. Hoewel nog leek, hechtte deze
zich aan hem en kreeg hij van zijn grootmoeder toestemming Bonifacius op zijne
apostolische tochten te volgen. Bij zijn vertrek schonk de abdis hem paarden en
dienaren, waaruit duidelijk blijkt, dat Gregorius ten minste op dat oogenblik den
kloosterstaat nog niet omhelsde. In Thuringen, toen een zeer arm land, hadden zij
veel ontberingen en vermoeienissen en menige vervolging te doorstaan, doch zij
bewerkten er vele bekeeringen. Na den dood van koning Radboud (720) begaven
zij zich naar Friesland, naar Utrecht en Dorestad, waren echter op het einde van
722 of begin 723 in Thuringen terug. Gregorius vergezelde Bonifacius op diens
tweede reis naar Rome in 723, waar deze door paus Gregorius II tot
regionaar-bisschop gewijd werd. Zij keerden van Rome terug, met boeken begiftigd
en begeleid door twee jeugdige Engelschen: Marchelmus en Marcuinus, die door
Bonifacius werden toevertrouwd aan Gregorius, ondanks diens leeftijd van
ternauwernood 20 jaar. Einde 723 of begin 724 gingen zij Karel Martel bezoeken
en keerden na diens bescherming te hebben verkregen, naar Thuringen en Hessen
terug. Bonifacius stichtte in 724 het klooster van Ordorf, bij Erfurt in Thuringen. Dáár,
zonder twijfel, omhelsde Gregorius, die tot dusverre de metgezel van zijn meester
was geweest op diens apostolische tochten, het kloosterleven. Nochtans vermeldt
zijn leven, dat geschreven werd door zijn leerling Ludger, dit niet uitdrukkelijk, en
hoewel hij door verschillende tijdgenooten abt genoemd wordt en Mabillon hem voor
benedictijner-monnik houdt, zegt de bollandist Stilting, dat deze laatste meening
door geen enkel onwrikbaar argument gestaafd wordt evenmin trouwens als het
tegenovergestelde. Zelf durft Stilting zich niet uitspreken. Werkelijk werd van dien
tijd af de naam van abt ook gegeven aan de oversten van kanunniken.
Gregorius bleef ten minste tot den dood van Karel Martel (omstreeks 741) in
Thuringen en Hessen, Bonifacius bijstand verleenend in al diens apostolische
verrichtingen. Aan hem vertrouwde Bonifacius de kudde toe, toen hij in 738 zijne
derde reis naar Rome ondernam. En bij die gelegenheid zegt Ludgerus van Gregorius
‘factus secundus pastor’, hij werd de tweede herder. Hij was bijgevolg priester en
werd waarschijnlijk omstreeks 734 op een leeftijd van 30 jaar, door Bonifacius gewijd;
Ludger geeft den datum der wijding niet, al noemt hij Gregorius priester. Na den
dood van Willibrord, zonder twijfel ongeveer in 739, werd Gregorius naar Friesland
gezonden om den apostel van het noorden te vervangen, en voornamelijk hield hij
van toen af aan verblijf te Utrecht of te Dorestad. Het is waarschijnlijk, dat Gregorius
door Bonifacius werd aangewezen, een weinig vóór 753, om het utrechtsche diocees
en het klooster met
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zijn school in de bisschopsstad te besturen. In 754 of 755 schrijft Bonifacius aan
paus Stephanus, dat hij voor Utrecht een bisschop heeft benoemd; hij noemt hem
echter niet, doch uit een gelijktijdigen brief van Lullus aan Gregorius kan men
besluiten, dat er van dezen laatsten sprake is. Toch bezat Gregorius slechts de
bisschoppelijke rechtsmacht, zonder ooit, daar de aartsbisschop van Keulen op zijn
diocees aanspraak maakte, de bisschoppelijke wijding te ontvangen; hij werd
bijgestaan door een gewijden hulpbisschop, hetzij Eobanus (kol. 827), hetzij
Alubertus, of misschien achtereenvolgens door beiden. Het leven van onzen heilige
door Ludger volgt niet de chronologische orde en het is zeer moeilijk deze te
herstellen. Het is daarom niet mogelijk nauwkeurig den datum te bepalen, waarop
Gregorius edelmoedig vergiffenis schonk aan de moordenaars zijner beide broeders.
Ludger gewaagt er van, hoe zijn leermeester Gregorius als hoofd der utrechtsche
school leerlingen onderwees uit vele landen, hoe hij met Alubertus den Friezen
predikte; hij prijst zijn matigheid, zijn belangeloosheid, zijn vrijgevigheid.
Bonifacius had aan den paus bericht over de aanspraken van den aartsbisschop
van Keulen op het utrechtsche diocees, doch het antwoord kwam eerst in na den
marteldood van den heilige; Gregorius werd op zijn zetel bevestigd, zonder dat het
geschil werd uitgemaakt. Hij stierf 25 Augustus 776 na de laatste drie jaren van zijn
leven aan geheele verlamming te hebben geleden. Dit laatste heeft aanleiding
gegeven, dat vele geschiedschrijvers zijn dood drie jaar vroeger plaatsten. Hij stierf
en werd begraven in de Sint Salvatorkerk van Utrecht. Toch geraakte het
benedictinessenklooster van Susteren in het diocees van Luik in het bezit van een
zóó groot gedeelte van zijn lichaam, dat men van eene geheele overvoering
gesproken heeft. Stilting gelooft aan eene bijna gelijke verdeeling der reliquieën
tusschen Utrecht en Susteren. Toch is het gevoelen over eene bijna volledige
overbrenging waarschijnlijker. 28 September 1885 werden in eene officieele oorkonde
de zich te Susteren bevindende gedeelten als echt erkend.
Zie: M a b i l l o n , Acta SS. Saec. III, 2a pars, 289-302; i d . , Ann. Ben. II, reg. Acta
SS. 25 Aug., 230-264; Acta SS. 1 Maart, 3 Maart; A n t . M a t t h e u s , de Nobilitate
2, c. 7; B o w e r u s , Vitae illustr. virorum: Vita S. Gregorii; Allg. deutsche Biographie
IX, 627; B e n n e t t , Dictionary of christian Biography; Anal. boll. Bibl. Leg. lat. (1899)
549; d e M e y e r e in Kalend. Protest. in Nederl. 1857; W a t t e n b a c h , Deutschl.
7

Gesch.quellen I (1904) 293; K u r t h , St. Boniface (1902) 24-26; P. A l b e r s , De
H. Gregorius 3e bisschop van Utrecht in Jaarboekje van Alb. Thym 1893;
K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen III, 119, 149; I.H. G o s s e s in Nijhoff's Bijdr.
2
4e R. IX (1910) 249. Verder P o t t h a s t , Bibliotheca (1896) II, 1353.
Graux

[Grenet, Antonius van]
GRENET (Antonius v a n ), heer van Werpe, krijgsoverste uit de eerste helft van den
tachtigjarigen oorlog. Bij schrijven van 27 Juni 1590 gaf Parma aan den raad van
Maastricht kennis van zijne benoeming tot gouverneur dier vesting; 28 Maart 1591
legde hij den eed van getrouwheid af. Van einde December 1591 of begin Januari
1592 tot April 1592 is hij met Parma naar Frankrijk getrokken. Zijn gouvernement
kenmerkte zich door zware militaire lasten, waarbij hij al het mogelijke verrichtte om
deze zoo weinig mogelijk op de burgerij te doen drukken. In Maart 1616 vroeg hij
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wegens hoogen ouderdom eervol ontslag als gouverneur van Maastricht, hetgeen
de Aartshertogen hem bij schrijven van 31 Maart 1616 verleenden.
o

o

Zie: Missieven boek n . 156, 224 e.v. en n . 15, 6. (Gemeente-Archief Maastricht).
Dyserinck

[Greuve, J.K. de]
GREUVE (J.K. d e ), geb. 22 Juni 1795 te Amsterdam, gest. aldaar in Nov. 1864,
was een zeer gezien, wetenschappelijk veearts. In 1812 door de regeering naar de
veeartsenijschool te Alfort bij Parijs gezonden, ving hij aldaar op 1 Mei zijn studie
aan. Het volgend jaar werd hij met de andere leerlingen, zonder hun voorkennis,
als vrijwilliger op de militaire lijsten gezet en, behalve in de veterinaire wetenschap,
in den wapenhandel geoefend. Toen hij daarin genoegzaam bekwaam werd
geoordeeld, moest hij 30 Maart 1813 met zijn makkers uit Alfort tegen de
Verbondenen in het vuur. Toen deze storm voorbij was, kreeg hij te Blois, waarheen
zij waren teruggetrokken, z.g. feuilles de routes, om te mogen gaan waar zij wilden.
De Greuve keerde naar Alfort terug, waar de lessen spoedig werden hervat. In 1815,
toen Napoleon van Elba was teruggekeerd, en hij Lodewijk's uittocht en Napoleon's
intocht te Parijs had aanschouwd, bekroop hem het verlangen naar zijn vaderland;
onder groote gevaren en moeite had hij het geluk Brussel te bereiken en kwam 12
Mei 1815 te Amsterdam aan. Reeds den 22en dier maand legde hij te Leiden examen
af voor de op 23 Sept. benoemde commissie. De Greuve verkreeg den graad van
rijksveearts van de eerste klasse tweeden rang. Bij een later examen, op 1 Maart
1821, werd hij tot rijksveearts eerste klasse eersten rang bevorderd.
In 1816 werd hij vanwege het ministerie van binnenlandsche zaken te Utrecht
geplaatst, vanwaar hij in 1820 naar Leeuwarden werd gezonden. In 1823 werd hij,
op verzoek, te Amsterdam werkzaam gesteld.
De Greuve nam ijverig deel aan de besprekingen in de veterinaire vergaderingen.
In 1851 werd hij voorzitter der Veeartsenijkundige Vereeniging in Noord-Holland,
en op 31 Aug. 1852 werd hij tot lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap
benoemd. Hij schreef in Het Repertorium en in de Verhandelingen over verschillende
Veeartsenijkundige Onderwerpen.
Schimmel

[Grevelink, Pedro Wijnand Alstorphius]
GREVELINK (Pedro Wijnand A l s t o r p h i u s ), verdienstelijk rechtsgeleerde, 4 Juni
1808 te Rotterdam geb. en 17 Apr. 1896 te Ellecom bij Dieren overl. Zijn moeder,
C a t h a r i n a P e t r o n e l l a A l s t o r p h i u s , was de laatste afstammelinge van
dat geslacht en zoo werd deze geslachtsnaam aan dien van zijn vader, W i l l e m
G r e v e l i n k , toegevoegd. Op zijn 18e jaar student geworden aan de leidsche
hoogeschool, onderscheidde G. zich reeds hier door buitengewone bekwaamheid
en degelijkheid. Na in 1830 en 31 aan den Tiendaagschen veldtocht te hebben
deelgenomen, promoveerde hij het volgend jaar summa cum laude op een dissertatie
De summi imperantis cura, quae dicitur indirecta, in industria promovenda (1832).
Niemand minder dan de beroemde Gijsb. Karel van Hogendorp sprak over dit
proefschrift een zeer gunstig oordeel uit en eigenhandig vereerde deze den schrijver
er van met de aanbieding van een compleet exemplaar zijner eigene geschriften.
Na zijn promotie vestigde Grevelink zich als advocaat te Zalt-Bommel. Het duurde
echter niet lang of hij werd benoemd tot ambtenaar aan het provinciaal gouvernement
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van Drente (1838) en rechter in de arr.-rechtbank te Assen. Ook in andere zaken
nam hij met belangstelling deel: zoo deed hij veel voor 't aanleggen en verbeteren
van wegen en kanalen in Drente;
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de Noord-Willemsvaart is hoofdzakelijk op zijn initiatief gegraven. In 1851 zag hij
zich gekozen tot lid van den gemeenteraad te Assen.
In 1854 benoemde minister Donker Curtius hem tot inspecteur-generaal der
rijkspolitie en der rijksgevangenissen in Nederland, ten gevolge waarvan G. zijne
woonplaats naar den Haag overbracht. Gedurende zijn bijna 20 jarig verblijf hier
heeft hij onder de opvolgende ministeries Donker Curtius, van der Brugghen, Boot
en Godefroi verbazend veel gedaan tot verbetering zoowel van de politie als van
het gevangeniswezen. Bij herhaling werd hij in verschillende belangrijke
staatscommissiën benoemd en ten slotte tot honorair-hoofdbestuurder van het
Genootsch. tot zedelijke verbetering der gevangenen. Buitenlandsche gevangenissen
werden door hem bezocht, o.a. ‘Moabit’ te Berlijn en ‘Bruchsal’ te Baden. Grevelink
was een voorstander van celstraffen, mits deze voor niet te langen tijd werden
opgelegd. Onder de vele hervormingen door hem tot stand gebracht behoort de
organisatie der rijksveldwacht, het overbrengen der groote strafgevangenissen voor
jeugdige veroordeelden naar Montfoort (voor meisjes) en naar den Kruisberg bij
Doetichem (voor jongens). In 1872 werd de verdienstelijke man op de meest eervolle
wijze uit zijn betrekkingen ontslagen. Zijn laatste levensjaren sleet hij te Dieren en
Ellecom, waar hij een levendig aandeel bleef nemen in zaken van wetenschap en
kunst en o.a. met zijn vriend Wttewaall van Wickenburgh het initiatief nam tot het
stichten van een monument voor Lod. van Nassau. Hij overleed te Ellecom op
87-jarigen ouderdom.
Behalve zijn dissertatie schreef Grevelink o.a. nog de volgende geschriften:
Statistiek van de prov. Drenthe, voornamelijk uit het oogpunt van nijverheid enz.
(1840); Het belang van het aannemen van het beginsel van Porto-franco voor
Nederland (1844); Gedachten over Armverzorging (1850); De policie in Nederland
(1864); Ons cellulair stelsel. Open brief aan den Oud-Minister Godefroi (1868);
Bijdrage tot de kennis van het Iersch Gevangenisstelsel, in verband met het beheer
onzer gevangenissen en bedelaarsgestichten (1870); Bedenkingen tegen het
Ontwerp van wet ter vernieuwde uitbreiding der celstraf (1874) en met B.W.
W t t e w a a l l v a n W i c k e n b u r g h : Het Leidsche Jagercorps. Verhaal van den
veldtocht van het Corps vrijwillige jagers der Leidsche hoogeschool in 1830 en 31,
met Bijlagen (1881). Verder tal van bijdragen in verschill. tijdschr., als: Themis,
Tijdschrift der Maatsch. tot bevordering der Nijverheid, dat G. met de hoogleeraren
v a n d e r B o o n M e s c h en v a n H a l l redigeerde, en Tijdschr. voor
Staathuishoudkunde en Statistiek van W.B.A.E. baron S l o e t t o t O l d h u i s .
Zie: Levensber. Letterk. 1896, 255.
Zuidema

[Grignart, Joannes]
GRIGNART (Joannes), dominicaan. Geboortig van Valenciennes, trad hij ook aldaar
in het klooster. Hij werd bisschop gewijd van Gebelden of Gibelithen in Syrië, was
in 1423 wijbisschop van Kamerijk en wordt in 1425 genoemd als wijbisschop van
Zweder van Kuilenburg, bisschop van Utrecht. Hij stierf 21 Jan. 1436 en werd in de
kloosterkerk te Valenciennes begraven.
Zie: E u b e l , Hierarchia catholica medii aevi I, 272; II, App. 310; B. d e J o n g h e ,
Desolata Batavia Dominicana 20. Volgens G. S e g u i e r , Infulae Belgicae Ord.
Praed. II, 59 zijn Joannes Grignart en de wijbisschop van Zweder van Kuilenburg
twee onderscheiden personen.
G.A. Meijer
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[Groen van Prinsterer, Petrus Jacobus]
GROEN VAN PRINSTERER (Petrus Jacobus), geb. te Heeze in de Meyerij van
den Bosch 5 Mei 1764, overl. te 's Gravenhage 2 Maart 1837, behoorde tot de meest
bekende nederlandsche geneesheeren van zijnen tijd. Te Leiden gepromoveerd 25
April 1788 op eene Dissertatio medica sistens nonnulla calculorum genesin naturam
et cum tophis podagracis convenientiam spectantia, quibus accedit singularis icteri
periodici depositione materiae calculosae ad cutim soluti historia, bekwam hij 29
Augustus d.a.v. van het haagsche collegium medicum (de stadsdoctoren) verlof om
aldaar te praktiseeren, en werd zelf reeds 17 November 1791 tot lid van dat collegie
en 18 Aug. 1794 tot 's lands doctor (officier van gezondheid) aangesteld, in de plaats
van zijn academievriend E.J. Thuessink, nadat hij die betrekking respectievelijk
sedert 11 October 91 en 6 Juni 93, gratis had waargenomen. 11 Sept. 1795 werd
hij echter bij resolutie van het Comité tot de Algemeene Zaken van het
Bondgenootschap te Lande, evenals zijne ambtgenooten, uit 's lands dienst
ontslagen, daar hunne werkzaamheden voortaan door een bureau van gezondheid
zouden worden verricht, terwijl hij 1 Juli 1796 uit eigen beweging als stadsdokter
bedankte. Het volgende jaar huwde hij te Voorburg (13 Maart) A d r i a n a
H e n d r i k a C a a n , geb. te Rotterdam 12 Juni 1772, overl. te 's Gravenhage 28
Dec. 1832, vrouwe van Urshem, de Braaken Rastenburg, het eenig overgebleven
kind van A d r i a a n C a a n en H e s t e r v a n S t a p h o r s t , een der rijkste meisjes
uit de provincie, die hem zes kinderen schonk, van de welke één zoon, de bekende
staatsman en geschiedschrijver, en twee dochters, in leven bleven. Toen na de
opheffing der collegia medica eenige voorzorg was noodig geworden, werd hij 2
Januari 1801 door het Uitvoerend Bewind tot lid der Departementale Commissie
van het Geneeskundig Bestuur van Delft, dat in den Haag resideerde, aangesteld,
en 13 September 1805, toen hij reeds besloten had om zich uit de praktijk terug te
trekken, tot commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling bij het
departement van binnenlandsche zaken benoemd (5 Aug. 1811), in welke betrekking
hij door koning Lodewijk, die hem bovendien als consulteerend geneesheer aan
zijne hofhouding verbond, bij besluit van 26 Febr. 1808 onder den titel van
‘Inspecteur, toegevoegd aan het ministerie van binnenlandsche zaken’ bevestigd
werd. Bij de verplaatsing der residentie naar Amsterdam, legde Dr. Groen beide
bedieningen neder en bleef tot den opstand ambteloos. 13 December 1813 trad hij
echter, op aanzoek van den Commissaris-generaal voor de binnenlandsche zaken,
Hendrik van Stralen, voorloopig weder in den staatsdienst terug en stemde er, op
uitdrukkelijk verlangen van den Souvereinen Vorst zelven, die hem ook weder tot
consulteerend geneesheer der hofhouding benoemde, na lange aarzeling in toe,
om zijne vroegere betrekking weder op zich te nemen, waarop zijne aanstelling 19
Februari 1814 volgde. 28 Mei 1822 verzocht hij zijn ontslag, omdat zijne niet meer
sterke gezondheid onder de zware eischen, die zijn ambt hem stelde, begon te
lijden, wat hem 23 September d.a.v. tegelijk met den titel van staatsraad in
buitengewonen dienst werd verleend.
Doctor Groen kon er zich op beroemen, het geneeskundig staatstoezicht, zooals
dat op dat oogenblik ingericht was, als een der hoofdleiders van meet af te hebben
opgebouwd. Wel had de staatsregeling van 1798 in art. 92 reeds bepaald, dat de
(tot 1795) bestaan heb-
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bende collegia medica, die elk voor zich de vereischten vaststelden, waaraan ieder,
die in hun midden wenschte te worden opgenomen, had te voldoen, door één
geneeskundig staatstoezicht, voor het geheele land, onder den agent voor de
nationale opvoeding, zouden worden vervangen en was bij publicatie van 20 Maart
1804 door de instelling der departementale commissiën van geneeskundig onderzoek
en toezicht daaraan een begin van uitvoerig gegeven, maar deze had in Holland
en Gelderland zoo grooten tegenstand ondervonden, dat zij daar vrijwel een doode
letter gebleven was. Dr. Groen had met grooten takt dit verzet weten te overwinnen,
en, terwijl hij zich veel moeite getroostte om voor die commissiën geschikte personen
te vinden, ook de maatregelen ontworpen, die bij de publicatie van 7 Maart 1806
‘houdende additioneele artikelen tot de publicatie van 20 Maart 1804’ waren
vastgesteld, waarbij de betrekking der departement. commissiën tot het departement
van binnenlandsche zaken nader geregeld en haar werkkring breeder en duidelijker
werd omschreven. De wet van 3 April 1807, die daarop gevolgd was, had Groen
eveneens geheel opgesteld en was op dien arbeid zeer trotsch. Aan hare bepalingen
toch, meende hij, was het te danken geweest, dat men de kina hier te lande altijd
onvervalscht had kunnen bekomen, toen deze in Frankrijk en Duitschland bijna
onverkrijgbaar geworden was. Zijn opvolger, onder koning Lodewijk, de
harderwijksche hoogleeraar P.J. van Maanen, die op zijne aanbeveling benoemd
was, had zijn werk geheelin zijn geest voortgezet maar na de inlijving was zijn arbeid
grootendeels ongedaan gemaakt, omdat de fransche wetgeving hier van kracht
werd verklaard. Zoodra de doctor echter op zijn vroegeren post was teruggekeerd,
waren zijne maatregelen weder in eere hersteld geworden, bij het Souverein Besluit
o

van 29 Juni 1814 n . 72, en hij had bovendien de voldoening gehad, om, toen na
de vereeniging met het Zuiden, de zorg voor de geneeskundige aangelegenheden
in de noordelijke provinciën hem en die in de nieuwe gewesten aan Prof. F.J.
Harbauer werd opgedragen, door den minister toch als het eigenlijk hoofd van den
geheelen dienst voortdurend geraadpleegd te worden ook in zaken die zijn
ambtgenoot aangingen.
Doctor Groen was tot zijnen dood lid van het gemeentebestuur van 's Gravenhage
sedert 5 Aug. 1819 en der Provinciale Staten sedert 2 Juli 1816. In eerstgenoemd
college vooral gaf hij zich veel moeite voor het Bosch en voor Scheveningen, welks
beteekenis als badplaats de scherpzinnige man reeds toen voorzag. Ook ijverde
hij zeer voor het aanleggen van begraafplaatsen buiten de steden en stichtte het
kerkhof ‘Ter Navolging’, waar hij ter ruste gelegd werd.
Zie: A. K r u l , Haagsche Doctoren, Chirurgen en Apothekers in Tijdspiegel 1890,
II, 340 (waar de datum zijner promotie verkeerd wordt opgegeven); Brieven van Mr.
I s a ä c d a C o s t a , medegedeeld door Mr. G r o e n v. P r i n s t e r e r I, 31; Dagblad
van 's Gravenhage van 6 Maart 1837; M.S. d u P u i in Ann. Acad. Lugd. Batav.
1819-20, en voor zijn aandeel in de ontwikkeling van Scheveningen: die Haghe
1906, 373.
de Savornin Lohman

[Groeneveld, Joannes]
GROENEVELD (Joannes) of G r o e n e v e l t , geb. te Deventer 1647, gest. te Londen,
waarschijnlijk in de laatste helft van 1710, liet zich 13 Sept. 1667 te Leiden als
medicus inschrijven, om daarna naar Utrecht
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te gaan en er 18 Mrt. 1670 op een dissertatie de Calculo vesicae te promoveeren.
Vervolgens zou hij nog onder F. Zypaeus te Leuven en nog later te Parijs gestudeerd
hebben. Zijn dissertatie, waarin naast pathologische ook medicamenteuse maar
weinige operatieve beschouwingen over den blaassteen voorkomen, viel, toen hij
zich eindelijk in Amsterdam gevestigd had, in handen van den bekenden lithotoom
Hendrik Veldhuys, die hem nader met de operatieve behandeling bekend maakte
en hem tevens bij zijn dood zijn instrumentarium vermaakte. Zijn dissertatie werd
vertaald of vertaalde hij zelf in 't engelsch in 1677; zij werd later vermeerderd 1710
en 1714 opnieuw uitgegeven. Omstreeks 1673 werd hij aangewezen als eerste
geneesheer van het garnizoen te Grave. 10 jaren later vertrok hij van hier naar
Engeland en vestigde zich in Throgmorton Street te Londen. Reeds 2 April 1683
werd hij, vermoedelijk dank zij de bescherming van George, graaf van Flint, door
Jacobus II als president van het koninklijk genootschap der londensche medici
aangesteld tot licentiaat van dit ‘College of physicians’. En ofschoon hij zich onder
het patronaat van zijn machtige vrienden als specialist in jicht en steenziekte deed
doorgaan, werd hij toch door zijn collega's eerder voor een soort van kwakzalver
gehouden en als zoodanig behandeld. Het is waarschijnlijk, dat hieraan jaloezie en
chauvinisme niet vreemd zullen geweest zijn. De door hem geschreven werken
Dissertatio litheologica, variis observationibus et figuris illustrata (Londen 1784,
1787); Tractatus de tuto cantharidarum in medicina usu interno (Londen 1698, 1703),
in engelsche vertaling door J o h n M a r t e n (1706), zijn werkelijk niet zooveel
slechter dan andere van die soort. Maar de voorrede van het eerstgenoemde boek
bevat een betoog om aan te toonen, dat de maatregelen, in Holland genomen om
het opereeren van niet der zake kundige personen te verhinderen, in Engeland
behoorden overgenomen te worden om paal en perk te kunnen stellen aan de
onheilen, daar door onkundige personen teweeggebracht. In elk geval werd hij in
1693 wegens mala praxis, omdat hij cantharides had voorgeschreven, aangeklaagd
maar niet vervolgd. In April 1697 werd hij opnieuw van hetzelfde feit beschuldigd,
maar nu veroordeeld en naar Newgate overgebracht; hij werd echter spoedig
vrijgelaten. En hoewel op 7 Dec. d.a.v. twintig leden van het ‘College of physicians’
steun kwamen geven aan de beschuldiging eener patiente, dat hij haar niet minder
dan 30 grein, dus ongeveer een gram van zijn middel in eens had ingegeven, de
rechter was niet tot een vonnis te bewegen maar sprak hem vrij. Een poging
zijnerzijds, om nu het college te doen boeten voor zijn onrechtmatige
gevangenneming, mislukte; 8 Juni 1700 werd hij niet ontvankelijk verklaard. Tot in
Mei 1710 kan men zijn verblijf in Londen nagaan; vermoedelijk is hij kort daarna
gestorven. Behalve de reeds aangehaalde werken schreef hij nog: Practica medica
(1680); Arthritology or a Discourse of the gout (1691); Fundamenta medicinae
scriptoribus praestantioribus .... deprompta (anoniem 1714; 2e editie met den naam
van den schrijver 1715). Dit boek was een compilatie van Z y p a e u s en werd in
1715 en 1753 ook in het engelsch gepubliceerd.
Zie: C.E. D a n i ë l s in Lexikon d. hervorr. Aerzte i.v.; G. G o o d w i n in Dictionary
of National Biography XXIII, 269.
A. Geyl
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[Groenevelt, Arent van (1)]
GROENEVELT (Arent v a n ) (1), zoon van Dirk I van Wassenaer, erfde Groenevelt
bij Delft en werd stamvader van den tak van dien naam. Hij overl. kort voor of in
1262.
Deze tak stierf uit in 1616 met Arent v.G. die volgt.
Zie: O b r e e n , Gesch gesl. Wassenaer 70.
Obreen

[Groenevelt, Arent van (2)]
GROENEVELT (Arent v a n ) (2), heer v. Neufville, zoon van A r e n t (overl. 1585,
begr. St. Servaaskerk Utrecht) en L o u i s e d e M a u l d e , vrouw van Neufville en
Godemont (uit Henegouwen), geb. 1543, overl. 1616, begr. Augustijnenkerk te
Dordrecht, als laatste van zijn geslacht.
Hij was door don Jan ridder en baljuw van St. Amand gemaakt (zijn vader had
deze betrekking vervuld voor Joris van Egmond, abt v. St. A., later bisschop van
Utrecht), werd 1583 gouverneur van Sluis, 1596 van Nijmegen en verliet 1603 den
dienst. Hij had een zuster M a r i a , overl. 's Gravenhage in 1610, oud 45 jaren, ald.
in de Groote kerk begraven, welke in 1591 gehuwd was met den bekenden
krijgsoverste Charles de Héraugières.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 75.
Obreen

[Groenevelt, Joannes van]
GROENEVELT (Joannes v a n ), Leidenaar van geboorte, liet zich 6 Mei 1705 op
19-jarigen leeftijd als student inschrijven. Dit zal wel dezelfde geweest zijn als de
latere dr. med., die met vier ambtgenooten in Aug. 1719 de vroedschap van Leiden
wees op de toestanden op verloskundig gebied, die dringend verbetering behoefden
en 18 Sept. d.a.v. zitting nam in het naar aanleiding van die klacht opgerichte
collegium ad negotia artis obstetriciae. 7 Juni 1730 verliet hij dit collegie, om zich
verder als schepen der stad aan bestuurszaken te wijden.
Zie: Memoriaalboek van het colleg. ad negotia artis obstectriciae op datum (Leidsch
Gemeentearchief).
A. Geyl

[Groenevelt, Philips van]
GROENEVELT (Philips v a n ), waarsch. zoon van A r e n t II, overl. na 1343. In 1296
maarschalk van den bisschop van Utrecht op het slot ter Horst, 1303 kanunnik, 1343
proost van St. Jan te Utrecht.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 71.
Obreen

[Groenhout, Dirk]
GROENHOUT (Dirk), geb. te Rotterdam, waarschijnlijk als zoon van D i r c k
G r o e n h o u t en M a t g e n C o c k s , die 1 Dec. 1648 trouwden, was vroedschap
te Rotterdam in 1681 en 1682, schepen 1684 en 1685, meermalen gedeputeerde
ter dagvaart tusschen 1687 en 1698 en bekleedde bovendien onderscheiden andere
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stedelijke ambten. Hij trouwde 2 Aug. 1679 met M a r i a T i m m e r s en stierf 16
Juni 1698.
Een gelijknamige zoon van hem, D i r c k G r o e n h o u t , gedoopt te Rotterdam
3 Mei 1680, was o.a. schepen van zijn vaderstad in 1709 en 1710, vroedschap
1711-1719 en burgemeester in 1712 en 1713. Hij trouwde 7 Aug. 1709 E l i s a b e t h
M a r i a R o o s m a l e en 8 Juli 1716 B a r t h a M a r i a S c h e p e r s en stierf 1
Jan. 1720.
Wiersum

[Groeninx, Aegidius of Gillis]
GROENINX (Aegidius of Gillis). Twee personen van dien naam hebben te Rotterdam
in de regeering gezeten. De eerste, geb. te Rotterdam 27 Mei 1639, overl. aldaar
in Sept. 1689, was een zoon van M a r i n u s G i l l i s s e G. en M a r i a
V a s t a r d s d r . v a n A r d e n n e . In 1669 kwam hij in de regeering, eerst als regent
van het weeshuis, in 1672 werd hij schepen, van 1687-1689 was hij vroedschapslid
en in het laatste jaar ook burgemeester. Hij huwde 23 Sept.
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1664 met C o r n e l i a d e R a a d t , en 16 Nov. 1681 met W i l l e m y n a E e l h o u d t .
De tweede, geb. 19 Maart 1703 te Rotterdam, overl. te 's Gravenhage 29 Dec.
1737 en 16 Jan. 1738 te Rotterdam begraven, was een zoon van Mr. C o r n e l i s
G r o e n i n x en K a t h a r i n a v a n Z o e l e n . In 1725 werd hij student te Utrecht
en promoveerde aldaar 2 Juni v.d. jaar tot i.u. dr. op een diss. de Salaris
advocatorum. Hij heeft verschillende stedelijke ambten te Rotterdam bekleed,
beginnende in 1728 als secretaris van de weeskamer. In 1731 werd hij lid van de
vroedschap, in 1733 was hij bewindhebber der O.-I.-C., van 1737-1740 lid van de
generaliteits-rekenkamer. Hij huwde te Rotterdam 23 Nov. 1729 T h e o d o r a
Maria Groenhout.
o

Zie: Alg. Ned. Familieblad 1883-84 n . 16; J.H. S c h e f f e r , Genealogie Groeninx
van Zoelen (Rott. 1878); Adelsarchief 1902 en Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Groeninx, Mr. Marinus]
GROENINX (Mr. Marinus), geb. te Rotterdam, ged. 1 April 1655 als zoon van
M a r i n u s G i l l i s s e G r o e n i n x en M a r i a V a s t a r d s d r . v a n A r d e n n e .
Hij werd 22 April 1675 te Leiden ingeschreven, promoveerde 29 April d.a.v. tot i.u.
dr. op een diss. de Actionibus, en vestigde zich daarna in zijn vaderstad, waar hij
in Mei 1693 lid van de vroedschap werd. Tusschen 1693 en 1726 was hij meermalen
burgemeester en van 1694-1727 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart. Bovendien
werd hij in April 1694 lid van het college ter admiraliteit op de Maas, in Febr. 1697
gecommitteerde ter Stat.-Gen., in Sept. 1698 bewindhebber van de O.-I.-Comp, en
6 Dec. 1700 gecommitteerde in den Raad van State. Hij huwde te 's Gravenhage
20 Dec. 1692 met C a t h a r i n a d e N e y n , weduwe van M a t t h e u s A. B r u g g e
en stierf ald. 18 Dec. 1730.
Zie: J.H. S c h e f f e r , Genealogie Groeninx van Zoelen (Rott. 1878) en Bronnen
voor de Gesch. van Rott. I, waar de sterfdatum echter verkeerd is opgegeven.
Wiersum

[Groeninx van Zoelen, Mr. Cornelis]
GROENINX VAN ZOELEN (Mr. Cornelis), geb. te Rotterdam 5 Juli 1740, overl.
aldaar 19 October 1791, zoon van den volgende en Maria Adriana Noorthey. Hij
studeerde aan de hoogeschool te Utrecht en promoveerde daar 7 Maart 1761 in de
rechten op een proefschrift: De Tito Imperatore ejusque jurisprudentia. Hij werd 26
April 1773 raad en vroedschap van Rotterdam en was in 1783, 1784, 1790 en 1791
burgemeester dier stad. Als zoodanig fungeerde hij van 31 Maart 1783 af als
ambachtsheer van Kralingen. Ook werd hij 6 December 1784 als gecommitteerde
in de hollandsche Rekenkamer benoemd. Hij was heer van Ridderkerk en kanunnik
van St.-Pieter te Utrecht. Hij huwde te Rotterdam 13 Juni 1762 met E l i s a b e t h
C o r n e t s d e G r o o t . Zijn lijk werd bijgezet te Ridderkerk.
Zie: J.H. S c h e f f e r , Genealogie Groeninx van Zoelen (Rott. 1878); Adelsarchief
1902 en Bronnen Gesch. van Rott. I.
Wiersum

[Groeninx van Zoelen, Mr. Otto]
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GROENINX VAN ZOELEN (Mr. Otto), geb. 14 Oct. 1704 te Rotterdam, overl. aldaar
10 Sept. 1758, was een zoon van Mr. C o r n e l i s G r o e n i n x en K a t h a r i n a
v a n Z o e l e n . In 1730 werd hij student te Utrecht en promoveerde aldaar in de
rechten. In 1740 werd hij lid van de vroedschap in zijn vaderstad, in 1748 en 1749
was hij burgemeester. Bovendien was hij in 1740 bewindhebber der O.-I.-C.
geworden en had hij van 1753-1758 zitting in het college der admiraliteit op de Maas.
Hij huwde 29 Sept. 1739 met M a r i a A d r i a n a N o o r t h e y en werd
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begraven te Ridderkerk, waar hij ambachtsheer was en eigenaar van het Huis ten
Donk. Over hem verschenen: L a m b e r t u s E v e n h u i s , Ter plechtige inhuldiginge
van den Edelmogenden Heere Mr. Otto Groeninx van Zoelen enz., den 1sten der
Bloeimaande des jaars MDCCLIII, bij zijn benoeming tot lid van den zeeraad; in
1748 een klinkdicht van een onbekende: Geluk aen de Rott. burgerije met het
burgemeesterschap der heeren Mr. Otto Groeninx van Zoelen en Mr. Hugo Cornets
de Groot (zwager van den eerstgenoemde) en een gedicht, eveneens van een
onbekende, bij diezelfde gelegenheid: De verstoote liefde herstelt door de verkiezing
van de Wel Edele Heeren enz. en verder: Oranje-lusthof der gerechtigheid,
toegezongen aan de Wel Edelen Groot Achtbaren Heeren Mr. Otto Groeninx van
Zoelen .... en Mr. Hugo Kornets de Groot enz. door J. L a g e n d a a l en Vreugdezang
over het eerste burgemeesterschap van dezelfde heeren door D i r k v a n d e r
S t e e n . Zijn dood werd herdacht door E.H. L a g e n d a a l en J. M a a n in Lijktranen
enz. In 1750 wijdde D i r k S m i t s hem een verjaarszang, Nagel. Ged. III, 61.
o

Zie: Alg. Ned. Familieblad 1883-84 n . 16; Levensbijz. van enz. in Nederl. Jaarb.
XII: 2 (1758) 985; Bronnen, Gesch. Rott. I; J.H. S c h e f f e r , Geneal. Groeninx van
Zoelen (Rott. 1878) en Adelsarchief 1902.
Wiersum

[Grombach, Frits von]
GROMBACH (Frits v o n ) of G r u m b a c h zoon van Carl en Amalia Fuchs von
Dornheim, overl. Jan. 1541 was met de saksische hertogen in Friesland gekomen.
Frits vinden we herhaaldelijk ‘ridder’ genoemd. Gelijk zijn broeder die volgt genoot
ook deze Grombach het vertrouwen der regeering. Uit het Charterboek (II, 265 en
273) mag worden afgeleid, dat in 1509 Frits hofmaarschalk te Leeuwarden was en
daar ook in 1511 nog woonde. Hij is er niet gebleven, daar hij zijn broeder Hans na
diens dood is opgevolgd, nadat deze nog in 1515 aan de meiers op Riniagoed
bevolen had Frits, wien hij dat goed had overgedragen, te gehoorzamen. In hetzelfde
jaar werd deze beleend met 40 morgen ‘Bildtland’ en werd hij dus meer en meer
een aanzienlijk heer, ook door zijn huwelijk met L u t s , eene dochter van den
invloedrijken H e s s e l M a r t e n a . Door dat huwelijk werd hij n.l. eigenaar van
Martena-State of Groot-Terhorne te Beetgum. Dit huis, dat door Grombach verfraaid,
althans een tijd lang bewoond is, ging later door het huwelijk van hunne dochter
M a r i a met J o h a n O n u p h r i u s baron t h e e S c h w a r t z e n b e r g aan diens
geslacht over. Ook goederen te Sweyns komen, bij acte v. 29 Juni 1515, van Hans
in het bezit van diens broeder, toen kapitein te Harlingen, een der laatste daden
van eerstgenoemde. Weldra komt hij geregeld voor als drost van die plaats, terwijl
hem reeds in 1517 door den Keizer de grietenij van Barradeel was opgedragen.
Zijn officieele aanstelling tot grietman had plaats 17 Febr. 1517, op denzelfden dag
dat hij zich in het leen van de goederen van de nog altijd rebelsche familie bevestigd
zag, waarbij veertien dagen later nog de verbeurd verklaarde goederen van Janke
Ongema en Wybe Harinxma kwamen. Nog is van 17 April 1518 eene commissie
van aanstelling tot drost van Harlingen ‘omt goede rapport ende aenbrengen’ van
Grombach, Karel V gedaan. Dezen had in 1515 hertog George Friesland opgedragen,
zonder dat Karel zich daardoor onmiddellijk als heer kon beschouwen, waar de
Gelderschen hem het bezit betwistten. In verband met dien strijd komt G.'s persoon
even op den voorgrond. In zijn vijand-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

983
schap jegens de Gelderschen, reeds meester van de zeekusten, duldde hij niet, dat
zij hun legerplaats bij hem in de buurt zouden opslaan, reden waarom hij de kerkbuurt
te Almenum bij Harlingen in brand liet steken. En toen de Franekers, wat van het
klooster Ludingakerk door den voornoemden Hessel Martena, in dien tijd grietman
van Menaldumadeel, nog was heel gelaten, totaal hadden verwoest, liet de drost
van Harlingen de steen van dat klooster naar Harlingen voeren om daarvan een
zwaren toren naast het blok huis te bouwen. Kort daarop ontving hij de verbeurd
verklaarde goederen der Galama's te Koudum. Enkele malen ontmoeten we nog
den naam van Frits, sinds 1525 raadscheer van het hof van Friesland. Zoo behoorde
hij tot de onderteekenaars van den conformatiebrief aan Karel V; zoo komt zijn naam
voor in een schrijven, dat de gouvernante Margaretha van Oostenrijk heer Jan v.
Duvoirde, raad van Holland, meegeeft van bisschop Hendrik van Beieren, waarbij
zijn soldij geregeld, doch, waar het gevaar geweken was, het aantal zijner soldeniers
op het blokhuis verminderd wordt (1525); en telkens weer bij leenbrieven van
landerijen op het Bildt, totdat we 16 Juli 1541 op eens den naam van zijn zoon
S i x t u s in plaats van den zijnen aantreffen. Verdiensten heeft Frits van Grombach
ook gehad als overste dijkgraaf van geheel Westergoo (1525), welken post hij
misschien nog in de jaren 1533 en 1544 bekleedde, toen de moeilijkheden over het
onderhoud der dijken in dat kwartier eindelijk werden opgelost. Met den stadhouder
George Schenk, wien de eer van de beëindiging dier geschillen voor een goed deel
toekwam, zat hij in de commissie tot het opmaken van een reglement voor het op
te richten corps van den derden man uit Friesland (1535). Vier jaar later is hij een
van de gedeputeerden van dat gewest. Hij is overleden in Januari 1541, terwijl zijne
vrouw nog tot 1548 geleefd heeft. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de
Martinikerk te Franeker. Behalve de reeds genoemde S i x t u s en M a r i a sproten
uit het huwelijk van Frits en Luts nog twee zoons, K a r e l en H e s s e l , en drie
dochters, A m a l i a (gehuwd met J a n v a n E g m o n d v a n M e r e s t e y n ),
B a r b a r a en E m e r a n t i a .
Zie behalve de kronieken van W o r p v a n T h a b o r , D o u w a m a ,
W i n s e m i u s , S c h o t a n u s , het Charterboek van Friesland. Verder E e k h o f f ,
Gesch. v. Friesland; d e C r a n e in Vrije Fries I, 93; v. A s c h v. W i j c k , Arch. v.K.
en W.G. III (1853) 166 en vooral: B a e r d t v. S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van
Grietmannen (Leeuw. 1837), en de Nalezing daarop v. A n d r e a e (Leeuw. 1893);
Alg. Ned. Familieblad V (1888) 154-157, 196; A n d r e a e in de Friesche Adelaar
VIII (1891) 57-59; D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (hs.).
Kooperberg

[Grombach, Hans von]
GROMBACH (Hans v o n ) of G r u m b a c h , van een hoogduitsch geslacht uit
Frankenland, broeder van den voorg. Hij is waarschijnlijk gehuwd met F r o u c k
v o n F r a u e n h o v e n . Worp van Thabor deelt mede, dat hij, met de jonkers van
Metsch en van Slens onder Schaumburg in het land gekomen, met de krijgsknechten
uit Sneek is gezonden naar Aalsum. Door het openzetten der sluizen wisten de
Zevenwolders, wier onderwerping het gold, dezen tocht te doen mislukken. Op hun
terugtocht naar Sneek raakten de genoemde kapiteins bij Rauwerd slaags met de
Leeuwarders, die zij versloegen. Aan verschillende andere gevechten ter
onderwerping van Friesland schijnt Grombach te hebben deelgenomen. Zeker is
het,
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dat hij zich bevonden heeft onder de in Groningerland gevallen bende van Fox, die
22 Juli 1499 bij Kropswolde overvallen en gedood werd (zie kol. 891). Tot de
gevangenen der Groningers behoorde ook Grombach, die echter spoedig
vrijgekomen is. Want weldra vinden we hem als ambtenaar te Leeuwarden, en wel
(sinds 1500) als hopman of drost op het blokhuis aldaar. Steeds is hij in de weer
om het saksische huis te dienen, dat hem dan ook in toenemende mate zijne gunst
bewijst. Zoo werd hij na zijn optreden tegen de Mockema's te Ferwerd (21 Dec.
1500), tegen de Unia's te Wirdum (1502) en andere rebellen, in het volgend jaar
beloond met de goederen van één hunner, Wilke Rinia van Stiens, eene gift, die in
1509 bevestigd werd door hertog George in een brief, waarin deze hem zijn trouwen
raad en ambtman te Harlingen noemt. Behalve raad van het Hof v. Friesland en
ambtman te Harlingen, werd hij omstreeks 1510 ook grietman van Barradeel.
Wellicht moet bij al die ambten en waardigheden nog gevoegd worden die van
olderman te Sneek, in welk geval Napjus, de kroniekschrijver van die stad, niet zich
zulk ongelijk zou gehad hebben als schrijvers als Andreae wel meenden. Want dit
is me gebleken, dat in een officieel stuk, den brief, waarbij zijn broeder Frits in ambt
en waardigheden bevestigd wordt (1516), van Hans gesproken wordt als ‘die tyt
amptman’ te Sneek. En dit wijst op meer dan die zending alleen, die hij in 1514,
toen hij nog raad van 't Hof was, volvoerde in opdracht van de saksische heeren te
Leeuwarden, naar het door de Gelderschen bedreigde Sneek. Intusschen, die
versterking met eenige ‘bussen, pulver en sommige haecken’ was ten eenenmale
onvoldoende en kwam voor Sneek te laat. Dat hij in hooge mate het vertrouwen
zijner heeren genoot, was reeds in 1505 gebleken, toen hij zich bevond bij overste
Vijt von Drachsdorf, die Groningen belegerd had en daarop te Middelstum, waar zij
graaf Edzard opheldering hadden te vragen betreffende zijne voorgenome
handelwijze ten opzichte van de naar de zijde van den oost-frieschen graaf
overhellende stad. Verder vernemen we weinig meer van dezen Grombach. Zijn
naam komt nog slechts éénmaal voor en wel in een schrijven van 8 Mei 1515 aan
hem van zijn broeder Frits over de pest te Workum en maatregelen aldaar genomen
tegen de Gelderschen, die er een dubbel seinschip in de buurt hadden met 30 man
om de in- en uitgaande schepen op te wachten. Kort daarop is Hans van Grombach
overleden, zoowel in de door hem vóór 1509 bekleede waardigheid van
hofmaarschalk te Leeuwarden als later in die van drost van Harlingen in het begin
van 1515 opgevolgd door zijn boven genoemden broeder, ten onrechte door
sommigen voor zijn zoon gehouden.
Literatuur zie bij het voorg. artikel.
Kooperberg

[Groneman, Hendrik Jan Herman]
GRONEMAN (Hendrik Jan Herman), geb. te Zutphen 14 Juni 1840, zoon van
J o h a n n e s C a s p a r u s T h e o d o r u s en F l o r e n t i a A d r i a n a F r a n c i n a
d e B r u i n , overl. te Velp (bij Arnhem) 5 Maart 1908, behaalde in 1863 te Delft het
diploma van civiel ingenieur. Na leeraar in wis- en werktuigkunde, cosmographie
en lijnteekenen te zijn geweest aan de rijks H.B.S. te Roermond en te Groningen,
woonde hij als ambteloos burger beurtelings te Oosterbeek en te Velp en een tijdlang
te Zutphen, waar hij in het archief der gemeente en in dat der St. Walburgskerk
werkte.
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Groneman schreef hoofdzakelijk over natuurkundige en oudheidkundige onderwerpen
in verschillende periodieken, als het Album der Natuur, Eigen Haard, Oud- Holland,
de Kunstbode, Gelderl. Volks-Almanak, Bijdragen en Mededeelingen van Gelre.
Afzonderlijk gaf hij uit: Hedendaagsche Bouwkunst (Gron. en den Haag 1868-1870)
en de Wilde Andries (Zutphen 1890).
Gimberg

[Groneman, Sarus Adriaan Jacob de Ruever]
GRONEMAN (Sarus Adriaan Jacob d e R u e v e r ), verdienstelijk godgeleerde, 12
Dec. 1810 te Alfen a.d. Rijn geb. en 15 Juni 1873 te Brussel overl. Zijn ouders waren
A l b e r t u s G r o n e m a n en C a t h a r i n a E l i s a b e t h d e R u e v e r , eerst te
Alfen, maar later om de opvoeding van hun zoon te Utrecht woonachtig. Na hier op
het Gymnasium Hieronymianum door Dr. Ekker e.a. voor de academische lessen
gevormd te zijn, werd hij er in 1828 theol. student, legde zich onder prof. van Heusde
e.a. eerst op de letteren toe, waarin hij het candidaats-examen aflegde, en vervolgens
onder Royaards en Heringa op de theologie, waarin hij 24 Juni 1837 promoveerde
op een: Diatribe in Joh. Wicliffii reformationis prodromi vitam, ingenium, scripta. Als
student had hij reeds een door de letterk. faculteit te Utrecht uitgeschreven prijsvraag
over de ‘Milites praetoriani’ beantwoord en was daarvoor met goud bekroond
geworden. In zijn studententijd had hij ook den nauwen vriendschapsband gesloten,
die hem zijn leven lang aan J.H. Scholten, den lateren hoogleeraar, verbonden
heeft. Na zijn promotie was Groneman een drietal jaren huisonderwijzer bij de familie
Taets van Amerongen te Renswoude. In 1841 werd hij tot predikant te Meerkerk,
bij Vianen, beroepen; doch het predikambt viel hem, zwak van gezondheid als hij
was, te zwaar, weshalve hij in 1849 eervol ontslag vroeg. Bij afwisseling hield hij nu
de eerstvolgende jaren verblijf eerst te Oost-Kapelle in Zeeland bij zijn
academievriend de Jonge van Ellemeet, wiens rijke bibliotheek hij catalogiseerde,
en toen te Utrecht, waar hij zijn theologische studiën ijverig voortzette; vervolgens
te Mechelen, Antwerpen en Brussel. De kerkgeschiedenis was Gronemans
lievelingsstudie, daarnaast trokken de wijsbegeerte en de dogmatiek zijn warme
belangstelling, zooals de lange lijst zijner geschriften, aan 't eind van onderstaande
levensschets opgenomen, doet zien.
Zie: Levensber. Letterk. 1874, 22.
Zuidema

[Gronovius, Abraham]
GRONOVIUS (Abraham), geb. te Leiden 24 Juni 1695, overl. aldaar 18 Aug. 1775;
zoon van den volgende. In 1741 werd hij tot bibliothecaris van de leidsche
universiteitsbibliotheek aangesteld en hij is dit tot aan zijn dood gebleven. Hij wordt
als een goed bibliothecaris geroemd en in den tijd, toen hij aan het hoofd stond, is
de bibliotheek zeer vooruitgegaan. Na zijn dood is een groot deel van zijn boekerij,
waarin de bibliotheek van zijn grootvader en vader gedeeltelijk waren overgegaan,
(de handschriften zijn pas 1785 verkocht) aan de bibliotheek van de leidsche
universiteit gekomen, waar zij als ‘Codices Gronoviorum’ bewaard worden
(beschreven in G e e l 's Catalogus).
Hij was Juli 1720 getrouwd met D o r o t h e a W y n a n d a v a n A s c h v a n
Wijk.
Werken: M. J u n i a n i J u s t i n i Historiae Philippicae c. nott. variorum (L.B. 1719,
3 voll.; L.B. 1760, 2 voll.). Diss. ad quatuor fragm. quae ex Aelii Marciani primo
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Regularum libro in Pandectis supersunt (L.B. 1759); P o m p o n i i M e l a e de Situ
orbis ll. III (L.B. 1722, 1743, 1748); A e l i a n i de Natura Animalium ll.
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XVII (Lond. 1744; L.B. 1759, 1760, 2 voll.): C l . A e l i a n i Varia Historia c. nott.
variorum et interpret. lat. J u s t i V u l t e j i (L.B. 1732); Varia geographica (L.B.
1739).
Van Abr. Gronovius bevinden zich talrijke onuitgegeven aanteekeningen in de
leidsche univ. bibl., waaronder: Excerpta e bibliothecis Anglicis; Adn. ad
P e t r o n i u m ; Adn. ad G e l l i u m ; Apparatus ad C a t o n e m et V a r r o n e m de
re rustica; Collectanea de P s e u d o - C a l l i s t h e n i s codd.; Notae in
Jamblichum.
Zie: S a x e , Onomasticon VI, 313; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool
II, 272, T. en B. 280; M o l h u y s e n , Gesch. Univ. Bibl. Leiden (1905) 37 vlg.
Bierma

[Gronovius, Jacob]
GRONOVIUS (Jacob), geb. 20 Oct. 1645 te Deventer, gest. in Oct. 1716 te Leiden.
Hij was de zoon van den volgende uit zijn eerste huwelijk. Hij heeft voorbereidend
onderwijs gehad in de woonplaatsen van zijn vader, Deventer en Leiden, en in deze
laatste stad in de klassieke talen en in de rechten gestudeerd. Toen in het jaar 1665
te Leiden de pest heerschte, zond zijn vader hem naar zijn broeder G r o n o u w ,
die officier te Hamburg was. In 1670 is hij voor de voortzetting van zijn studies naar
Engeland gegaan en heeft daar de hoogescholen van Oxford en Cambridge bezocht.
Hij maakte hier o.a. kennis met Casaubonus verder met Stanley, Pocock en Pearson.
Het verblijf alhier heeft tot het begin van 1671 geduurd. Toen keerde hij naar
Nederland terug.
Twee maanden later ging hij weer op reis, naar Parijs. Ook hier maakte hij met
allerlei mannen van beteekenis kennis, zoo met Chapelain, Valois, Thévenot. Aan
't eind van het jaar riep de verergering van zijn vaders toestand hem naar Nederland
terug; voordat hij thuis gekomen was, was deze reeds overleden. In 1672 is hij in
het gevolg van Adriaan Paets, buitengewoon gezant der Staten, naar Spanje gegaan,
dat hij in het najaar van 1673 verlaten heeft om zich naar Italië te begeven. In
Florence heeft hij verschillende handschr. vergeleken en op uitstapjes in den omtrek
de kloosterbibliotheken doorgespeurd om naar verscholen gebleven hndschr. te
zoeken. Hij had de vriendschap van den bibliothecaris van de Laurentiana,
Magliabecchi, weten te winnen, op wiens aanbeveling hij in 't begin van 1674 door
den Groothertog van Toscane tot professor in de rechtsgeleerdheid te Pisa werd
benoemd. Een benoeming te Deventer vóór zijn vertrek naar Spanje in 1672 had
hij afgeslagen. Te Pisa maakte hij zich weldra vijanden en zijn toestand werd zoo
onaangenaam, dat hij in 't najaar van 1674 naar Nederland terugkeerde. De oorzaak
van dit plotselinge vertrek blijkt niet duidelijk uit zijn brieven. Het waarschijnlijkste
is, dat hij gevreesd heeft met de Inquisitie in aanraking te komen. Er blijkt ten minste,
dat zijn gedrag, terwijl hij in gezelschap van eenige Duitschers in een kerk was,
ergernis had gewekt. In Nederland ging hij te Deventer wonen, eerst bij zijn
grootvader Tennuyl aan huis, later, door diens dood een vermogend man geworden,
op zich zelf, totdat hij in 1679 tot professor in de geschiedenis en de grieksche taal
te Leiden benoemd werd. In Maart 1679 hield hij zijn oratio inauguralis de Ratione
Studiorum suorum. Te Leiden wist hij, door velen geëerd, door meerderen gehaat
en bestreden, zich tot zijn dood te handhaven. Bij officieele gelegenheden was hij
meermalen de door curatoren aangewezen woordvoerder, o.a. toen de dood van
Willem III werd herdacht; telkens was hiermee een geschenk in geld verbonden. In
1692 werd hem mede het hoogleeraar-
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schap in de welsprekendheid opgedragen en in 1702 ontving hij daarbij nog den
titel van Geographus van de universiteit.
Vóór zijne benoeming te Leiden had hij in 1677, naar 't schijnt, een nieuwe
benoeming in Italië, te Padua, afgeslagen; terwijl hij professor te Leiden was, heeft
hij een beroep naar Kiel en misschien ook een naar Venetië geweigerd.
Jacob Gronovius was een onvermoeid werker en hij had zich groote
wetenschappelijke kennis verworven. Hij heeft zich zoowel met grieksch en latijn
als met de archaeologie bezig gehouden. Over alle drie wetenschappen heeft hij
werken uitgegeven. Toch staat hij bij zijn vader, die zich veel meer beperkt heeft,
verre achter. Zijne werken, eenigszins snorkend van vorm, geven, naar den inhoud
compilatorisch, weinig van blijvende waarde en al te veel heftige en onverkwikkelijke
polemieken. Welk een onaangenaam karakter, welke zucht tot intrige hij bezat, blijkt
uit zijn brieven.
Sedert 1680 is hij gehuwd geweest met A n n a v a n V r e d e n b u r c h , bij wie
hij twee zoons naliet. Zijne reisaanteekeningen over de jaren 1670-74 bevinden
zich in de universiteitsbibliotheek en in de bibliotheek van de Mij. der Nederl.
Letterkunde te Leiden.
Behalve dat hij de T a c i t u s -editie van 1671, die bijna geheel het werk van zijn
vader was, persklaar heeft gemaakt en in 1678 een nieuwe uitgave van diens
L i v i u s heeft gegeven en in 1696 een nieuwe uitgave van het werk van R y c q u i u s ,
De Capitolio Romano, heeft hij de volgende werken geschreven: A u r . T h e o d o s i i
M a c r o b i i Opera, acc. nott. integ. I s . P o n t a n i , J o h . M e u r s i i , J a c .
G r o n o v i i (L.B. 1670; Lond. 1694); P o l y b i i M e g a l o p o l i t a n i Historiae graece
et latine (Amst. 1670, 3 voll.; Lps. 1764); Supplementa lacunarum in A e n e a
T a c t i c o , D i o n e C a s s i o et A r r i a n o (L.B. 1675); Dissertationes Epistolicae
(Amst. 1678); Epistolae ad T. L i v i i loca geographica (Amst. 1678); Fragmentum
S t e p h a n i B y z a n t i n i grammatici de Dodone c. triplici nupera versione lat. et
acad. exerc. (L.B. 1681); H e n r i c i V a l e s i i Nott. et Animadv. in
H a r p o c r a t i o n e m (L.B. 1682); Exerc. acad. de pernicie et casu Iudae proditoris
(L.B. 1683, 1702) waarbij Notitia et illustratio diss. nuperae de morte Iudae (L.B.
1703); Castigationes ad Paraphrasin graecam Enchiridii E p i c t e t i ex cod. Mediceo
(Delph. 1683); Dissertatio de origine Romuli (L.B. 1684); Responsio ad Cavillationes
R a p h . F a b r e t t i (L.B. 1685); Gemmae et Sculpturae antiquae, depictae ab
L e o n . A u g u s t i n o S e n e n s i , addita earum enarratione in Lat. versa ab J a c .
G r o n . , cuius acc. praefatio (L.B. 1685, 2 prtt. in 1 vol.; Franeq. 1699); P o m p o n i i
M e l a e ll. III de Situ Orbis (L.B. 1685, 1696); Notae ad L u c i a n u m (Amst. 1686,
2 voll.); Epistola ad J.G. G r a e v i u m de Pallacopa (L.B. 1686); Epistola de Argutiolis
I s . V o s s i i (L.B. 1687); Variae Lectiones et nott. in S t e p h a n u m B y z a n t i n u m
de Urbibus (L.B. 1688); C e b e t i s T h e b a n i Tabula, graece et lat. (Amst. 1689);
M. T u l l i C i c e r o n i s Epistolarum ll. XVI ad Familiares, ex rec. J a c . G r o n . c.
eiusdem nott. (L.B. 1692); M. T u l l i i C i c e r o n i s Opera quae exstant omnia,
denuo rec. (L.B. 1692, 4 voll.; Lps. 1737); Disquisitio de Icuncula Smetiana, quam
Harpocratem indigetarunt (L.B. 1693); A m m i a n i M a r c e l l i n i Rerum Gestarum,
qui de XXXI supersunt ll. XVIII (L.B. 1693; Lps. 1773); S t e -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

988
p h a n i B y z a n t i n i Gentilia, per epitomen ed. A b . B e r k e l i u s , acc. collectae
ab J a c . G r o n . variae lect. (Amst. 1694); Memoria Cossoniana, h.e. Dan. Cossonii
Vita breviter descripta, cui annexa est nova ed. Monumenti Ancyrani (L.B. 1695);
A b r . G o r l a e i Dactyliotheca c. explicat. J a c . G r o n . (L.B. 1695, 2 voll.); Q.
C u r t i u s c. J a c . G r o n . et var. nott. (Amst. 1696); V a l e r i i H a r p o c r a t i o n i s
de Vocibus lib. (L.B. 1696); Geographia Antiqua, h.e. S c y l a c i s Periplus Maris
Mediterranei, Anonymi Periplus Maeotidis Paludis et Ponti Euxini, A g a t h e m e r i
Hypotyposis Geographiae, omnia graeco-latina, Anonymi Expositio totius mundi
latina, c. nott. I s . V o s s i i , J a c . P a l m e r i , S a m . T e n n u l i i ed. J a c . G r o n . ,
cuius acc. Animadversio in Oxon. edit. et Examen Dissert. de Aetate Scylacis c.
fragm. E p h o r i (L.B. 1697); dit laatste toevoegsel apart: Appendix ad. Geogr. Ant.,
qua continetur Examen Diss. D o d w e l l i a n a e de Scyl. Aet. cet. (L.B. 1699); C.
S u e t o n i i T r a n q u i l l i Vitae Caesarum et quae ex ill. Grammaticis et claris
Rhetoribus supersunt, (L.B. 1698); M a n e t h o n i s Apotelesmaticorum ll. VI, (L.B.
1698); Thesaurus Antiquitatum Graecarum (L.B. 1697-1702, 12 voll. c. Indice);
A r r i a n i Expeditionis Alexandri ll. VII et Historia Indica, ex B o n . V u l c a n i i
interpretatione lat. lacunis suppletis opera J a c . G r o n . (L.B. 1704); Dissertatio
philologica de Imaginibus et Statuis principum (Von Bildnissen und Ehrensäulen
vornehmer Standespersonen) (L.B. 1708, 1735); M. M i n u c i i F e l i c i s Octavius
(L.B. 1709); Infamia emendationum in M e n a n d r i reliquias nuper ed. Traj. ad
Rhen. auctore P h i l e l e u t h e r o L i p s i e n s i , acc. Responsio M. L u c i l i i
P r o f u t u r i ad epist. C. V e r a t i i P h i l e l l e n i s (anoniem, L.B. 1790); Decreta
Romana et Asiatica pro Iudaeis ad cultum divinum per As. Min. urbis secure
obeundum a J o s e p h o collecta in l. XVI Arch., sed male interversa et punctata,
in publicam lucem restituta. Acc. S u i d a e aliquot loca, a vitiis purgata (L.B. 1712);
Ludibria malevola C l e r i c i vel proscriptio pravae mercis et mentis pravissimae,
quam exponit in Min. Felice J. C l e r i c u s , Tom. XXIV Bibl. Un. (L.B. 1712); Recensio
brevis mutilationum, quas patitur S u i d a s in ed. nup. Cantabrigiae a. 1705 (L.B.
1713); H e r o d o t i Historiarum ll. IX (L.B. 1715).
Oratio de incrementis urbis Lugduni et appellatione ejusdem (L.B. 1689, 1696);
Memoria Natalis XXXIX Serenissimi Regis Wilhelmi, quem primum in regia purpura
vidit celebravitque (L.B. 1689); Oratio de expeditione Hibernica (L.B. 1690); Felix
Adventus in Bataviam Wilhelmi Britanniarum Regis (L.B. 1691); Panegyricum
serenitati hiemis et conventui potentissimorum ac celsissimorum principum Hagae
Comitis celebrato dicatum, et ex auctoritate Ill. Curatorum et Consulum scriptum
(L.B. 1692); Pietas Ultima circa Wilhelmum III, quam ex auctoritat publica exsequutus
fuit (a.d. IV Idus Majas MDCCII) J a c . G r o n . (L.B. 1702).
Op de leidsche univ. bibl. zijn van hem nog verschillende collaties van
handschriften.
Met W o l f e r t S e n g u e r d en J o h . H e y m a n heeft hij den in 1716 verschenen
catalogus der leidsche univ. bibl. bewerkt. Zijn portret is o.a. door A. van Zijlvelt
gegraveerd.
De voornaamste bronnen voor zijn leven zijn: de brieven van zijn vader aan hem,
uitgegeven door H a r d e r (zie 't art. over J o h . F. G r o n . ); de brieven van hem
aan Magliabecchi in Clarorum Belgarum Epistolae II, 1-324 (Flor. 1745)
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Zie: S a x e , Onomasticon V, 178, 613; S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche
Hoogeschool II, T. en B. 153 en register; Boekzaal Nov. 1716, 543; L u c . M ü l l e r ,
Geschichte der Philologie in den Niederlanden (Leipz. 1869) 44.
Bierma

[Gronovius, Johannes Fredericus]
GRONOVIUS (Johannes Fredericus), of G r o n o u w (G r o n o w ), geb. te Hamburg
5 Sept. 1611, gest. te Leiden 20 Dec. 1671. Hij was de zoon van D a v i d G r o n o u w
uit Wismar, gest. 1634, en M a r g a r e t h a L a n g e r m a n n , gest. 1656. Zijn vader
was meer dan twintig jaar raadsheer bij Johann Friedrich, hertog van Holstein,
aartsbisschop van Bremen en Hamburg, en bisschop van Lubeck. Deze was peet
van den jongen Gronovius en heeft hem een vicariaat te Bremen geschonken, dat
hem in zijn leven heel wat moeilijkheden heeft veroorzaakt.
Na het eerste onderwijs in z'n ouderlijk huis is Gr. in 1626 te Bremen op school
gedaan en heeft verder deels daar, deels te Hamburg, onderwijs genoten tot 1631.
In de lente van dit jaar heeft hij een belangrijke reis gedaan; hij vergezelde de
gezanten van den hertog van Mecklenburg en Holstein en de steden Lubeck en
Bremen naar de bijeenkomst van protestanten te Frankfort en bezocht toen ook de
academiesteden Jena en Leipzig. In dat zelfde jaar is hij te Altdorf (bij Neurenberg)
in de rechten en letteren gaan studeeren. Als zijn leermeesters worden Ludwellus,
Noeslerus, Rittershusius, Virdungus genoemd. In 1633 maakte hij kennis met
Kirchmann te Lubeck en met Hugo de Groot te Hamburg. In dit jaar kreeg hij een
vicariaat en canonicaat van het Domkapittel te Hamburg. In 1634 is Gr. naar
Nederland getrokken op raad van Hugo de Groot; daarmee begint de periode zijner
reizen, die geëindigd is met zijn vestiging te Deventer in 1642. Na een vrij kort verblijf
te Leiden en daarna te Groningen werd hij naar den Haag ontboden. Hij was namelijk
door professor Alting aanbevolen als leermeester voor den zoon eener zuster van
Frederik Hendrik. Doordat theologen zich met de zaak bemoeiden, knapten de
onderhandelingen af.
Hij werd nu op aanbeveling van Vossius leermeester van den zoon en den neef
van Michiel Pauw te Amsterdam en weigerde deze plaats er aan te geven, toen 's
Prinsen zuster nog eens weer onderhandelingen wilde beginnen. Van 1637 af heeft
hij in den Haag gewoond, waar hij dicht bij Leiden en toch buiten alle ruzie en
gekrakeel der geleerden was. Gedurende deze jaren heeft hij met de belangrijkste
nederlandsche philologen van dien tijd kennis gemaakt, behalve met I. Vossius, o.a
met Daniël Heinsius, Scriverius en zijn lateren fellen vijand Salmasius. De iets
jongere Nic. Heinsius heeft in dien tijd vriendschap met hem gesloten en is tot aan
G.'s dood zijn vriend gebleven. In het voorjaar van 1639 ging hij voor het onderzoeken
van verschillende bibliotheken naar Engeland en vertrok in 't najaar uit Engeland
naar Parijs. Nadat hij daar met verschillende geleerden kennis aangeknoopt had,
vertrok hij in 't begin van 1640 naar Angers om, op aandringen zijner verwanten, in
de rechten te promoveeren. Na deze promotie (Febr. van dat jaar) is hij, op zijn reis
o.a. Angouleme en Toulouse aandoend, naar Italië gegaan (einde 1640). Hij
vertoefde daar korter of langer in de belangrijkste steden o.a. te Florence, Pisa,
Padua, Bologna, Venetië, Rome en kwam met verschillende personen van beteekenis
in aanraking, zoo te Florence o.a. met G. Galilei. De bibliotheken vond hij rijker dan
ergens anders, maar de toegang ook moeilijker te verkrijgen. Verlof om in de
Laurentiana te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

990
mogen schrijven kreeg hij alleen ‘door 't middel waarmee Philippus van Macedonië
zooveel steden nam’. In Rome was de toegang tot de Farnesiana door een muur
afgesloten. Intusschen had men hem in Nederland niet uit het oog verloren. Zijn
kennissen berichtten hem, dat men met het oog op een professoraat naar hem
informeerde (o.a. de invloedrijke Constant l'Empereur). Dit woog voor hem evenwel
niet zwaar genoeg om terug te keeren. Ook wilde hij, na zijn terugkomst, zijn
geboorteplaats en daar zijn moeder bezoeken. Voorloopig deed hij dus verstaan
niet in aanmerking te willen komen. In het laatst van 1641 is hij over Parijs, Rouaan,
Havre en vervolgens over zee naar Nederland teruggekeerd. In Januari 1642 schrijft
hij aan Nic. Heinsius van uit Haarlem, dat hij uit Hamburg brieven van zijn bekenden
verwacht, die voor zijn verder leven beslissend zullen zijn. Kort hierna schijnt hij
over 't reeds eerder hem gedane en door hem onder eenige reserve aangenomen
aanbod, om in Deventer Marten Schoock als professor eloquentiae et historiae aan
het athenaeum illustre op te volgen, beslist te hebben. Reeds in Maart van hetzelfde
jaar deed hij zijn intrede.
In Deventer begint dan de tweede periode van zijn leven van aanhoudende, aan
vruchten rijke, werkzaamheid als geleerde. Zooals hij zelf in een brief aan Heinsius
zegt, had hij 't aanbod vooral aangenomen om rustig het materiaal te kunnen
verwerken, dat hij op zijn reizen had verzameld. En met de plaats zelf was hij zeer
ingenomen, evenals men met hem ingenomen was. Men bewees hem alle eer, koos
hem o.a. onder de gemeenslieden, wat vóór hem nog geen professor ten deel was
gevallen, en telkens als hij een benoeming in een andere plaats afsloeg ('s
Hertogenbosch, Harderwijk, Franeker) verhoogde men zijn jaarwedde. Nadat er
reeds in 1648 sprake van geweest was, dat hij als professor eloquentiae naar Leiden
zou komen, maar door de tegenwerking van Salmasius, met wien hij over zijne
Commentarius de Sestertiis in strijd geraakt was, er een ander was benoemd, werd
hij in 1658 aldaar professor in het grieksch en de geschiedenis als opvolger van
Daniel Heinsius. In het jaar 1661 was hij rector der academie en geraakte daarbij,
omdat hij de verordeningen der Staten nauwkeurig naleven wilde, met de
burgemeesters van Leiden in onmin. In het jaar 1665 werd hij, na den dood van
Thysius, tevens bibliothecaris. In het jaar 1671 werd hem nog een professoraat te
Amsterdam aangeboden, waar hij voor bedankt heeft.
Zijn leidsche periode heeft hij met rusteloos werken doorgebracht, hoewel hij in
de laatste jaren zich al zwakker begon te gevoelen. Talrijke uitgaven zijn in dezen
tijd door hem bezorgd en daaronder de Plautus-uitgave en de Tacitus-uitgave, die
langen tijd als standaardwerken gegolden hebben. Bibliothecaris is hij maar zes
jaar geweest; hoewel met andere bezigheden overkropt, heeft hij toch nog den tijd
gevonden een schets voor een nieuwen catalogus van de grieksche en latijnsche
boeken te bewerken.
Gronovius behoorde tot de grootste geleerden van zijn tijd. Verschillende
aanzienlijke personen uit het buitenland achtten het de moeite waard hem een
bezoek te brengen en talrijke jongelieden van aanzienlijken huize kwamen uit den
vreemde, eerst te Deventer, daarna te Leiden om zijn onderwijs te volgen. In de
laatste jaren van zijn leven heeft hij een jaargeld gehad van Lodewijk XIV, zooals
deze vorst om zijn prestige in het buitenland te verhoogen aan meer geleerden, o.a.
ook aan
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Nic. Heinsius, toekende. Met talrijke personen van beteekenis heeft hij in
briefwisseling gestaan; met Nic. Heinsius tot zijn dood toe. In latere tijden is men
hem eerder nog hooger dan lager gaan schatten dan in zijn eigen tijd. Hij is een der
grootste latinisten geweest, een man van veelomvattende kennis, een schrander
verklaarder van den tekst, even scherpzinnig als voorzichtig in zijne mendaties.
Zijne uitgaven van Livius, Seneca, Plautus en Tacitus zijn van blijvende waarde.
Tijdens zijn leven gold Gr. voor een aangenaam en bescheiden man. In zijn jonge
jaren verstond hij zeer de kunst invloedrijke mannen voor zich te winnen en later
was hij afkeerig van alle gekuip en moeilijk tot het doen van démarches over te
halen. Voor zijn kinderen was hij een liefderijk vader en hoe warm hij als vriend kon
voelen, blijkt, als hij over den dood van zijn vriend S c h e l e spreekt. Uit zijn
briefwisseling met Heinsius, verflauwend als hij dezen niet noodig had, weer
oplevend, zoodra deze hem van nut kon zijn, blijkt een wel wat te berekenend
karakter.
Hij is tweemaal getrouwd geweest. Bij zijn eerste vrouw, A d e l h e i d T e n n u y l
(geh. sedert Jan. 1643), heeft hij zeven kinderen gehad, waarvan er vier in leven
zijn gebleven, twee jongens en twee meisjes. De moeder zelf en drie kinderen zijn
in het ziektejaar 1656 bezweken. In Dec. 1659 is hij hertrouwd met C a t h a r i n a
G l a g a u w ; dit huwelijk is kinderloos gebleven.
Van zijn gegraveerde portretten noemen wij die van Walburg, J. Munnickhuysen
en Chr. Hagens. Er bestaat van hem een begrafenispenning, die te Leiden geslagen
is.
Gronovius was vóór alles geleerde, in tegenstelling met zijn vriend Nic. Heinsius,
die in de eerste plaats humanist was. Zijne werken bestaan voornamelijk in uitgaven
van latijnsche auteurs en verklaringen, tekstverbeteringen en opmerkingen naar
aanleiding daarvan. Een zelfstandig werk van beteekenis heeft hij alleen geschreven
over numismatiek. Maar als geleerde beheerscht hij dan ook het geheele gebied
van het latijn van Plautus tot de Kerkvaders. Met het grieksch heeft hij zich weinig
bezig gehouden. Zijn brieven, rijk aan allerlei opmerkingen over latijnsche schrijvers,
spreken bijna nooit van grieksche auteurs.
Zijne werken zijn: In P a p i n i i S t a t i i Silvarum ll. V Diatribe (Hag. Com. 1637,
1662; ed. F. H a n d Lps. 1812). Observatorum ll. III (L.B. 1639; Amst. 1662);
Observationum liber novus (Dav. 1652; ed. van 't heele werk in 4 boek. Lps. 1831);
over dit werk werd hij aangevallen door den Franschman E m m e r i c u s C r u c e u s ,
dien hij beantwoordde in den Elenchus Antidiatribes M e r c u r i i F r o n d a t o r i s
ad S t a t i i Silv. (Par. 1640); De Sestertiis seu Subsecivorum pecuniae veteris ll. IV
(Dav. 1643; Amst. 1656; L.B. 1691); over dit werk geraakte hij in strijd met
S a l m a s i u s , die hem van plagiaat beschuldigde; later viel ook zijn voorganger te
Deventer, M a r t e n S c h o o c k , hem over hetzelfde werk aan. Deze beantwoordde
hij in zijn De centesimis usuris et foenore unciario. Antexegesis adv.
T h e o l o g i s t o r i c o p h i l o s o p h o l o g u m . Accessit Mantissa pecuniae veteris
(L.B. 1661); T. L i v i i Historiarum ll. (L.B. 1645, 1654, 3 voll.; 1678, 2 voll.); Ad L i v i i
ll. superstites Notae (L.B. 1645, 1654); T. L i v i i Historiae quae extant cum perpetuis
G r o n . et var. notis (Amst. 1655, 3 voll.; 1679 prob. J a c . G r o n o v i o ; Bas. 1740);
L. A n n a e i S e n e c a e philosophica Opera omnia exuet. L i p s i i
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et J.F. G r o n . emendatione (L.B. 1649, 3 voll.); J.F. G r o n . ad L. et M. A n n a e o s
S e n e c a s notae (L.B. 1649); A. G e l l i i Noctes Atticae ed. nov. docti hominis
(anoniem verschenen, maar door Gron. in zijn brieven als zijn werk erkend Amst.
1651); Observatorum in Scriptoribus Ecclesiasticis Monobiblos (Dav. 1651, 1662;
Lps. 1775); S t a t i i Opera (Amst. 1653); L. A n n a e i S e n e c a e Tragoediae, ex
rec. J.F. G r o n . c. ejus et notis variorum (L.B. 1661-1662, curante J a c .
G r o n o v i o Amst. 1682); M. A c c i i P l a u t i Comoediae (L.B. 1664, 1669, 1 vol.;
Amst. 1684, 2 voll.; Lps. 1760); S a l l u s t i quae extant, ex rec. J.F. G r o n . cum
var. observ. ab A. T h y s i o coll. (L.B. et Roterod. 1665); M. F a b i i Q u i n t i l i a n i
utriusque et C a l p u r n i i F l a c c i i Declamationes c. nott. variorum (L.B. 1665),
uitgave begonnen door S c h r e v e l i u s en door G r o n o v . voltooid; C. P l i n i i
S e c u n d i Naturalis Historia ll. XXXVII c. nott. variorum et J.F. G r o n . (L.B. 1669,
3 voll.); dit is grootendeels werk van S c h r e v e l i u s , dat na zijn dood herdrukt werd
onder leiding en toezicht van G r o n . ; In aliquos libros C. P l i n i i S e c u n d i Notae
(L.B. 1669); P h a e d r i Fabulae c. nott. variorum (L.B. 1669); H. G r o t i i de Jure
Belli ac Pacis ll. III (L.B. 1663, 1735; Hag. Com. 1680).
Propempticon ad Legatos Ordinum Autocratores Monasterium tendentes et
Daventriae coeuntes (Dav. 1648); Allocutio ad ser. princ. Cosmum, magn. Etruriae
princ., cum Academiam visitaret, facta publ. per J.F. G r o n . (L.B. 1667); Laudatio
funebris J. Golii (L.B. 1668).
Na zijn dood zijn uitgekomen: Oratio de Lege Regia, pro concione, quum fasces
academicos secundum deponeret, recitata VIII Febr. 1671) (L.B. 1678); Index
supellectilis lapideae, quam collegit ill. J.F. Gronovius (L.B. 1750); Notae in
T e r e n t i u m (Oxon. 1701, 1750; Lps. 1833); Lectiones Plautinae, acc. vita auctoris
(Amst. 1740); Animadversiones ad J u s t i n u m (Lps. 1757); Notae in L. A n n a e i
S e n e c a e Naturales Quaestiones (Bresl. 1846); Lectionum Tullianarum particula,
totius operis mox edendi prolusio, ed. W.H.D. S u r i n g a r (Leid. 1856).
Van hem bestaat nog allerlei in manuscript op de leidsche univ. bibl., waaronder
een dictaat De veteribus regnis en Collectanea de vitiis sermonis; Adversaria
geographica et chronologica; Dissertatio de Sylla et Sibylla; Scripta Academiam
L.B. spectantia; Orationes.
Van zijn uitgebreide briefwisseling zijn belangrijk de brieven aan N. Heinsius in
dl. III der Sylloge v. B u r m a n en de brieven aan zijn zoon Jacob, uitg. door H a r d e r
(Landshut 1835). Verder brieven aan A. Rubens (uitg. door B o o t in Atti r. Accad.
Lincei CCLXXIV, ser. 3. Mem. cl. Sc. morali I (17 Dec. 1876); een paar brieven in
het Gymn. progr. v. Rudolstadt 1851 en eenige brieven in de Epistulae virorum
Clarorum ex scriniis J. B r a n t (Amst. 1702, 1715) in de brieven van H u g o d e
G r o o t (Amst. 1687).
Onuitgegeven brieven in de universiteitsbibliotheken te Leiden en te Bazel (zie
K.W. M ü l l e r in Gymn. Progr. v. Rudolstadt 1851).
Over hem door hem zelf in R e v i i Daventria illustrata 712 sq. Zie verder N.
W i l k e n s , Leben des berühmten J.F. Gron. (Hamb. 1723); de boven geciteerde
Lectiones Plautinae; J. M o l l e r , Cimbria Litterata III, 265-282; J. B r u c k e r ,
Ehrentempel der deutschen Gelehrsamkeit (Augsb. 1747); L u c . M ü l l e r , Gesch.
der klass. Philologie in den Niederlanden 42.
Bierma
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[Groot, Mr. Hugo Cornets de (1)]
GROOT (Mr. Hugo C o r n e t s d e ) (1), geb. te 's Gravenhage 4 Nov. 1709, overl.
te Rotterdam 1 Mei 1777, en begraven te Delft, was een zoon van P i e t e r
C o r n e t s d e G r o o t en A l i d a B r i g i t t a S a n d b e r g . Te Leiden werd hij 8
April 1728 als student in de rechten ingeschreven en hij promoveerde aldaar. Reeds
15 Juli 1728 werd hij te Rotterdam als poorter geëed en sinds 1738 bekleedde hij
daar allerlei stedelijke ambten, beginnende als schepen, terwijl hij in datzelfde jaar
benoemd werd tot bewindhebber der O.-I.-C. kamer Rotterdam; van 1744-1772 was
hij vroedschapslid en tusschen 1748 en 1769 herhaaldelijk burgemeester. Van
1758-1762 had hij zitting in het college der admiraliteit op de Maas en van 1769-1773
behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. Ook benoemden
de Staten van Holland en West-Friesland hem tot commissaris van 's lands posterijen.
Hij huwde 10 Maart 1739 te Rotterdam met J a c o b a E l i s a b e t h N o o r t h e y
en 4 Mei 1757 met G e e r t r u y d N o o r t h e y . Bij zijn dood verscheen een Lijkklagt
enz. van een onbekenden dichter.
Zie: Rott. Historiebl. 2e afd. 151; J.P. d e G r o o t , Levensschets van Mr. Pieter
de Groot ('s Gravenh. 1847, niet in den handel) 45; Levensbijz. van enz. in N. Ned.
Jaarb.: XII: 1 (1777) 736; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Hugo de Groot en zijn
geslacht; de genealogieën Cornets de Groot bij P e t i t , Repertorium, opgegeven;
Bronnen Gesch. Rott. I en de literatuur onder Otto Groeninx van Zoelen (kol. 981).
Moquette

[Groot, Jhr. Hugo Cornets de (2)]
GROOT (Jhr. Hugo C o r n e t s d e ) (2), zoon van A d r i a a n D a v i d en L o u i s e
C a t h a r i n a J o h a n n a H o r a S i c c a m a , geb. te Groningen 17 Aug. 1798,
overl. te 's Gravenhage 15 April 1847. Hij was bij de inlijving van Holland bij Frankrijk
aspirant der marine te Brest en werd bij het herstel der onafhankelijkheid benoemd
tot luitenant der inf. van het O.-I. leger. Hij vergezelde in 1816 zijn ouders naar Java,
waarna hij in 1818 werd bevorderd tot 1en luitenant; het volgende jaar bij het binnenl.
bestuur overgegaan zijnde, werd hij in 1820 benoemd tot secretaris bij de directie
der houtbosschen en in 1825 tot assistent-resident van Amboina en daarna van
Saparoea. In 1828 werd de Groot belast met de functiën van resident van Menado
en in 1830 benoemd tot resident van Riouw. In die functie maakte hij zich bijzonder
verdienstelijk door doeltreffende maatregelen tot beteugeling der zeerooverij in de
indische wateren. In 1836 werd hij benoemd tot resident van Besoeki; hij keerde in
1841 naar Nederland terug, waarna hij door koning Willem III in den adelstand werd
verheven.
Zie de levenschets in: Le Moniteur des Indes Orientales et Occidentales 1847-48,
II, 3 vlg., waarvan een uitreksel in: Hand. en Geschriften Ind. Genootschap VII (1860)
304 vlg.
Muller

[Groot, Mr. Jan Cornets de]
GROOT (Mr. Jan C o r n e t s d e ), geb. 8 Maart 1745 te Rotterdam, aldaar overl.
en 19 Nov. 1798 begr. te Delft, was een zoon van Mr. Hugo Cornets de Groot (1)
en Jacoba Elisabeth Noorthey. Te Leiden werd hij 13 Sept. 1765 ingeschreven als
student in de rechten en hij promoveerde aldaar 10 Nov. 1768 op een diss. de Jure
Coecorum. In 1774 werd hij tot schepen benoemd in zijn vaderstad, van 1788-1795
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waardigheden. Ook tot de bewindhebbers der O.-I.-C. heeft hij behoord en van
1788-1793
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tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. In 1788 werd hij bovendien lid
van de provinciale rekenkamer en van 1791-1794 was hij dit van de
generaliteitsrekenkamer. Toen er in 1786, na den dood van zijn broeder Pieter,
sprake van was, hem in diens plaats tot vroedschapslid te benoemen, kwam er eerst
heftige oppositie en werd een request ingediend bij de vroedschap om het minder
gewenschte hiervan te betoogen, daar hij de hoofdaanlegger was van en zijn huis
geleend had voor het zoogenaamde antidotaal request, 13 Juni 1785 aan de
vroedschap gepresenteerd; bovendien had hij zich door het indienen van een
declaratoir bij ‘de Weth’, met nog drie andere personen, volgens requestranten doen
kennen als een man, die zich tegen alle heilzame hervormingen kantte en in geen
enkel opzicht het vertrouwen der burgerij verdiende. Zoo behoorde hij o.a. tot de
mede-oprichters van de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit. De terugkeer tot den
ouden toestand bracht hem toch in 1788 op het kussen; maar het jaar 1795 maakte
een eind aan zijn politieke loopbaan. Van zijn hand verscheen 11 Aug. 1787 een
Declaratoir, houdende de redenen van zijn vertrek en voortdurende afwezigheid uit
de stad Rotterdam. Over hem verscheen Lauwerkrans, gevlochten door de dankbare
burgerij om de hoofden van de Wel Edele Geboren Heeren en Mrs. Jan Cornets de
Groot, oud vice-president-schepen enz., door een onbekenden dichter. Zijn portret
is door F. Sansom en H. Roosing gegraveerd naar een teekening van G. Metellus.
Zie verder: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd. 175.
Moquette

[Groot, Mr. Pieter Cornets de]
GROOT (Mr. Pieter C o r n e t s d e ), geb. 28 Nov. 1739 te Rotterdam, overl. 12
April 1786 aldaar en begraven te Delft, was een zoon van Hugo Cornets de Groot
(1) en Jacoba Elizabeth Noorthey. Te Leiden werd hij 21 Dec. 1756 als student in
de rechten ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album stud.) en hij
promoveerde aldaar. In 1768 werd hij te Rotterdam tot schepen benoemd, van
1772-1785 was hij vroedschapslid, van 1783-1786 dijkgraaf van Schieland, verder
meesterknaap van Holland en West-Friesland en president-heemraad van het
groot-waterschap van Woerden. Ook behoorde hij van 1773-1785 tot de Maecenaten
van het Bat. Gen. te Rotterdam. Hij huwde 14 Dec. 1785 te Maasland met N e e l t j e
D u l m e r h o r s t , bij welke gelegenheid een Vreugdezang van W.L. V e e r m a n ,
geneesheer te Maassluis, het licht zag. Bij zijn overlijden kwam uit De klaagende
Rottestroom en kort na zijn dood verscheen een schimpdicht op hem Gesprek
gehouden op den 15den van April in de Nieuwe Kerk te Delft tusschen de geesten
van twee afgestorvenen van een onbekenden dichter.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd. 164.
Moquette

[Groot van Kraayenburg, Jhr. Johan Pieter Cornets de]
GROOT VAN KRAAYENBURG (Jhr. Johan Pieter C o r n e t s d e ), geb. te
Groningen 6 April 1808, zoon van A d r i a a n D a v i d en L o u i s e C a t h a r i n a
J o h a n n a H o r a S i c c a m a , overleden te 's Gravenhage 23 Juli 1878. Hij werd
1830 eerste commies, 1832 hoofdcommies ter algemeene secretarie te Batavia,
1834 eerste adjunct-secretaris, 1837 algemeene secretaris der ned.-indische
regeering. Inmiddels naar Nederland teruggekeerd, werd hij 1842 secretaris-generaal
van het departement van koloniën; in 1847 werd hij benoemd tot lid van den raad
van Indië, maar keerde in 1851 naar Nederland terug. 9 Jan. 1861 werd hij benoemd
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tot minister van koloniën, 27 Juni 1862 tot lid van den Raad van State. Zijn verheffing
in den adelstand geschiedde bij diploma van 22 Maart 1843. Hij huwde 4 Aug. 1830
te Batavia met S o p h i a A p o l l o n i a H e l e n a G o d i n . Hij schreef Levensschets
van Mr. Pieter de Groot, gezant der Vereenigde Nederlanden (niet in den handel,
's Gravenh. 1847), geput uit de officieele stukken, in een aanhangsel zijn opgenomen
uittreksels uit de briefwisseling van Pieter de Groot gedurende zijn gezantschap te
Parijs (1670-1672). Zijn portret is door J.H. Hofmeister op steen geteekend.
Zie de genoemde Levensschets, 45; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Hugo de
Groot en zijn geslacht (Amst. 1883) 27 vlg.
Brugmans

[Groote, Gerrit de of Geert Groote]
GROOTE (Gerrit d e ) of G e e r t G r o o t e , de vader der ‘moderne devotie’, geb.
te Deventer Oct. 1340, aldaar overl. 20 Aug. 1314, was de zoon van W e r n e r d e
G r o o t e en H e y l w i g v a n d e r B a s s e l e n . Zijn veelzijdige aanleg kwam
reeds vroegtijdig aan den dag toen hij achtereenvolgens school ging in zijn vaderstad,
te Aken, te Keulen en op vijftienjarigen leeftijd student te Parijs werd. Daar werd hij
na een verblijf van drie jaar tot meester in de vrije kunsten bevorderd. Later bezocht
hij de hoogeschool te Praag, en daarna (1366) vinden wij hem aan het pauselijk hof
te Avignon als afgevaardigde van den magistraat van Deventer. Ook te Keulen heeft
hij gewoond. Geëerd om zijn schitterende gaven - hij muntte uit in het kanonieke
en civiele recht, de theologie (de H. Schrift en de Kerkvaders), terwijl hij voorts nog
de geneeskunst, de astrologie en zelfs de necromantie beoefende - en begunstigd
door de fortuin, daar hij o.a. de inkomsten van twee praebenden (te Utrecht en te
Aken) genoot, leidde hij in deze jaren een wereldsch, hoewel niet een zedeloos
leven en zocht hij steeds zijn roem te vermeerderen. Zijne bekeering valt in het jaar
1374; de man, die haar tot stand bracht, was Hendrik van Calcar. Sinds dien tijd
was de Groote in woord en daad een geheel ander man: hij beoefende de strengste
ascese en woonde van 1377-1379 zelfs in het Karthuizer-klooster Munnikhuizen bij
Arnhem. Op verlangen van de broeders aldaar verliet hij echter het klooster om
daarbuiten zondaren tot bekeering te roepen. Na de noodige vergunning van
bisschop Floris van Wevelinkhoven te hebben ontvangen (1380) begon hij zijn
werkzaamheid als rondreizend prediker. Hij trad op te Zwolle, te Kampen, te
Deventer, te Zutfen en te Amersfoort, te Haarlem en te Leiden, te Delft en te Gouda,
te Amsterdam en in vele andere plaatsen, zoo dorpen als steden. Overweldigend
was de indruk dien hij maakte; toehoorders van allen staat en stand stroomden toe,
en velen onder hen heeft hij bekeerd tot een ‘stichtig leven’. De Groote was vooral
boetprediker, ‘een Johannes de Dooper die de bijl aan den wortel des booms legde’.
Hij dreigde met dood en hel, met oordeel en straf en wekte op tot een nieuw leven
van boetedoening in den ‘angst Godes’. En daarbij deed hij zich niet minder als
‘ketterhamer’ kennen: Bartholomaeus van Dordrecht, die tot de secte der Vrije
geesten behoorde, Matthaeus den lollaard, Gerbrand van Kampen e.a. heeft hij
bestreden en vervolgd met niets ontziende hevigheid. De haat, zoowel van de ketters
met hun aanhang als van onzedelijke priesters bracht hem eindelijk ten val: in 1383
werd hem door een ‘listig edict’ het preeken verboden. Sinds dien tijd heeft hij alleen
in den engeren kring van zijne vrienden en leerlingen kunnen werken en op dezen
vooral heeft hij den
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stempel van zijn geest gedrukt. De beteekenis van de Groote is deze: dat hij een
hervorming tot stand heeft gebracht niet in de leer - want hij is tot het einde een
trouw zoon zijner Kerk gebleven - maar in het godsdienstig-zedelijk leven. Eerst als
in later tijd het onvoldoende van de door hem bewerkte hervorming is gebleken,
volgt die andere reformatie, welke boven alles verandering juist in de leer wil. Maar
gedurende de geheele vijftiende eeuw heeft zijn geest het godsdienstig leven in
Nederland en ver daarbuiten beheerscht. De ‘moderne devotie’ is van hem uitgegaan.
Ontstaan uit de behoefte aan dieper vroomheid en strenger zedelijkheid dan destijds
gevonden werden, is zij te kenschetsen als een vrijzinnig-vrome, practisch-mystische
richting. In drie stroomingen heeft zij zich verspreid; en van deze waren de
uitgangspunten alle in de Groote aanwezig.
De eerste beweegt zich in de frater- en zusterhuizen. Reeds 20 Sept. 1374 had
de Groote zijn woning te Deventer aan arme lieden, die God wilden dienen,
afgestaan. Later (23 Juli '79) bestemde hij het huis voor vrouwen en meisjes, die,
zonder dat zij een gelofte hadden afgelegd, God in een leven van kuischheid,
gehoorzaamheid en arbeidzaamheid wilden dienen. Dus geen nieuwe geestelijke
orde, maar een vrije vereeniging wilde hij. Ziehier de oorsprong van het bekende
Meester-Geertshuis, het eerste der vele zusterhuizen. Een vrije vereeniging van
broeders ontstond, toen omstreeks 1381 of '82 de Groote's leerling Florens Radewijns
den meester voorstelde, dat de klerken, die voor hem boeken afschreven, zouden
gaan samenwonen om een leven van werkzame godsvrucht te leiden. Vooral het
laatste jaar van zijn leven, toen het preeken hem was verboden, heeft de Groote
met hen in nauwe betrekking gestaan. Hij overleed reeds in 1384, maar niet dan
nadat hij op zijn sterfbed zijn leerlingen had gelast een klooster te bouwen, waarin
sommigen hunner, een door de kerk goedgekeurde orde aangenomen hebbende,
moesten gaan leven om de anderen in tijd van nood te kunnen beschermen en
bergen. Immers, van hunne vijanden (de bedelmonniken e.a.) was gevaar te duchten
voor hunne vereeniging, die als kettersch werd gebrandmerkt. Gehoorzaam aan dit
bevel van den gestorven meester hebben de Groote's volgelingen in 1387 te
Windesheim een klooster gesticht, dat later zoo beroemd is geworden en aan het
hoofd van een uitgebreid kapittel heeft gestaan. Beweegt de tweede strooming zich
dus in de kloosters, de derde heeft haar weg genomen in het maatschappelijke
leven. Niet gering is het aantal devoten, die in de wereld bleven verkeeren, en,
zonder een bepaald middelpunt te hebben, hun leven geheel inrichtten naar de
opvattingen van de Groote. Ook zij hebben er veel toe bijgedragen om de beginselen
der ‘nieuwe godsvrucht’ verder te verspreiden; ik denk aan mannen als Herman van
Mekeren, Herman Sticken, vrouwen als Beerte Swijnkes enz. De bloeitijd der
‘moderne devotie’ valt in de eerste helft der vijftiende eeuw; maar nog lang daarna
heeft de geest van Gerrit de Groote nagewerkt.
Een volledige uitgave van zijn werken wordt voorbereid door de Thomas à
Kempis-Vereeniging. Van belang zijn vooral zijne brieven en in de tweede plaats
zijn preeken. Van de catalogi zijner werken noem ik alleen - daar de oudere
inderdaad verouderd zijn -: B o n e t - M a u r y , Gérard de Groote (Par. 1878) 91-94;
A u g e r , Étude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen âge (Brux. 1892) 272-275;
H e r z o g , Realen-
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cyklopädie VII (1899) 188. Een voortreffelijke biographie komt voor in A c q u o y ,
Het Klooster te Windesheim I (Utr. 1875) 15-58; ald. 15 v., n. 3 vindt men de bronnen
en de literatuur tot het jaar 1875 volledig opgegeven. Aangevuld tot 1905 in deze
lijst door M. S c h o e n g e n , Jacobus Trajecti alias de Voecht, Narratio de inch.
domus cleric. in Zwollis (Amst. 1908) 3, n. 5. Men voege hier nog bij mijne Prediking
van Geert Groote in Teyler's Theol. Tijdschr. V (1907) 51-87, 208-233 en mijne
uitgave van de Vita Magistri Gerardi Magni van P e t r u s H o r n in Ned. Arch. v.
Kerkgesch. VI (1909) 325-370.
Kühler

[Grootenhuys, Jan ten]
GROOTENHUYS (Jan t e n ), ook G r o t e n h u y s , geb. te Amsterdam 1573 uit
aanzienlijk geslacht, zoon van J a n t e n G r o o t e n h u y s , en R e y m e r i c h
(R i j m e r s c h ) H u d d e , overl. te Amsterdam 8 Jan. 1646. Te Leiden, waar hij 1
Aug. 1587 als student werd ingeschreven, volgde hij de lessen vooral van Ev.
Bronchorst, bij wien hij sedert April 1592 inwoonde. In Maart 1594 naar Heidelberg
vertrokken, werd hij hier 7 Mei 1594 ingeschreven, en bleef van uit den vreemde
met zijn vroegeren leermeester in briefwisseling. Te Heidelberg verdedigde hij
stellingen de Usuris. Op de terugreis naar het vaderland werd hij met eenige andere
hollandsche studenten in het voorjaar 1596 door de Spanjaarden onder graaf Herman
van den Bergh nabij Wezel gevangengenomen. Toen van den Bergh verklaarde de
gevangenen vrij uit te zullen laten gaan, wanneer bleek, dat het reizende studenten
waren, besloot de senaat van Heidelberg een testimonium hieromtrent af te geven,
in den brief aan van den Bergh er aan herinnerende, dat ook hij eens leerling te
Heidelberg was geweest. Als vermogend koopman te Amsterdam gevestigd,
bekleedde hij hier verschillende belangrijke waardigheden, was 1605-1646 raad;
1602, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 en 20 schepen, 1617 en 1620 president-schepen;
1606, 9, 11, en 12 thesaurier, volgde in 1615 zijn broeder A r e n t op als overman
van den voetboogdoelen, 1616 kapitein der burgerij. In 1620 ontstond een vacature
als hoofdschout; zijn candidatuur hiervoor werd door de familie Pauw bestreden en
om hem van de baan te schuiven werd hij 21 Dec. 1620 op de nominatie raadsheer
Hof van Holland gebracht. Toch viel hem in 1621 de begeerde post ten deel, die tot
zijn dood door hem werd bekleed. Als zoodanig complimenteerde hij in 1626 namens
den magistraat de venetiaansche gezanten. Deze roemen zijn aangename vormen
en zijn kennis van het Italiaansch. In 1632 trad hij bij de oprichting der illustre school
als curator daarvan op. Waar hij den door hem gevoerden titel van dr. juris verwierf,
blijkt niet. Driemaal gehuwd, in 1605 met A n n a d e l'H o m m e l , in 1613 met
A n n a d e V o g e l a e r en in 1615 met G e e r t r u y d v a n D r o n c k e l a e r , liet
hij verschillende kinderen na.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I, 275-9; H. B o n t e m a n t e l , Reg.
van Amsterdam (ed. K e r n k a ̇ m p ) I, 3, 14, 174; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i ,
register; T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg II, 173; B l o k , Relazioni Veneziane
(R.G. Publ. 1909) 230-231.
van Kuyk

[Groshans, George Philips Fredrik]
GROSHANS (George Philips Fredrik), geb. 26 Apr. 1814 te Rotterdam als zoon
van M i c h i e l G e o r g e G r o s h a n s en T o n i a C l a s i n a V e d e r , overl. 12
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op een anatomisch-physiologische prijsvraag. Hij
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promoveerde aldaar in 1837 op een proefschrift getiteld: Specimen
anatomico-physiologicum de Systemate Uropoietico, quod est Radiatorum,
Articulatorum et Molluscorum acephalorum; daarna vestigde hij zich als geneesheer
in zijn vaderstad en verwierf zich daar als zoodanig grooten naam. In 1840 werd hij
lector aan de clinische school, terwijl hem bij koninkl. besluit van 13 Dec. 1865 de
persoonlijke titel van professor werd toegekend. Hij was lid van vele
wetenschappelijke genootschappen o.a. van de Maatsch. der Ned. Letterkunde te
Leiden en meermalen voorzitter der Maatsch. van Fraaie Kunsten en
Wetenschappen. Bovendien was hij directeur van de societeit ‘Voorzorg’, opgericht
in 1837, en van het ‘Algemeen Ziekenfonds Rotterdam’, opgericht in 1858. Van zijne
geschriften noemen wij: Fauna Homeri et Hesiodi, waarvan de Prodromus werd
afgedrukt in het Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, 1839 en
1843 en spoedig daarna vertaald in het engelsch in The Classical Museum; vele
recensies van geneeskundige werken, Bedenkingen tegen het ontwerp van wet op
de uitoefening der takken van de Geneeskunst (Rott. 1845); Schets der algemeene
therapie (Amst. 1846) en Veertien dagen in Engeland in 1849 (Dordr. 1851), het
laatste onder den pseudoniem dr. E. T r o o s t i n g . Ook schreef hij verslagen van
de clinische school en hield hij 8 Sept. 1853 bij de viering van het 25-jarig bestaan
der school een redevoering in de Waalsche kerk. Verder verscheen in 1856 van
zijne hand in het Tijdschrift der Maatsch. voor Geneesk. een opstel getiteld: Het
onderwijs in de Geneeskunde te Leiden in 1663. Ten slotte vermelden wij nog het
door hem voor de Maatsch. der Ned. Letterk. geschreven Levensbericht van Prof.
Jan van der Hoeven en een opstel over Coenraad Droste in de Handelingen van
het Ned. Taal en Letterk. Congres te Middelburg van 1872.
Zie de Levensschets door M r . G. M e e s Az. in Nieuwe Rott. Cour. 3 Juni 1874
en die van Mr. C.C. S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n in Levensb. Letterk. 1875,
51.
Wiersum

[Groshans, John Anthony]
GROSHANS (John Anthony), geb. 8 April 1818 te Rotterdam, overl. ongehuwd 29
Maart 1904 te Scheveningen. Hij was de zoon van den rotterdamschen procureur
M.P. Groshans, werkte eerst op diens kantoor en werd - hoewel hij zich het meest
tot de studie der natuurwetenschappen voelde aangetrokken - opgeleid voor het
notariaat. In vrijen tijd werd echter door hem theoretisch de scheikunde, inzonderheid
de stoechiometrie, beoefend. Vooral de wetten van Kopp, Trouton en Dulong-Petit
en de hypothese van Dumas en Prout boezemden hem belang in. Hij was overtuigd
van de samengesteldheid der elementen en zijn theoretische onderzoekingen en
berekeningen zijn in hoofdzaak daarop gegrond. Zoo onderzocht hij o.a. den invloed
van de som der atomen in koolstof-waterstof-zuurstof-verbindingen op de physische
constanten van deze en kwam, dit ook bij verbindingen met andere elementen
nagaande, tot besluiten betreffende het samengesteld zijn van deze elementen.
Experimenteeren deed hij niet; hij gebruikte bij zijn berekeningen de door anderen
bepaalde physische constanten. In het eerste jaar van zijn notarisambt (1849)
verscheen ook zijn eerste verhandeling in Poggendorff's Annalen (LXXVIII, 112).
Na de eerste tien jaren liet zijn beroep hem meer vrijen tijd voor zijn chemische
studiën; in 1883 legde hij zijn ambt neder en vestigde hij zich te Scheveningen. Zijn
afzonderlijk uitgegeven geschriften zijn de volgende: Etudes et considé-
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rations sur la nature des éléments (corps non composés) de la chimie (1866-67, 3
brochures); Sur la nature des éléments de la chimie (1875); Ein neues Gesetz,
analog dem Gesetz von Avogadro (1882); Ueber wässerige Lösungen, nach
Untersuchungen von Gerlach, Kremers und J. Thomsen (1884); Des combinaisons
chimiques Cp Hq Or et des nombres de densités des éléments (1888); Des
dissolutions aqueuses par rapport aux nombres de densité des éléments (1888);
Darstellung der physikalischen Eigenschaften der chemischen Verbindungen Cp Hq
Or als Funktion der Atomsumme oder Densitätszahl p + q + r (1895). Een lijst van
de door hem in tijdschriften gepubliceerde verhandelingen vindt men in zijn
levensbericht (door S u z e G r o s h a n s en J.H. A d r i a n i ) in Chem. Weekblad I
(1903-04) 706. In een drietal opstellen in het Maandblad v. Natuurwetensch. 1898
gaf hij zelf een overzicht van zijn scheikundige studiën. Een portret van hem is nooit
vervaardigd.
Jorissen

[Grothe, Mr. Engelbert Tileman]
GROTHE (Mr. Engelbert Tileman), geb. te Zutphen 23 Sept. 1631, overl. te Arnhem
8 Nov. 1698, zoon van J o o s t en van A g n a s a P r a s a u n . Hij werd 1651
adjunct-gerichtsschrijver van het scholtambt Zutphen en, in vervanging van zijn
vader, in 1656 gerichtsschrijver en substituut-stadhouder van dat schoutambt. Hij
promoveerde te Harderwijk in 1663, werd in 1674 burgemeester van Zutphen en in
1675 raadsheer in het Provinciale Hof van Gelderland. Hij huwde 8 Dec. 1669 te
Zutphen met J a c o b a C r e m e r , overl. te Arnhem 18 Aug. 1680, dr. van W i l l e m
en van E l s a b e v a n B o m m e l .
Zie: Navorscher 1910, 325.
van Dam van Isselt

[Grothe, Jacob]
GROTHE (Jacob), geb. te Zutphen 26 Febr. 1672, overl. te Arnhem 23 Mrt. 1751,
zoon van den voorg. en van Jacoba Cremer. Hij werd 1695 subst. ontvanger van
het graafschap Zutphen. 1713 gekozen tot gemeensman te Arnhem, waar hij zich
in 1706 gevestigd had, en in 1715 gekozen tot schepen, wat hij tal van volgende
jaren eveneens was. In 1716 werd hij gekozen tot burgemeester van Arnhem, welke
functie hij zeven malen bekleedde. Hij zat tevens in vele stedelijke commissiën en
was 1726 kolonel van een der vendels schutterij. 1727 benoemd tot ordinaris
gedeputeerde wegens de stad Arnhem in de Staten van Gelderland, hetgeen hij
ook in 1733 en in 1741 was
Hij huwde te Utrecht 9 Febr. 1702 met M a r g a r e t h a P i t (h), geb. 25 Dec. 1682
te Cassembasar (Bengalen), overl. op den huize Zelle bij Hengelo (graafschap
Zutphen) 2 Juni 1750, dr. van Johan en van Margaretha Ruysch.
Zie: Navorscher 1910, 325.
van Dam van Isselt

[Grothe, Mr. Jacob Anne]
GROTHE (Mr. Jacob Anne), geb. te Utrecht 4 Sept. 1815, zoon van L a u r e n s
C l a r e n s E l i z a G r o t h e en S o p h i a W i l h e l m i n a J a c o b a v a n
G h e s e l , overl. aldaar 9 Oct. 1899. Hij studeerde te Utrecht, waar hij 7 Maart 1842
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promoveerde in de rechten op stellingen en 29 Juni 1843 in de letteren op een
proefschrift: De Socrate Aristophanis. Sedert woonde hij ambteloos te Utrecht. Van
1858 tot 1893 was hij secretaris van het Historisch Genootschap: in de uitgaven
daarvan publiceerde hij allerlei documenten. Maar zijn voornaamste
bronnenpublicatie is het standaardwerk: Archief voor de geschiedenis der oude
hollandsche Zending (Utr. 1884-1891, 6 dln), waardoor men inder-
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daad verkrijgt ‘een aanschouwelijk beeld van hetgeen in de vaderlandsche kerken
voor de zending is gedaan of verzuimd’. Hij was medeoprichter en tot zijn dood
penningmeester van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (opgericht in 1859). Hij
huwde te Utrecht 21 Sept. 1843 met A r n o u d i n a J o h a n n a C a r o l i n a L o t e n
van Doelen.
Zie: V a l e t o n in Jaarb. voor de Stad en Provincie Utrecht 1900-1, 281 vlg.; dez.
in Levensb. Letterk. 1900, 172 vlg.
Brugmans

[Grothe, Mr. Jan]
GROTHE (Mr. Jan), geb. te Zutphen 1 Juli 1704, overl. te Arnhem 4 Oct. 1775, zoon
van Jacob en van Margaretha Pit(h) (kol. 999). Hij werd in 1726 ingeschreven als
student te Utrecht en werd nog in hetzelfde jaar geadmitteerd als advocaat voor het
Hof van Gelderland. 12 Oct. 1741 benoemd tot secretaris van Arnhem (wat hij
gebleven is tot zijn dood), werd hij 11 Febr. 1752 tevens benoemd tot secretaris
van de Lage Banck aldaar.
Hij huwde 1 Juni 1751 te Utrecht met B r i g i t t a M a r g a r e t h a v a n D a m ,
geb. te Utrecht 25 Jan. 1715, overl. te Arnhem 1 Febr. 1785, dochter van Mr. Willem
van Dam (3) (kol. 683) en van Elisabeth Pit(h).
Zie: Navorscher 1910, 325.
van Dam van Isselt

[Grothe, Laurens]
GROTHE (Laurens), geb. te Arnhem 1 Oct. 1708, overl. te Utrecht 28 Oct. 1787,
zoon van Jacob en van Margaretha Pit(h) (kol. 999). Hij zeilde in 1735 van Texel
naar Oost-Indië uit en werd 27 Sept. 1737 te Batavia, onderkoopman zijnde,
benoemd tot secretaris van het ‘collegie van huwelijksche en kleyne gerigtszaken’.
In 1738 werd hij benoemd tot resident ten comptoire van Tegal, en ontving in 1743
toestemming om te repatrieeren. Hij vestigde zich daarna te Utrecht, waar hij in
verschillende commissiën zat en in 1758 benoemd werd tot bewindhebber van de
W.I. Compie ter kamer Amsterdam voor de provincie Utrecht.
o

Hij huwde: 1 . te Samarang 6 Juni 1738 met J o h a n n a v a n H a e f t e n (overl.
o

21 Oct. 1739), dr. van N i c o l a a s en van S a r a P e d e l ; 2 . te Utrecht 5 April
1746 met C l a r a E l i s a b e t h v a n D a m , geb. te Utrecht 18 Juni 1717, overl.
aldaar 10 Apr. 1790, dr. van Mr. Willem van Dam (3) (kol. 683) en van Elisabeth
Pit(h).
Zie: Navorscher 1910, 325.
van Dam van Isselt

[Grovestins, Frederik Sirtema van]
GROVESTINS (Frederik S i r t e m a v a n ), zoon van B i n n e r t H e r i n g s S. v a n
G. en T i t i a v a n B u r m a n i a , geb. 1668, overl. 3 Nov. 1750 te Nijkerk bij
Leeuwarden, doorliep de verschillende rangen van kapitein en ritmeester tot
luitenant-generaal der cavalerie (11 Mrt. 1727). Voorts werd hij
generaal-kwartier-meester van het leger en kolonel van een regiment te voet op de
repartitie van Zeeland. In 1712 werd hij gouverneur van Bouchain, in 1718 van
Bergen-op-Zoom. Hij was een uitnemend ruiteraanvoerder, die de cavalerie der
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Bondgenooten er nadrukkelijk op wees hun kracht te zoeken in den strijd met het
blanke wapen. Hij paste dit beginsel met uitnemend succes toe in een ruitergevecht
op 28 Juni 1702 tegen de Franschen geleverd. In den Successie-oorlog behaalde
Grovestins grooten roem; met den cavalerie-generaal Dompré verdreef hij den vijand
uit het dorpje Waterloo (Aug. 1705) en onderscheidde zich vooral in den slag bij
Malplaquet (11 Sept. 1709).
10 Juni 1712 trok hij aan het hoofd van 1800 ruiters uit het leger bij Doornik en
brand-
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schatte en plunderde de omstreken van Metz, Toul en Verdun gedurende 11 dagen.
Deze tocht verwekte grooten schrik, tot zelfs in Parijs, en bezorgde hem een grooten
roep van onversaagdheid; het doel er van was den franschen intendant te dwingen
tot betaling der verzuimde contributiën, die men was overeengekomen, dat betaald
zouden worden. Van 4-20 Oct. 1712 verdedigde G. de vesting Bouchain; hier werd
hij krijgsgevangen gemaakt en naar Champagne gevoerd.
Zijn: Journaal van de Coursen, gedaan in de laatste Campagne [of in Champagne]
anno 1712 is uitgegeven in den Almanak der K.M.A. 1830; door J. v a n L e e u w e n
in de Vrije Fries V (1850) 256; door G.v.d. N e t t e n in Mil. Spect. 1851, 251 vlg.;
door W.H. d e B e a u f o r t in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. VII (1884) 115.
Zie, behalve de algemeene werken: J. v a n L e e u w e n in Vrije Fries V (1850)
245 en de daar gen. literatuur; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 370, 480,
536-538, 544.
Eysten

[Gruelius, Joannes]
GRUELIUS (Joannes), ook genaamd: G r u d e l i u s , d e G r u e r e , G r u w e l en
G r o u w e l , werd omstreeks 1511 geboren en was sinds 2 Oct. 1566 deken van
West-Friesland. In 1568 moest hij op last van den Raad van Beroerte een onderzoek
instellen naar een twaalftal geestelijken ‘alle heur priesterschap verloochend
hebbende en hen begeven tot huwelycken staet en continuerende de predicatie
van Calvin’. Blijkens een visitatie-verslag van 1571 genoot hij de middelmatige
inkomsten der vicarie van de H. Apollonia in de parochiekerk te Hoorn. Ofschoon
de proostdij van West-Friesland, krachtens de bulle, door Pius IV 11 Maart 1561
uitgevaardigd, bij het bisdom van Haarlem was ingelijfd, verbleef het bestuur bij het
domkapittel van Utrecht, totdat Godfried van Mierlo, tweede bisschop van Haarlem,
bij zijn plechtigen intocht binnen Hoorn, 17 Juli 1571, haar in bezit nam. Joannes
Gruelius deed toen afstand als deken der proostdij, maar werd door den bisschop
weder aangenomen als aartspriester ten platten lande - archipresbyter ruralis - voor
den tijd van zes jaren. Later is hij van den katholieken godsdienst afgeweken. Hs.
131 der univ. bibl. te Groningen bevat: Brevis et succincta de origine et progressu
ducatus Geldrici descriptio, desumpta ex manuscriptis r.d. Joannis Grouwelii et aliis
auct. per P e t r u m L u y t g e n i u n .
Deze Jan Gruwel wordt somtijds verward met den inquisiteur van Gelderland en
Utrecht: Barend Gruwel (zie 1002).
Zie: Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem I, 12; IX, 139; X, 402; XXVI, 248; v a n
H e u s s e n e n v a n R i j n , Kerkel. Oudheden (1726) IV, 235; d e z . , Batavia
sacra (1714) 446; J.G. d e H o o p S c h e f f e r in Stud. en Bijdr. I (1870) 147.
G.A. Meijer

[Gruter van Venray, Johannes]
GRUTER VAN VENRAY (Johannes), zich noemende ‘notarius publicus’ en als
zoodanig voorkomende in acten van 1494 tot 1500, was in het laatst der 15e eeuw
werkzaam als secretaris (scriptor in judicio) in het leenhof van den abt van St. Paulus.
Voor eigen gebruik en dat zijner opvolgers teekende hij aan al wat hij van
leenrechtelijke gewoonten uit den mond van ervaren mannen (o.a. Willem van der
Maern) hoorde. G. kan na 1500 nog eenige jaren te Utrecht als notarius werkzaam
zijn geweest, maar in 1512 werd hij voorgedragen tot pastoor der parochiekerk van
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ter Eem, welke waardigheid hij verkreeg en blijkens een acte van 1523 nog
bekleedde. Omstreeks denzelfden tijd komt de naam Gruter
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voor onder de kanunniken ten Dom. De genoemde compilatie is in Hs. bewaard in
het derde leenregister der St. Paulus-abdij te Utrecht over 1486-1521, had blijkbaar
groot gezag en is voor het feudale recht van beteekenis. Uitg.: M a t t h a e u s ,
Fundationes (198-203) (zeer onvolledig) en S. M u l l e r F z . in Versl. en Meded.
O. Vad. Rbr. I, 57-79 en 227-231.
van Kuyk

[Gruwel, Barend of Bernard]
GRUWEL (Barend of Bernard), dominicaan. Geboortig van Emmerik, trad hij te
Zwolle in de orde. Zeker was hij van 1529 tot 1550 prior te Zwolle, zooals blijkt uit
de provinciale kapittels, welke te Calcar in 1529, te Zwolle (wegens de pestziekte
naar Hulsbergen verlegd) in 1538, te Valenciennes in 1540 en te Nijmegen in 1548
gehouden werden, en waaraan hij als diffinitor deelnam. In 1525 werd hij door den
Paus en den Keizer benoemd tot inquisiteur over de landen van Neder-Duitschland,
en trad als zoodanig op te Harderwijk, Deventer, Amersfoort, Arnhem en Zutphen.
Als vicaris van den provinciaal was hem gedurende eenigen tijd het bestuur
opgedragen van de dominicanenkloosters in Friesland en Gelre. In welk jaar hij
overleed, is niet bekend; vermoedelijk in 1552 of 1553. Den tweeden Maandag van
den Advent 1569 vierden de kloosterlingen van Zwolle zijn jaargetijde.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , Het Broerenklooster te Zwolle in Archief Aartsb. Utrecht
XVIII, 364; W. M o l l , Johannes Veluanes in Kerkhist. Archief I (1857) 10, 18, 21,
44.
G.A. Meijer

[Guenellon, Pieter]
GUENELLON (Pieter), ten onrechte door J ö c h e r voor een Parijzenaar gehouden,
is een amsterdamsch medicus uit de laatste helft der 17e eeuw. Hij was vermoedelijk
de zoon van den in Amsterdam praktiseerenden en daar zeer gezienen chirurg van
denzelfden naam, die zooals blijkt uit een brief aan Hendrik van Roonhuyse over
een in 1628 te Loudun (bij Poitiers) verrichte sectio cesarea, zich nog bij voorkeur
van het fransch bediende. Pieter Jr. liet zich 11 Mei 1667 als twintigjarig jongeling
te Leiden inschrijven, maar promoveerde 17 April 1670 te Padua. Of hij reeds vroeg
uit Leiden geweken is wegens de pest, die er in 1668 en 69 vele slachtoffers maakte
en de medische faculteit zoo goed als ontvolkte, is niet zeker; S u r i n g a r deelt
mede, dat hij er om die reden niet terugkeerde en in Italië bleef. In Amsterdam
teruggekomen, hield hij zich daar bij voorkeur met de heel- en verloskunde bezig.
T i t s i n g h vertelt, dat hij examinator was voor de Hoog. Ed. Mog. Heeren (de
admiraliteit), dus wel van de aanstaande vlootartsen, en uitstekend college gaf.
Verder geeft Titsingh zijn ideeën over behandeling van fracturen en over ulceraties
weer. Zeer opmerkelijk is, dat Guenellon uit het succes eener kwikbehandeling bij
verschillende zweeren besloot tot een bacterieele aetiologie dier aandoeningen: hij
spreekt natuurlijk van ‘onzichtbare wormpjes’. Overigens heeft hij zich bekend
gemaakt als mede-vertaler van de Practyck der Verloskunde van P o r t a l , maar
vooral door zijn: Epistolica Dissertatio de genuina mediciaminstituendi ratione,
opgedragen aan prof. J. Munnicks te Utrecht (Amst. 1680, 2e ed. Parijs 1687). Dit
boek verdient vooral tegenwoordig belangstelling. Aan de hand van een uitgebreide
kennis toont hij aan, dat het academisch onderwijs van de medici dier dagen
(theoretisch en klinisch) onvoldoende is. Er moet meer gedemonstreerd worden,
maar bovendien moet men in bloeiende academies tweeërlei medische pro-
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fessoren, de docentes et inquirentes, bezitten. Beide zijn noodig voor een goede
ontwikkeling der wetenschap en moeten zich geheel aan hun vak wijden. En hij
drukt er bijzonder op, dat het veld voor onderzoek zeer uitgebreid is en van de
beoefenaars veel tijd en arbeid vraagt, om te herhalen, dat naast de docenten ‘viri
industrii’ moeten aangesteld worden ‘qui animantium, plantarum et quotquot possent
rerum naturaluum analysin instituerent’.
Zie: G.C.B. S u r i n g a r , Chemiatrische school van Sylvius in Ned. Tijdschr. v.
Geneeskunde 1863, 502; A. T i t s i n g h , Verdonkerde heelkunst 372, 451, 646,
653.
A. Geyl

[Guericke, David van]
GUERICKE (David v a n ), geb. te 's Gravenhage 9 Dec. 1748, overl. 23 Juni 1816,
zoon van F r e d e r i k J o h a n en van P e t r o n e l l a V e r d o o r e n , trad in 1762
in dienst als cadet bij het regiment Stuart, ging daarop Sept. 1763 naar Berbice, en
keerde in 1765 terug. Toen 1 Dec. 1772 eene expeditionnaire afdeeling van 1200
vrijwilligers onder den luit.-kol. Fourgeaud (een Zwitser) naar Suriname werd
gezonden, om die kolonie bij te staan tegen de Negers, trok v.G., in den rang van
kapitein, als adjudant van genoemden hoofdofficier, mede derwaarts. In Juni 1778
kwam hij met dat korps terug, en werd 21 Aug. van dat jaar, mede in aanmerking
van zijne in Suriname bewezen goede diensten, aangesteld tot majoor bij het 1e
bataljon van het reg. mariniers van den kolonel Fourgeaud. In 1785 werd hij luit.-kol.
bij de jagers van het nieuw geworven korps van den Rijngraaf van Salm, welk korps,
in Sept. 1786 opgeheven, daarna geheel in bijzonderen dienst van de provincie
Holland werd genomen. In Mei 1787 tijdens de onlusten kwam het uit Heusden in
Utrecht en van daar week het 14 September, op last van den Rijngraaf, naar
Amsterdam, waar het aan het tijdelijke verzet tegen de Pruisen deelnam en v.G.
met zijn jagers, onder den luit.-kol. van de schutterij G.H. de Wilde, deel uitmaakte
van de bezetting van Ouderkerk, die 1 Oct. een aanval der Pruisen afsloeg. Na de
restauratie leefde hij ambteloos te Ubbergen en later te Nijmegen tot 1795.
Na de omwenteling in 1795 bood hij zijne diensten aan het nieuwe bewind aan,
en kwam hij als generaal-majoor aan het hoofd eener brigade van de divisie van
den gen. Daendels, wiens voorhoede hij in Juni 1796 commandeerde bij den tocht
naar Dusseldorp, ter ondersteuning van Kléber. In 1797 werd hij aangewezen, om
de ianding in Ierland mede te maken, waartoe de troepen van Juli tot begin October
aan den Helder geëmbarqueerd waren, welke tocht evenwel niet tot uitvoering
kwam. In Augustus 1799 stond hij, vóórdat de landing der Engelschen plaats had,
met zijne brigade in Noord-Holland, en trof hij met het oog op die landing
voorbereidende maatregelen. Toen de engelsche vloot den 22en van die maand
voor de kust ten anker kwam, liet hij alle voorhanden troepen naar het bedreigde
punt oprukken. Was de landing toen geschied, dan had hij daar met vrij wat minder
macht gestaan dan Daendels vijf dagen later. Intusschen, de wind noodzaakte de
vloot weer zee te kiezen. Den volgenden avond was Daendels zelf ter plaatse; de
tweede brigade zijner divisie werd toen ook naar Noord-Holland verplaatst. Den
27en d.a.v. is het den Engelschen gelukt tusschen Huisduinen en Callantsoog te
landen, en na een scherp gevecht in de duinen vasten
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voet aan den wal te houden. Van Guericke had aanvankelijk met een gedeelte van
zijn brigade bij den Helder gestaan en Daendels weet den ongelukkigen uitslag van
het gevecht vooral aan het niet tegen den vijand oprukken van die troepenmacht,
waartoe evenwel, naar van Guericke's beweren, het bevel wel door hem uitgelokt,
maar niet door Daendels gegeven is. De minder goede verstandhouding tusschen
die beide generaals, welke hiervan het gevolg kon zijn, gaf den opperbevelhebber,
generaal Brune, aanleiding, van Guericke te belasten met het commando over de
troepen in Amsterdam. Dit bleef hij na 22 Sept. voeren onder den franschen
brigade-generaal D'Hinnisdal. commandant v.h. dep. v.d. Amstel en den
divisiegeneraal Morlot, commandant en chef van de linie van Zeeburg tot Zandvoort,
die hem verantwoordelijk stelden voor de uitvoering van alle bevelen, die van hen
uitgingen, terwijl hij slechts over zeer weinig geregelde troepen te beschikken had,
om zijn gezag te doen gelden vooral tegenover de weinig gedisciplineerde
gewapende burgermacht. Na den veldtocht werd hij eerst inspecteur-generaal der
nationale werving. Toen Daendels in 1800 twee jaren verlof bekwam, kreeg v.G.
het bevel over diens divisie met hoofdkwartier Utrecht; 15 Jan. 1804 werd hij
bevorderd tot luitenant-generaal, waarna hem het bevel over de troepen in Zeeland
werd opgedragen. Onder de regeering van koning Lodewijk werd hij in 1806
aangesteld tot gouverneur van Austerlitz, hetwelk een stad moest worden, en daarna
in 1807 benoemd tot gouverneur-generaal van Curaçao, welke bestemming hij
evenwel niet volgde, omdat die kolonie kort daarna den Engelschen in handen viel.
Daarop kreeg hij het bevel over de 2e territoriale divisie (Brabant en Zeeland),
vervolgens over het departement van Oost-Friesland, dat hij waarnam tot 1 Jan.
1808, toen hij, ten gevolge van inkrimping van het leger, op nonactiviteit werd gesteld.
Na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd hij gepensionneerd (26 Dec. 1810).
Uit zijn eerste huwelijk, 1 Aug. 1779, met J a c o b a E l i s a b e t h B o w i e r , overl.
20 Dec. 1780, dochter van J a n B o w i e r , president der stad 's Hertogenbosch en
drossaard van Boxtel, liet hij geen, en uit dat, 7 Dec. 1785, met C a t h a r i n a
M o o r r e e s , dochter van J a n M., advocaat-fiscaal en ontvanger te Nijmegen en
W i l h e l m i n a S t o c k , één zoon na, F r e d e r i k A d r i a a n , die als majoor der
cavalerie is overleden.
Zie over hem de verschillende werken over de landing der Engelschen en Russen
in Noord-Holland, waarvan eene opgave voorkomt in de Militaire Spectator 1891,
31-38; J.M. V e r v a t , De Pruisen voor Amsterdam in 1787 (Amst. 1887) 41; en H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken II, 278; III, 247 en 249.
Koolemans Beijnen

[Guido]
GUIDO, bisschop met den titel H e l e n e n s i s , geboren omstreeks de tweede helft
der 13e eeuw, overleden te Clairvaux 28 Oct. 1327 en in de abdijkerk begraven. Hij
was een cistercienser monnik der abdij Tully (Theolocus), bisdom Langres, en prior
aldaar, toen hij tot bisschop benoemd werd. Ten onrechte stellen hem G a m s , Gall.
Christ. en J o n g e l i n u s in de rij der bisschoppen van Elne in Frankrijk of Spanje.
Zijn bisdom lag waarschijnlijk in Griekenland.
Hij treed voornamelijk op als wijbisschop in het bisdom Luik. In 1299 verrichtte
hij wijdingen
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in de abdij Villers. De bisschop Wydo ‘episcopus et monachus ordinis nostri’, die
onder abt Eyboldus (1301-1305) in de abdij te Aduard een altaar wijdde, zal Guido
Helenensis en niet Guy van Henegouwen, bisschop van Utrecht, geweest zijn. Uit
een oorkonde der abdij ter Doest van 1302 blijkt, dat bisschop Guido vóór dien tijd
met zijn kapelaan, pater Petrus, in Middelburg had vertoefd. Als wijbisschop van
Luik schonk hij aan de bezoekers der Munsterkerk O. Cist te Roermond een aflaat
(1309) en wijdde 1312 de St. Rumolduskerk te Mechelen. De bekende fabel van
Loosduinen maakt melding van een wijbisschop van Utrecht, Guido, onder bisschop
Jan van Nassau. Ofschoon het niet zeker is, kan Guido Helenensis ook in Utrecht
te dien tijde als wijbisschop werkzaam geweest zijn.
Zie: G a m s , Series episcoporum (Ratisb. 1873) 600; C. E u b e l , Hierarchia Cath.
(Monast. 1898, 1900) I, 248; II, 307; C. J o n g e l i n u s , Purpura D. Bernardi (Col.
1644) 103; J. H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond (Roermond 1875) I, 240,
241, 614; Analectes hist. eccl. de la Belg. XXVII, 106; Gallia Christ. nov. V, Instr.
305; VI 1055; H. B r u g m a n s , De Kroniek v. Aduard in Bijdr. Hist. Genootsch.
Utrecht XXIII) 54; C. L a l o r e Trésor de Clairvaux (Troyes 1875) 180, 197;
C o p p e n s , Algem. Overz. der Kerkgesch. v.N. Nederland (Utr. 1902) 220, 574;
Inventaire des Chartes de la bibliothèque du séminaire episc. de Bruges (Bruges
o

1857) 70, n . 1419.
Fruytier

[Guinandus]
GUINANDUS, dominicaan. Naar men meent, was hij de eerste prior van het
dominicanenklooster te Maastricht. Hij was een man van buitengewone vroomheid
en bevoorrecht met de gave van wonderen te doen. Volgens de oudste
kroniekschrijvers moet hij omstreeks 1230 hebben geleefd, en zijn graf door
wonderteekenen verheerlijkt zijn geweest.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon abbr. Conventus Mosaetrajectensis Ord. Praed.
(bew. door G.A. M e i j e r ) in Publ. Limbourg XLVI (1910) 29; C h o q u e t i u s , Sancti
Belgi Ord. Praed. 74.
G.A. Meijer

[Guldenarm, Jan Hendrikus]
GULDENARM (Jan Hendrikus), rechtzinnig friesch predikant, geb. 5 Jan. 1824 te
Oosthem, waar zijn vader, A d a m u s G., predikant was, overl. 20 Febr. 1907 te 's
Gravenzande; gehuwd met E t t a M a r i a K o c h . Zijn vader stierf 1 Aug. 1824,
zijn moeder, C o r n e l i a V i s s e r , Juli 1829. Hij werd opgevoed ten huize van een
halfbroeder W i g l e V i s s e r te Heeg. Op 12-jarigen leeftijd kwam hij op de latijnsche
school te Sneek, werd, 17 jaar oud, student te Utrecht, heeft doctoraal examen
gedaan, maar is niet gepromoveerd. Aan de academie is hij tot bekeering gekomen.
Predikant te Engwierum 1849, Losdorp 1857, Oosthem 1859, Vuursche 1877, Nijland
1883, waar hij 1 Aug. 1887 emeritaat genomen heeft. De kracht van zijn leven en
zijn meeste werk heeft hij gegeven in zijn geboorteplaats. Hij kreeg 127 beroepen.
Zijn prediking was voor velen ten zegen; hij kende de 16e- en 17e-eeuwsche
schrijvers uitstekend. Tijdens de doleantie waren veler oogen op hem gericht. Dr.
Hoedemaker en Dr. Wagenaar trachtten hem te bewegen de Ned. Herv. Kerk te
verlaten, maar hij bleef op zijn post. Hij was een vaste medewerker aan het Kerkelijk
Weekblad (1865) onder redactie van Dr. G.J. V o s . De opstellen, die hij daarin

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

schreef zijn later verzameld en uitgegeven in zijn Practicale Bijbelbeschouwingen
(Leeuw. 1877). Voorts schreef hij twee traktaatjes: Een terugblik op het IJs-
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vermaak (Heeg 1861) en Een overdenking over Ps. 102: 18 (in Vliegende Elaadjes
o
n . 1).
Zie: de Schatkamer 1907, 142-144; Geslacht aan Geslacht, Leerredenen van vier
geslachten Guldenarm ('s Gravenh. 1909) en een levensbeschrijving in het tijdschrift
Yn us eigen tael 1911.
Wumkes

[Gumoëns, Nicolaas von]
GUMOËNS (Nicolaas v o n ), geb. 1730, overl. 1800. Bij den posten-oorlog in
Vlaanderen commandeerde hij een regiment Zwitsers in dienst van den Staat
waarmede hij 22 Maart 1793 Raamsdonk, waar de Franschen zich hadden versterkt,
stormenderhand vermeesterde. Ook bij de gevechten om Roncq en Tourcoing op
23 Mei onderscheidde v.G. zich met zijne grenadiers. Mede streed een bataljon
Zwitsers van von Gumoëns in Sept. d a.v. bij Werwick onder prins Frederik, waarin
het succes aan de zijde der Franschen was. In het gevecht bij Landrecies (17 April
1794) onderscheidde v.G., die inmiddels tot generaal-majoor bevorderd was, zich
door, met een bataljon van zijn regiment Zwitsers en het zwitsersche regiment van
May, een fransche batterij na 1½ uur strijdens te vermeesteren.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 31 37, 50, 58.
Eysten

[Gumoëns, Nicolas Emmanuel Frederic von]
GUMOËNS (Nicolas Emmanuel Frederic v o n ), geb. 19 Apr. 1790 te Orbe
(Zwitserland), overl. 29 Dec. 1832. Hij was een zoon van den kolonel S i g i s m o n d
E m m a n u e l v o n G., die in 1798 vermoord werd bij een oproer, en kleinzoon van
den voorgaande. Zijn moeder was M a r i e S o p h i e v.G. Hij genoot zijn eerste
opleiding ten huize van den advocaat F. von Mülinen te Bern; als leerling van de
militaire school te Weenen werd hij in 1805 vaandrig in het regiment van den prins
de Ligne, woonde de veldtochten van 1805 en 1808 bij en werd in 1809 benoemd
tot luitenant. In 1810 nam hij zijn ontslag en vertrok met aartshertog Ferdinand over
Turkije naar Spanje en kwam te Cadix aan toen de Franschen deze stad belegerden.
Von G. werd tot kapitein aangesteld en met de oprichting van een 3e nieuw korps
belast, onder bevel van den engelschen generaal Doyle, wiens adjudant hij werd.
Hij nam later deel aan het beleg van Tarragona en van het fort van Baleguer en aan
verschillende gevechten. Bevorderd tot luitenantkolonel, keerde hij in 1815 naar
Zwitserland terug en werd daar tot chef van den staf benoemd der 1e divisie, die
Franche Comté binnentrok. Na den terugkeer der zwitsersche troepen naar hun
vaderland begaf von G. zich in 1816 naar Nederland. Hij was sedert 1828
luitenant-kolonel van den generalen staf, toen de belgische omwenteling uitbrak,
en werd op 21 Sept. 1830 belast met de onderhandelingen te Brussel met de
opstandelingen; bij deze gelegenheid werd hij van zijn paard gesleurd en zou zonder
tusschenkomst van den generaal Mellinet door het gepeupel vermoord zijn; men
hield hem eenige maanden gevangen. In den nacht van 4 op 5 Dec. 1830 kwam hij
in de citadel van Antwerpen terug, waarheen hij verzocht had te mogen gaan uit
het hoofdkwartier van den Prins van Oranje. Op 5 Aug. 1831 had hij een grooten
uitval gecommandeerd door twee colonnes, resp. 500 en 380 man sterk, verricht
en dit met veel succes. Op 22 Dec. 1832 op tournée door de vesting zijnde werd hij
door het springen van een bom in het bastion Fernando zwaar gekwetst en stierf
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aan de bekomen wonden. Hij was tevoren meer dan een jaar bij den staf van den
gene-
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raal Chassé werkzaam geweest, doch werd in Maart teruggeroepen. Zijn lijk werd
eerst op 31 Dec. te Bergen-op-Zoom bijgezet, doch 28 April 1834 naar 's Gravenhage
overgebracht. Door de officieren van den generalen staf werd een gedenkteeken
op zijn graf opgericht. Von G. was ridder van de Mil. Willemsorde. Zijn portret is
door F.B. Waanders op steen geteekend.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend te Land III, 610, 620, 667; Bijv. en verb. 46;
Stads- Almanak van 's Gravenhage 1835, 28, 29.
Eysten

[Gundulfus, ook Gondulphus genoemd]
GUNDULFUS ook G o n d u l p h u s genoemd, overl. eerste kwart der 7e eeuw.
Wellicht is deze heilige dezelfde, die op de Synode van Parijs (614) de akten
onderteekend heeft met den naam B e t u l f u s , bisschop van Maastricht.
Zie verder over hem in het artikel Monulphus in dit deel.
Kronenburg

[Gunkel, Carel August]
GUNKEL (Carel August), geb. 20 Jan. 1775 te 's Gravenhage, overl. 1860, zoon
van F r e d e r i k L o d e w i j k en C a t h a r i n a H o e k . Op 11 Maart 1790 als cadet
bij de artillerie in dienst getreden werd hij reeds op 22 Febr. 1793 tot onderluitenant
benoemd en woonde in dien rang de veldtochten in Brabant bij. Zijn moedig gedrag
(op 14 Juni werd hij bij Trasignies gewond) bezorgde hem zijn bevordering tot 1en
luitenant-adjudant (11 Juli 1795). Op 8 Juli 1799 werd hij 2e kapitein en nam deel
aan den veldtocht van dat jaar in Noord-Holland, na afloop waarvan hij weer leeraar
aan de artillerieschool te 's Gravenhage werd. Op 28 Juli 1805 werd hij benoemd
tot kapitein-commandant der artillerie van de Garde van den raadpensionaris; op
25 Nov. 1806 volgde zijn bevordering tot luitenant-kolonel. In 1806 woonde hij den
veldtocht in Hessen bij en in 1809 hielp hij de Engelschen uit Zeeland verdrijven.
Op 14 Maart 1811 tot kolonel bevorderd, trok hij mede naar Rusland als commandant
der artillerie van de 30e divisie en was daarna aanwezig bij het beleg van Dantzig.
Op 9 Juni 1813 ontving hij het Legioen van Eer. In Nederland teruggekeerd werd
hij, na het herstel der onafhankelijkheid, op 12 Febr. 1814 benoemd tot kolonel der
artillerie en kreeg kort daarna het bevel over de veld- en de rijdende artillerie. Op
21 April 1815 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en aan het hoofd der artillerie
te velde geplaatst. Op 18 Juli 1815 ontving hij het ridderkruis der M.W.O. 3e klasse.
Op 21 April 1818 verving hij Voet als gouverneur der Kon. Mil. Academie, doch
reeds op 8 Oct. 1830 werd het onderwijs aan die inrichting geschorst; G. bleef als
commandant van Breda aldaar. Op 31 Oct. op verzoek op non-activiteit gesteld
werd hij 5 Sept. 1835 gepensionneerd. In zijn laatste levensjaren maakte hij zich
aan een schandelijke misdaad schuldig en stierf in de gevangenis. Hij was een
onzer bekwaamste, kundigste en flinkste artillerie-officieren.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 160, 161; B o s s c h a , Neerl.
Heldend. te Land III, 418; Handelsblad 7 Febr. 1859 (Zondagseditie).
Eysten

[Gusserow, Adolph Ludwig Sigismund]
GUSSEROW (Adolph Ludwig Sigismund), geb. te Berlijn 18 Jan. 1836 en aldaar
overl. in Febr. 1906. Hij was gepromoveerd in de geneeskunde te Berlijn en aldaar
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als lector in de verloskunde werkzaam, toen hij op 24 Oct. 1866 benoemd werd tot
hoogleeraar te Utrecht.
Bij de aanvaarding dezer betrekking werd hem het onderwijs in de verloskunde
en gynaecologie opgedragen, welke vakken tot dien tijd
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behoorden tot het gebied van den hoogleeraar in de heelkunde. In zijne oratie,
uitgesproken 25 Jan. 1867, tot titel hebbende: Quemadmodum ars obstetrica et
gynaecologica litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint (Traj. ad Rh.
1867), gaf hij blijken van zijne kennis omtrent het aandeel, dat de Hollanders vroeger
in de beoefening van de verloskunde gehad hadden. Hoewel bezield met grooten
ijver en lust om zijne betrekking goed waar te nemen, niettegenstaande de
hulpmiddelen voor zijn onderwijs zeer gebrekkig waren, kon hij zich toch in Utrecht
niet te huis gevoelen en nam hij in Juni 1867 een benoeming aan de hoogeschool
te Zurich aan, waar hem eene goed ingerichte kliniek toegezegd werd. Van 1872-78
was hij te Straatsburg werkzaam en daarna gedurende vele jaren (1878-1906) te
Berlijn. In 1891 bij zijn 25-jarig jubileum verscheen, als huldeblijk zijner leerlingen,
een feestnummer van het Archiv f. Gynaecologie onder red. van C r e d é . Zijn portret
komt voor bij B.J. K o u w e r e n H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der
Klinieken voor Heelen Verloskunde der Rijks- Universiteit te Utrecht, met een
beschrijving der nieuwe Inrichting (Kampen 1908).
Simon Thomas

[Guthberleth, Hendrik]
GUTHBERLETH (Hendrik), geb. te Hersfeldt in 1572, gest. te Deventer 24 Mrt.
1635, was rector geweest der latijnsche school te Dillenburg (waar zijn zoon
B e r n a r d u s , 17 Apr. 1621 te Groningen als student ingeschreven, geboren werd),
daarna (1601) te Herborn en sinds 1605 hoogleeraar in de wijsbegeerte aldaar,
vervolgens (1616) gedurende twee jaren rector te Hamm, toen hij 16 Aug. 1619 in
dezelfde functie te Deventer werd aangesteld. Met behoud dezer betrekking werd
hij ook hier bij de oprichting van het athenaeum op het einde van 1629 benoemd
tot hoogleeraar in de logica en ethica en hield, tegelijk met Scanderus, 16 Febr.
1630, als zoodanig zijne inaugureele rede: de Usu gymnasiorum publicorum,
waarschijnlijk gedrukt. Tot zijne ambtgenooten heeft eenige jaren ook Reneri
behoord, na wiens vertrek G. in 1634 Isendoorn aanbeval. De ziekte, die hem ten
grave zou sleepen, deed in Febr. 1635 naar een nieuwen rector in zijne plaats
omzien.
G. schreef eene Vindicatio aliquot disputationum nonnullis schediasmatibus Casp.
Finckii in schola Giessensi professoris oppositarum (Herborn 1610); Pathologia,
hoc est doctrina de humanis affectibus, physice et ethice tractata (ib. 1615); Physicae,
hoc est naturalis philosophiae, compendiosa institutio (ed. sec. ib. 1623); Ethicae
liber unus (ed. sec. ib. 1630); terwijl na zijn dood nog verscheen een Chronologia
(Amst. 1659), vertaalt als Tyttresoor (Midd. 1689).
Zie voorts J. R e v i i Daventria illustrata (Lugd. Bat. 1651) 608, 626, 698;
Overijselsche Almanak XV (1850) 207 e.v.; S t r e u b i n g , Gesch. der hohen Schule
Herborn 207 v.v.
de Waard

[Guyot, Henri Daniël]
GUYOT (Henri Daniël), waalsch predikant, schoolopziener en stichter van het
Doofstommeninstituut te Groningen, geb. 25 Nov. 1753 te Trois-Fontaines in
Lotharingen, en overl. 10 Jan. 1828 te Groningen. Hij ontving zijn opleiding aan 't
gymnasium te Maastricht en aan de hoogeschool te Franeker. In 1775 werd hij door
de waalsche Synode tot proponent bevorderd, ontving het volgend jaar een beroep
naar Dordrecht en vertrok in 1781 van daar naar Groningen, waar hij veel
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belangstelling in het onderwijs toonde en vooral ook in de opvoeding van doofstomme
kinderen. In 1801 zag hij zich door het Uitvoerend Bewind
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der Bataafsche Republiek tot schoolopziener van het lager onderwijs benoemd.
Een beroep naar Haarlem wees hij in 1804 van de hand. Na 28 jaren dienst legde
G. zijn beide betrekkingen van predikant en schoolopziener neer, om zich geheel
aan het door hem gestichte Instituut voor doofstommen te kunnen wijden. Zijn groote
belangstelling in dit onderricht had hij vooraf weten te bevredigen op een reis naar
Parijs, waar de abbé L'Epée een dergelijke inrichting had en waar G., om deze te
leeren kennen, een 10-tal maanden had vertoefd. Met G. moeten als de oprichters
van het groningsche Instituut voor doofstommen genoemd worden: H e n d r i k v a n
C a l c a r , G e r r i t v a n O l s t en Mr. W i l l e m H o r a S i c c a m a . Het jaar der
stichting is 1790. G. trad als hoofddirecteur, de drie andere heeren als
medebestuurders der inrichting op. 't Getal departementen buiten de stad Gron.
was in korten tijd tot 25 geklommen, te zamen destijds 1500 leden tellende. Willem
I benoemde G. tot professor honorarius in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren.
Op de Ossenmarkt te Gron., tegenover de School, prijkt sedert 1828 een
wit-marmeren gedenkteeken te zijner eer. Zijn beeltenis werd gegraveerd o.a. door
L. Portman naar G. de San, en door Ph. Velijn en Quenedey naar H.W. Caspari. In
1789 gehuwd met F r a n c i n a S c a t i n a M a r g a r i e t a v a n I d d e k i n g e ,
werden uit dezen echt zeven kinderen geboren, van welke twee zoons, Dr. C h . en
Mr. R.T. G u y o t (overl. in 1870) een tijdlang met en na den vader aan het instituut
verbonden waren. De derde zoon volgt.
Zie: Hand. Letterk. 1828, 7; B.H. L u l o f s , Gedenkrede op H.D. Guyot (1828)
(met portret) en C h . e n R.T. G u y o t , Beschrijving van het Instituut voor
doofstommen en lijst der werken over doofstommen (2e dr. Gron. 1825); zie ook:
H.D. G u y o t , Généalogie de la Famille Guyot (Gron. 1900, niet in den handel).
Zuidema

[Guyot, Paul Charles Guillaume]
GUYOT (Paul Charles Guillaume), geb. te Groningen 30 Mei 1800, overl. 17 Febr.
1861 te 's Gravenhage, zoon van den voorg. Hij ontving zijn opleiding aan de
artillerieschool te Delft, waarna hij tot luitenant bevorderd eenige jaren werkzaam
was als instructeur aan genoemde school, vervolgens aan de kon. mil. academie
te Breda. Bij keuze tot kapitein bevorderd, vertrok hij in 1829 met den
gouverneur-generaal van den Bosch, als diens adjudant, naar Nederlandsch-Indië.
Daar nam hij, in 1832 deel aan een expeditie op de Westkust van Sumatra, en werd
benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse.
Naar het vaderland teruggekeerd in 1833, trad Guyot te Nijmegen 26 Oct. v.d.
jaar in den echt met H e n r i ë t t e J a c q u e l i n e v a n N o o r t , weduwe Derck
Hendrik Jan van Schevichaven. Twee jaren later, toen zijn non-activiteit ten einde
liep, verliet hij den krijgsdienst en nu werden hem in de stad zijner inwoning
achtereenvolgens verschillende kerkelijke en burgerlijke ambten opgedragen,
alsmede in 1846 het lidmaatschap der Provinciale Staten van Gelderland. In 1851
verwisselde Guyot Nijmegen als woonplaats voor 's Gravenhage, doch schonk vóór
zijn vertrek het aardewerk en de bronzen van het door van Schevichaven verzamelde
en door hem uitgebreide kabinet van romeinsche en andere oudheden aan de
gemeente Nijmegen. In zijn nieuwe woonplaats werd hij in 1857 tot lid van den
gemeenteraad, in het volgende jaar
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tot wethouder benoemd. 17 Febr. 1861 maakte een hevige beroerte plotseling een
einde aan zijn leven. Hij liet één zoon en twee dochters na: H.D. Guyot, thans
gepensionneerd schout bij nacht; C a t h a r i n a , overleden in 1901, gehuwd met
den thans gepensionneerden kolonel der genie, F.H. Ampt, en mej. J.H.P. Guyot,
ongehuwd. Bovendien had hij nog een dochter P a u l i n e , in Indië geboren, overl.
in 1906, gehuwd met M.F.A.G. Campbell, den lateren bibliothecaris der koninklijke
bibliotheek te 's Gravenhage. Te Nijmegen en te 's Gravenhage wijdde Guyot zich
ijverig aan geschied- en oudheidkundige studiën en werden de gemeente-archieven
vlijtig en met vrucht door hem onderzocht, waaraan wij een aantal opstellen op
bovengenoemd gebied te danken hebben.
Zie: D i r k s in Revue de la Numismatique Belge 3e série, V, 214; C a m p b e l l
in Levensb. Letterk. 1861, 144, met bibliografie; W. v a n d e P o l l in Geld.
Volksalm. 1894, 115 met portret; H.D. G u y o t , Généalogie de la famille Guyot
(Gron. 1900, niet in den handel).
van Schevichaven

[Gijselaar, Nicolaas Cornelis de]
GIJSELAAR (Nicolaas Cornelis d e ), zoon van den bekenden pensionaris van
Dordrecht, Cornelis de G., was een vermogend kunstkenner, die ook zelf de teekenen graveerkunst beoefende. Hij was geb. te Brussel 6 Sept. 1792 en overl. te Leiden
15 Nov. 1873. Na zijn opleiding aan het instituut van Wigeri te Beverwijk studeerde
hij eenigen tijd te Leiden en werd later luitenant bij de dragonders. In de laatste
dagen van het fransche keizerrijk ernstig verwond, werd hij in 1816 met den rang
van ritmeester eervol uit den krijgsdienst ontslagen en sleet toen een tiental jaren
op het kasteel Zuylen stein, waar hij zich met tuinbouw en kunst bezighield. Teekenen
en plaatsnijden waren zijn grootste liefhebberij; bovendien bezat hij een aanzienlijke
verzameling boeken en zocht gaarne den omgang met kunstvrienden. Met zijn
aanzienlijk vermogen heeft hij veel goeds gedaan: armen voortgeholpen, de kunst
verrijkt en vooral het Kabinet van platen en pleisterbeelden te Leiden gedurende
22 jaren van kostbare werken voorzien. Van 1838 tot 51 was hij ook lid van den
leidschen gemeenteraad. Toen in 1849 zijn vriend Humbert de Superville, directeur
van het zooeven genoemd kabinet, stierf, werd de Gijselaar tot diens opvolger
benoemd. Maar te artistiek van aard om zich van al de aan dat ambt verbonden
plichten behoorlijk te kwijten, legde hij die betrekking reeds na twee jaar neder. Nog
in 1855, op 62-jarigen leeftijd, trad de geleerde kunstkenner in het huwelijk met de
weduwe van een broeder van bovengenoemden Humbert de Superville en woonde
met haar een elftal jaren te Doesburg. Na haar dood in 1866 keerde hij metterwoon
naar Leiden terug.
Zie: Levensber. Letterk. 1875, 97.
Zuidema

[Gijsels, Aert of Aernoudt]
GIJSELS (Aert of Aernoudt), zich ook schrijvende G i j s e l s v a n L i e r
(vermoedelijk naar een verkregen landgoed) geb. in de prov. Gelderland omstreeks
1593, overl. te Mödlich nabij Lenzen (Brandenburg) in 1676. Op 16-jarigen leeftijd
ging hij naar zee in dienst van de Kamer Zeeland der O.-I.C. en bracht het reeds in
1618 tot opperkoopman op Ambon. In 1621 keerde hij als kapitein van de ‘Walchren’
en commandeur der retourvloot naar Nederland terug. In 1629 ging hij wederom
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voor 9 jaren naar O.-I., waar hij gouverneur van Ambon en later raad van Indië was;
onder zijn bestuur werden in de Molukken
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de eerste europeesche vrouwen, waaronder sommige van minder goed gehalte,
aangevoerd. In 1641 had hij als tijdelijk vice-admiraal het gezag over een vloot van
20 schepen, met M. Azn. de Ruyter als tijdelijk schout-bij-nacht, bestemd voor een
expeditie op de kusten van Portugal tot steun van den opstand in dat land tegen
Spanje. De zeeslag bij Kaap St. Vincent op 4 Nov. 1641 leidde echter tot geen
resultaat.
In 1647, tijdens het verblijf van den keurvorst van Brandenburg hier te lande,
kwam hij met dezen persoonlijk in verbinding, door zijne voorstellen tot oprichting
van een niet-nederlandsche O.-I.C., bestemd om met het hier bestaande monopolie
in mededinging te treden; vermoedelijk een gevolg van miskenning. Hij richtte een
reeks van memories dienaangaande tot den Keurvorst, die hem tot zijn geheimraad
benoemde. Eerst zou de scheepvaart van uit een der Oostzeehavens plaats hebben,
maar toen dit plan schipbreuk leed door den tegenstand van
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den koning van Denemarken, om aan de brandenburgsche schepen dezelfde
faciliteiten als aan de nederlandsche te verleenen, had men aanvankelijk aan de
Elbe Glückstadt op het oog; ook de aankoop van het deensche Tranquebar kwam
niet tot stand. Intusschen had G. in 1651 Lenzen van den Grooten Keurvorst in
erfpacht bekomen en maakte hij zich daar bij de bevolking in vele opzichten
verdienstelijk. Hij bleef steeds de raadsman in koloniale en maritieme
aangelegenheden, maar mocht de totstandkoming van geen zijner plannen beleven.
Zie: Kroniek Historisch Genootschap te Utrecht 1872; d e J o n g e in Geschiedenis
van het Ned. Zeewezen I; Grondig verhaal van Amboyna (1621); R. S c h ü c k ,
Brandenburg-Preussens Kolonial-Politik, 1647-1721, (Leipzig 1889, 2 dln.); T i e l e ,
de Nederlanders in den Maleischen Archipel; v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u i n ,
de Herv. Kerk in Ned. O.I. (Arnhem 1884) 625.
Mulert
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H.
[Haak, Rudolf Jurriaan Stephanus]
HAAK (Rudolf Jurriaan Stephanus), zoon van J a n J a n s H a a k (geb. te
Groningen 9 Dec. 1828, overl. te Zutphen 17 Febr. 1885, apotheker te Zutphen, die
in zijn vrijen tijd hoofdzakelijk portretten schilderde), geb. te Zutphen 9 Juni 1862,
overl. aldaar 24 Juni 1897; schilder, die na de rijksnormaalschool voor
teekenonderwijs te Amsterdam afgeloopen te hebben, het diploma van leeraar in
het handteekenen M.O. behaalde. Hij was leerling van Willem Maris en behaalde
met zijn schilderstuk ‘Aan het kanaal’ de gouden medaille op de tentoonstelling der
‘Münchener Künstler-Genossenschaft’ van 1903.
Zie: Navorscher XLIII (1893) 474.
Gimberg

[Haan, Romke Everts de]
HAAN (Romke Everts d e ), 24 Juli 1833 te Wirdum in Friesland geb. en 10 Jan.
1899 te Deventer overl. Opgeleid voor 't lager onderwijs, legde hij vlug de daarvoor
vereischte examens (4e, 3e en 2e rang) af, ook die voor het M.U.L.O. (fransch,
engelsch, duitsch, wisk., natuurk. art. 72), en vestigde zich als kostschoolhouder te
Leeuwarden. Later (1862) werd hij hoofd eener gesubsidieerde school voor uitgebreid
lager onderwijs te Amersfoort, vanwaar hij in 1865 benoemd werd tot leeraar aan
de hoogere burgerschool te Nijmegen. Hier behaalde hij in 1866 de acte M.O. in de
natuur- en scheikunde en cosmographie, het volgend jaar de acte M.O. voor delfstof-,
aard-, plant- en dierkunde, ten slotte in 1869 de acte M.O. boekhouden. In 1870
werd hij tot directeur der toen opgerichte rijks hoogere burgerschool met 3-jarigen
cursus te Winterswijk benoemd, welke betrekking hij met meer dan gewonen ijver
waarnam tot Dec. 1897, toen hem wegens ziekte eervol ontslag werd verleend. Veel
heeft de Haan gedaan voor de verbreiding der natuurwetenschappen, waarover hij
tal van opstellen schreef in het Album der Natuur, Isis, de Vragen van den dag e.a.
populaire tijdschriften. Zijn streven om de evolutieleer van Darwin meer algemeen
bekend te maken berokkende hem o.a. een tijdelijke vervolging van de kerkelijke
partij in de Tweede Kamer, waarbij zelfs het verlangen werd uitgesproken, dat hij
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uit zijn rijksbetrekking zou worden ontzet, welke toeleg echter niet gelukte.
Tijdens zijn werkzaamheid bij 't lager onderwijs schreef de Haan de volgende
werken: Mustersammlung Deutscher Gedichte neuer und alter Zeit (1861); Leesboek
over de Staatshuishoudkunde, ten behoeve van scholen van meer uitgebreid lager
onderwijs (1863); Open brief aan den heer van Zuylen van Nyevelt, naar aanleiding
van diens rede in de Tweede Kamer (1863); Gondibald, of keizer Karel de Groote
te Leusden. Romantische schets uit den tijd van de invoering des Christendoms
hier te lande (1867). Na zijn studie in de natuurwetenschappen ter verkrijging van
een betrekking bij het middelb. onderwijs, zagen achtereenvolgens van zijne hand
het licht: Leerboek der mineralogie (1868, 2 dln.); De schepping der wereld uit het
standpunt der hedendaagsche wetenschap beschouwd. Uit het. Hoogduitsch van
Ph. S p i l l e r (1869); Geologische tabel, aanwijzende de opeenvolging der
gesteenten in enkele landen van Europa enz. (1870); Theorie van Darwin. Beknopte
uiteenzetting van het ontstaan der planten diervormen. Naar 't Hoogd. van J u l i u s
D u b (1870, 2e dr. 1875); Over het ontstaan van den stamboom van den mensch.
Uit 't Hoogd. van E. H a e c k e l (1872); De lucht beschouwd in hare betrekking tot
kleeding en woning. Uit het Duitsch van M. v o n P e t t e n k o f e r (1873); Twee
vorstinnen des gezangs (Adeline Patti en Christine Nilsson), naar het fransch van
G u y d e C h a r n a c é (1873); Uit het leven der dieren. Hun denken, willen, werken
en gevoelen. Naar het Duitsch van L u d w i g B ü c h n e r (1877); Kracht en stof.
Populaire aan de ervaring ontleende studiën op het gebied der natuurkundige
wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogd. uitgave van L u d w . B ü c h n e r (1877; 2e dr.
1878); De mensch en zijne plaats in de natuur, in het verleden, het heden en de
toekomst. Of van waar komen wij? Wie zijn wij? En waar gaan wij heen? Naar het
Duitsch van L u d w . B ü c h n e r (1878; 2e dr. 1881); Het leven der liefde in de
dierenwereld. Naar het Duitschvan L u d w . B ü c h n e r (1880); Beknopt Leerboek
der delfstof- en aardkunde (1882);
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Jacob Moleschott in Mannen van beteekenis (1883); Schetsen en verhalen uit het
leven der dieren aan de Noordpool en in Afrika. Uit het Fransch van P a u l B e r t ,
Met platen (1892); Schetsen en verhalen uit het leven der dieren in Azië, Amerika
en Australië. Uit het Fransch van P a u l B e r t , Met platen (1892); Van de Noordpool
naar den Aequator. Blikken in het groote rijk der schepping. Uit het Duitsch van A.E.
B r e h m . Geïllustreerd (1893); M o l e s c h o t t , Voor mijne vrienden. Herinneringen
uit mijn leven. Vertaald uit het hoogduitsch (1895); De kinderen der zon (1895).
Zuidema

[Haarlem, Nicolaas van]
HAARLEM (Nicolaas v a n ), dominicaan. Hij leefde omstreeks het midden der 15e
eeuw in het klooster te Haarlem en behoorde vermoedelijk tot de leekebroeders.
Wegens zijn eenvoud des harten en zijne kinderlijke gehoorzaamheid wordt hij door
de ordeschrijvers met de gelukzaligen gelijkgesteld. Volgens v a n O o s t e n d e
B r u y n de Stad Haarlem en haare Geschied. (Haarl. 1765) 89, zou hij in 1488 zijn
overleden.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 64; C h o q u e t i u s , Sancti
Belgi Ord. Praed. (Duaci 1618) 133.
G.A. Meijer

[Habricx, Dominicus]
HABRICX (Dominicus), dominicaan. Hij werd in 1687 te Roermond geboren; zijn
ouders waren J o a n n e s H a b r i c x en I s a b e l l a M e o . 28 Nov. 1708 ontving
hij te Maastricht het ordekleed. Aan de universiteit van Leuven verwierf hij het
licentiaat in de godgeleerdheid. In 1720 was hij professor in het klooster te Luik, in
1726 regent van het bisschoppelijk seminarie te Roermond. In 1730 trad hij als
controverse-prediker op te Maastricht en droeg daar met veel vrucht zijne
conferenties voor. Driemaal bekleedde hij het priorsambt te Maastricht; hij stierf 3
Juni 1748. Zijne theologische voorlezingen, te Luik gehouden, besloegen drie deelen
in handschrift en werden eertijds in de kloosterbibliotheek te Maastricht bewaard.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
o

Limbourg XLVI (1910) 88; A.J.J. H o o g l a n d in De Maasgouw 1888, n . 26.
G.A. Meijer

[Haemstede, Adriaen Cornelisz. van]
HAEMSTEDE (Adriaen Cornelisz. v a n ) of A d r i a n u s (H a d r i a n u s )
C o r n e l i s z . H a m s t e d i u s (H a m b s t e d i u s etc.), geb. ± 1525 te Zierikzee,
naar men beweert, uit een aanzienlijk zeeuwsch geslacht, zoodat hij van vaderszijde
aan de graven van Holland, van moederszijde aan de heeren van Aerschot verwant
zou zijn geweest; gest. eind 1562 in Friesland. Zijn signalement in 1558 luidt: ‘een
lanckachtigh man, mager met eenen dunnen bruynachtighen baerde, ende hebbende
veel sproeten in sijn aensicht’. Zijn moeder heette waarschijnlijk B a r b a r a v a n
L i e r ; zijn eenige zuster, die gehuwd moet geweest zijn met H i e r o n y m u s v a n
S a n d y c k , C a t h a r i n a . Volgens een lijst der leden van de nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen, d.d. Dec. 1559, heette zijn vrouw P e t e r . Voor zoover
we weten heeft hij twee kinderen gehad, geboren in 1561: E m a n u e l en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

C h a r i t a s . Eindelijk blijkt van Haemstede, uit 't geen ons van zijn leven bekend
is, een niet onbemiddeld man te zijn geweest.
Van zijn jeugd is ons niets bekend. Het eerste dat we van hem weten is dat hij in
1552 een boek schreef - zijn ‘primitiae studiorum’ noemt hij 't zelf -: Tabulae totius
sacrosancti Iuris Canonici Clariss. utriusque luris Licentiato, M. Livino Bloxenio a
Burgh dicatae, omnibus utriusque luris studiosis et utiles et necessariae (ex. in de
Kgl. Hof-Bibl. te München). De titel daarvan en de
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voorrede, geteekend ‘Lovanii’, doen vermoeden dat zijn opleiding een rechtskundige
is geweest, - H e n r . A n t . L i n d e n u s in de voorrede van zijn Systema
Theologicum noemt hem dan ook onder de ‘leekenpredikers’ (vgl. Navorscher XVII
(1867) 353 v.v.) - dat hij gestudeerd heeft te Leuven en dat hij in 1552 nog niet tot
de zijde der reformatie was overgegaan. Spoedig daarop evenwel deed hij dat. Is
het vermoeden juist, dat hij ook in de eerste periode van de vluchtelingenkerk te
Londen daar geweest is, dan moet die overgang zelfs reeds binnen een jaar
ongeveer zijn gevallen, want reeds in de tweede helft van 1553 sloot zich die periode
af. Is dat echter niet het geval geweest, dan is van Haemstede toch na niet veel
langer tijd reformatorischgezind geworden, want naar een bericht van hem zelf
kwam hij te Antwerpen eerst na verschillende andere plaatsen bezocht te hebben,
waar kerkherstel had plaats gehad, en toch bereikte hij die stad reeds in 1556.
Aanvankelijk niet van plan er lang te blijven, liet hij zich echter ‘hortatu fratrum’,
gezien de weinige hulp, die er was voor het vele werk, er weldra voor vinden om
voor te gaan in den dienst des Woords. En als gevolg daarvan vinden we hem nu
voortaan aan het werk te Antwerpen, en ook erbuiten in geheel Vlaanderen; o.a.
hield hij, blijkens den titel van een door Dathenus uitgegeven boekje, te Oudenaerde
een ‘disputacie’ met zekeren Jan Daelman, een libertijn en pseudo-Nicodemiet (cf.
R u t g e r s , Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden (Leiden 1899) 63
v.v., 149 v.v.).
Noch een gemakkelijke, noch een rustige tijd is dat voor van Haemstede geweest.
Zijn waarschijnlijk aan weelde gewende natuur leed zeer onder 't armoedig, dikwijls
vuil logies, de bekrompen omstandigheden en vooral de herhaalde verwisseling
van woning, die hij zich vaak moest getroosten met het oog op de speurders der
inquisitie. En daarbij kwamen dan tevens nog moeilijkheden met zijn gemeente.
Niet dat van Haemstede niet voor zijn taak berekend was - integendeel, 't getal der
hoorders steeg gaandeweg, tot zelfs tegen de 2000; zelfs geestelijken werden
gewonnen - maar zijn manier van werken was het struikelblok. Door bijzondere
bijeenkomsten onder de meer welgestelde bewoners der stad verzamelde hij zich
een groep van aanhangers nog buiten de gemeente, aan wie hij zich - naar 't oordeel
van zijn kerkeraad - meer wijdde dan aan haar; en tevens wenschte hij, blijkens een
brief d.d. 21 Juni 1557, ook in 't openbaar te gaan preeken. En het waalsche èn zijn
eigen consistorium had daartegen bezwaar, maar niettemin zette hij door. Met het
begrijpelijk gevolg, dat hij - ook al heeft hij in dien tijd met verschillende
overheidspersonen op verwonderlijk goeden voet gestaan - spoedig de stad moest
verlaten. Reeds 26 Juli verschijnt hij te Emden in den kerkeraad tot het uitbrengen
van rapport. Van langen duur is evenwel zijn afwezigheid niet geweest. Want
niettegenstaande zijn bezwaren wilde Antwerpens kerkeraad hem toch gaarne
terughebben; geen wonder! onverschrokken en welsprekend als hij toch moet zijn
geweest. Mits hij zich maar onthield van die verkeerde gewoonten, zou men niets
liever zien dan dat hij terugkwam. Het laatste is gebeurd: 13 Sept. stond men in
Emden zijn vertrek toe, reeds 1 Dec. zond hij van Antwerpen uit een brief aan den
koning van Frankrijk tot tusschenkomst voor een aantal te Parijs gekerkerde
geloofsgenooten; maar het eerste geschiedde niet, van Haemstede ging op den
ouden weg voort, de moeilijkheden
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begonnen opnieuw, nu zelfs met zoowel kracht dat de emdensche zusterkerk in de
zaak werd gemoeid. Gelukkig slaagde deze er echter in door een paar verstandige
brieven, waarin de eischen der praktijk en het presbyteriale beginsel van
kerkregeering gelijkelijk in 't oog werden gehouden en door de zending van Hermes
Backereel en Johannes Dyrkinus, in 't voorjaar van 1558 een blijvenden vrede te
bewerken. Het geheele jaar 1558 is toen van Haemstede te Antwerpen gebleven behoudens wellicht een paar korte bezoeken aan Aken en aan Frankfort a.d. Main.
Gedurig ging hij er voort met prediken, na den Sacramentsdag (9 Juni) zelfs, vooral
op aandrang van het volk, in 't openbaar. Maar daarmee werd uiteraard ook het
levensgevaar gedurig grooter voor hem. Nadat de burgemeesterskeus van 30 Mei
1558 nieuwe mannen aan het bewind had gebracht, den predikant niet zoo goed
gezind als hun voorgangers, nadat 12 Dec. van dat jaar een prijs van 300 gulden
op zijn hoofd was gezet en in het begin van 1559 zelfs door bijeenroeping van de
burgerwacht een heel de stad omvattende poging was gedaan - gelukkig door den
onwil der gilden mislukt - om hem in handen te krijgen, was het gevaar zóó groot
geworden dat een langer verblijf in die omgeving onverantwoordelijk zou zijn geweest.
Reeds 1 Aug. had hij van Emden verlof gevraagd om heen te gaan. Maar ofschoon
hem dat was gegeven, had toch zijn vertrek niet plaats voor de lente van 1559;
wellicht in verband met den druk van zijn martelarenboek, die eerst 18 Mrt. van dat
jaar eindigde. Allereerst ging hij naar Aken (10 Febr.), waar hij met vreugde
ontvangen werd, zelfs openlijk preeken mocht en zoozeer het vertrouwen der
reformatorisch-gezinden won, dat hem later werd gevraagd de belijdenis op te
stellen, waarmee deze hebben gepoogd opname in Worms te verkrijgen, aan welk
verzoek hij ook heeft voldaan door 't schrijven van het echt-calvinistische, vooral
met het oog op de akensche toestanden ook sterk antiwederdoopersche stuk, dat
we nog bezitten. Tegenstand van uit Luik, ‘het paradijs der priesters’, noodzaakte
hem echter spoedig daarop reeds weer weg te gaan. 27 Febr. vinden we hem weer
te Emden. Zijn hulp is er zeer welkom. Al in Maart wordt er hem opgedragen naar
Groningen, West-Friesland en Overijsel te gaan, om de daar verstrooide geloovigen
bij te staan. Of hij er geweest is, is echter twijfelachtig. Waarschijnlijk heeft hij er de
voorkeur aan gegeven te Norden zijn zuster te gaan bezoeken, en vandaar is hij
toen een der eerste dagen van Mei al - zonder iemands consent - naar Engeland
gegaan, om de na Elizabeths troonsbestijging te Londen herstelde vluchtelingenkerk
te helpen. Aanvankelijk is zijn werkzaamheid daar haar werkelijk ten goede gekomen;
hij regelde er - met den kort daarop overgekomen Petrus Delenus - zoo goed hij
kon de kerkelijke zaken. Maar in 1560 veranderde dat. Toen veroorzaakte hij door
zijn eigenaardige denkbeelden over de anabaptistische opvatting der incarnatie, als
rakend geen wezenlijk stuk der belijdenis, maar slechts een ‘circumstantia’, niet
geringe oneenigheid. Door zijn tegenstanders, vooral Jan Utenhove, wel wat
overdreven voorgesteld en daardoor te. hoog opgenomen, door hem en zijn vrienden
- o.a. zekeren Spanjaard A c o n t i u s , schrijver van Stratagemata Satanae - te
hardnekkig vastgehouden en te sophistisch verdedigd, haalden hem zijn denkbeelden
eerst schorsing, 17 Nov. 1560 zelfs excommunicatie op den hals. Over het eiland
Schouwen en zijn geboorteplaats ging van Haemstede toen weer
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naar Emden, waar hij 10 Febr. 1561 na een stormachtige reis aankwam en vandaar
naar Oldersum, waar hij, zijn boeken verloren hebbend, zich den tijd met tuinieren
poogde te dooden. Intusschen verlangden zijn londensche vrienden, Acontius vooral,
hem nog altijd terug. Blijkens een schrijven van 14 Juni 1561 liet hij zich daarvoor
echter niet vinden. Later veranderde hij evenwel weer van plan. 9 Apr. 1562 vroeg
hij van Groningen uit, waar hij zich toen dus scheen te hebben gevestigd, een
aanbeveling van Emdens kerkeraad om zijn oude gemeente in haar moeilijkheden
toch nog eens te kunnen gaan helpen. En daarvan voorzien is hij er in den zomer
van dat jaar toen ook werkelijk heengetrokken. Om evenwel spoedig weer terug te
keeren. Men wilde hem in Engeland n.l. zonder schuldbelijdenis niet aanvaarden;
reeds 31 Juli werd er hem een ter teekening voorgelegd. En toen hij weigerde er
zijn naam onder te zetten, werd hij 19 Aug. kortweg verbannen. 14 Dec. verschijnt
hij dan nog eens voor het Consistorium te Emden, om in zijn moeilijkheden hulp te
vragen, maar ook daar ten einde raad geworden, verwijst men hem om zulk advies
maar naar een universiteit. Vermoedelijk heeft hij dat echter niet meer kunnen
inwinnen, want kort daarop moet hij gestorven zijn.
Al maakt dit slot van zijn levensloop geen grootschen indruk, toch is hij zeker een
der verdienstelijkste mannen van zijn tijd geweest. Zijn ijver was boven verdenking,
zijn geloofsmoed, die uit zijn brieven spreekt, doet weldadig aan. Maar bovenal
verdient zijn gedachtenis waardeering, omdat hij - met het reeds genoemde boekje
het eenige dat van zijn hand verschenen is - heeft geschreven: De Geschiedenisse
Ende Den doodt der vromer Martelaren etc. (1559); waarschijnlijk te Antwerpen
gedrukt. Met groote nauwkeurigheid heeft hij daarin, uit de bronnen zelf (verhooren,
afgelegde belijdenissen, brieven, vlugmaren) 't leven en den dood van tal van
bloedgetuigen beschreven, en daarin een ‘monumentum aere perennius’ gesticht
niet alleen voor hen en voor de kracht van het geloof, maar evenzeer voor zichzelf
- ook al was een tijdlang, zeker om zijn optreden in Engeland, zijn naam zóó weinig
gezien, dat van den 3en druk af (1566) tot dien van 1657 toe zelfs zijn auteurschap
niet werd vermeld.
Zie: W.G. G o e t e r s , Dokumenten van Adriaan van Haemstede in Kerkhistorisch
Archief 1907, 1 v.v., waar bladz. 2 noot 2 de vroegere literatuur wordt genoemd.
Verder Publications Huguenot Society Vol. X Part I, 201 sqq.; A.A. v a n S c h e l v e n ,
De Nederd. vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) registers en 340 v.v.;
Kirchenrathsprotocollen sub. 26 Juli en 13 Sept. 1557, 1 Aug. 1558, 27 Febr. en 6
Mrt. 1559 (Archiv. der Ref. Kirche Emden); Kerkelijke Courant van 6 Sept. 1907.
van Schelven

[Haemstede, Witte van]
HAEMSTEDE (Witte v a n ), natuurlijke zoon van graaf Floris V bij eene onbekende
vrouw, overl. 1321. Witte werd 1299 door zijn broeder graaf Jan I beleend met de
goederen van Haamstede, die door den dood van Jan van Haemstede, zoon van
Costijn van Renesse, der grafelijkheid waren aanbestorven; hij begiftigde de plaats
met keuren en voorrechten. In het volgende jaar verdedigde hij voor Jan II Zierikzee
en veroverde Schouwen. Gedurende den vlaamschen oorlog (1304) werd hij, tegelijk
met jonker Willem, zoon van graaf Jan II, voor Zierikzee tot ridder geslagen en ging,
na aan een paar ongelukkige gevechten te hebben deelgenomen, van Zierikzee uit
per
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schip naar Holland, dat grootendeels door de Vlamingen bezet was. Hij landde bij
Zandvoort, maakte zich bekend, werd door de Kennemers en West-Friezen als
bevrijder begroet en geestdriftig binnen het nog vrije Haarlem ontvangen. Hier stelde
hij zich aan het hoofd der verzamelden en bracht den Vlaming de gedenkwaardige
nederlaag bij het Manpad toe, verdreef verder den vijand uit Holland en vereenigde
zich te Dordrecht met jonker Willem. Verder vernemen wij niets bijzonders van hem;
hij overleed in 1321, bij zijne vrouw A g n i e s e v a n d e r S l u y s , Arnouts dochter
(uit een tak van Heusden), waarmede hij in 1307 als reeds gehuwd voorkomt, drie
zoons nalatend: F l o r i s , A r n o u t en J a n .
Zie: P o l v l i e t in Wapenheraut XII, 365, die niet genoeg van de gegevens der
Rijmkroniek van S t o k e gebruik heeft gemaakt.
Obreen

[Haestrecht, Godefroid van]
HAESTRECHT (Godefroid v a n ), geb. ± 1593 luiksch edelman, en afkomstig ‘ex
ditione Heusdana’ (ten N.N.W. van Hasselt) blijkens zijne inschrijving te Leiden als
student in de wiskunde op 27 Mrt. 1623. Hij was in militairen dienst der
Staten-Generaal en woonde op het kasteel Renswoude bij Utrecht. Caspar van
Baerle vervaardigde omstr. 1625 gedichten op hem als maker van zonnewijzers,
als geograaf, mathematicus en strateeg en bezong zijn studeervertrek (‘museum’)
‘basilicae ultrajectinae annexum’. Door hem vroeg H. 2 Nov. 1629 van Tollius zijne
aanteekeningen De usu circini terug. In 1636 begaf hij zich opnieuw naar Leiden
en hield zich daar bezig met de studie van de terugkaatsing en breking van het licht.
Met de Utrechtenaars Reneri, Pollot, J. van Wassenaer en met C. van Hooghelande
was H. een groot vriend van Descartes. Toen de philosoof in den zomer van 1644
naar Frankrijk vertrok, zond Regius hem de beste wenschen, vooral van ‘Monsieur
le baron Haestrecht’ en wenschte hem bij zijn terugkeer geluk uit naam van
verscheidene bij H. verzamelde vrienden, waar zij juist over hun vereerden meester
spraken. Uit een brief van Descartes, dien de jongste uitgevers op Juni 1645 stellen
en aan H. gericht achten, blijkt, dat hij in correspondentie was met den mathematicus
Juan Friquet. Hij behoorde tot de weinige tijdgenooten, dien Descartes' Geometrie
met vrucht bestudeerden en toepasten bij de oplossing van
hoogeremachtsvergelijkingen; eene opmerking daaromtrent van H., ‘mathematum
cultor eximius hujusque scientiae peritissimus’, is ingelascht in de latijnsche uitgave
van D e s c a r t e s ' werk door v a n S c h o o t e n (ed. 1659) I, 293-94.
Zie voorts: C. B a r l a e i Poëmata (1655) I, 371-5; II 62-64, 295, 415, 487; i d .
Epp. (1667) 681; B a i l l e t , Vie de Descartes (Paris 1691) II 35, 216; Oeuvres de
D e s c a r t e s (Paris 1897-1901) I 459; II, 101, 569, 577, 580; IV, 124, 149, 227,
231.
de Waard

[Haeyen, Aelbert Hendricksz.]
HAEYEN (Aelbert Hendricksz.), geb. te Haarlem tegen het midden der 16e eeuw,
gest. in of na 1613, was omstreeks 1580 bekend als een van de bekwaamste
stuurlieden ter zee, tot wien minder ervarenen zich plachten te wenden om onderricht
en om de noodige aanwijzingen voor de vaart. De regeering van Amsterdam droeg
hem op een nieuwe zeekaart te vervaardigen en in 't licht te brengen, waarvoor hem
een jaargeld toegelegd en bovendien vergoeding van kosten voor proefvaarten enz.
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zee-caerten, waarvan een exemplaar in 't Plantijnmuseum te Ant-
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werpen is, eene nauwkeurige afteekening van de noordzeekusten van Nieuwpoort
in Vlaanderen tot de Holms in Jutland, in vijf kaartbladen, voortreffelijk gegraveerd
door Harmen Muller en Henr. Rycken. Voor de uitgaaf was aan den bewerker een
privilegie verleend. De bedoeling, dat kaarten van verdere kusten en zeeën zouden
volgen, is niet uitgevoerd, waarschijnlijk omdat Lucas Jansz. Waghenaer intusschen
zijn kaartwerk reeds had voltooid. De kaarten van Haeyen zijn echter veel gebruikt;
herdrukken verschenen in 1591, 1594, 1605, 1613. Na de uitgaaf schijnt de roem
van Haeyen als zeevaartkundige gedaald te zijn; voor de grootere zeevaart had
men aan zijne uitsluitend op praktijk gegronde lessen niet genoeg, maar wendde
zich tot geleerdere meesters. Een volledige handleiding voor zeevaartkunde,
waarvoor hij in 1585 ook octrooi gevraagd had, is nooit klaar gekomen. In 1600 gaf
hij Een corte onderrichtinge belanghende de kunst vander Zeevaart ter bestrijding
van het boekje de Havenvinding, en in 't algemeen van die zeevaartkundigen, die
zelf nooit gevaren hadden en voor de werkelijk ervaren meesters de nering bedierven.
Hiertegen verscheen een scherp tegenschrift van de hand van R o b b e r t
R o b b e r t s z . l e C a n u , get. Een waarschouwinghe der Zeeluyden voor Albert
Haijen dolinghe, gevolgd door eene Breeder verclaringh. De zeecaerten-uitgaaf van
1613 is nog door Haeyen zelven bewerkt.
Zie: C.P. B u r g e r Jr., Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen in
de 16e eeuw (De Amst. boekdrukkers III) 37.
Burger

[Haeyen, Laurens]
HAEYEN (Laurens), boekbinder en boekdrukker te 's Hertogenbosch uit het begin
der 16e eeuw, overl. vóór 12 Oct. 1532, zoon van den kaarsenmaker J a n
H a e y e n , gehuwd waarschijnlijk met G e e r t r u i d a H o l l a n t s . Wellicht leerde
hij het drukken van Gerard Leempt. Een lijst zijner uitgaven in Dietsche Warande
1894, 89; 1895, 228.
Molhuysen

[Hageman, Eduard]
HAGEMAN (Eduard), geb. te Amsterdam 20 Nov. 1749 als zoon van C o r n e l i s
H a g e m a n , med. dr. en A l i d a M a r i a S w e d e n r i j k , overl. te Leiden 19 Nov.
1827. Aan Leidens hoogeschool, waar hij 14 Sept. 1770 als student werd
ingeschreven, legde hij zich op de rechtsstudie toe en promoveerde hij 19 Febr.
1773 op een Specimen politico-iuridicum inaugurale iura sistens, quae, pendente
bello, hosti in hostem competunt (Lugd. Bat. 1773). In 1777 tot buitengewoon
hoogleeraar in de rechten te Duisburg benoemd, werd hij in 1784 aldaar ordinarius.
Na reeds in 1783 voor een zetel te Franeker in aanmerking te zijn gekomen, werd
hem in 1796 het rechtsgeleerd onderwijs te Harderwijk toevertrouwd. Reeds in den
zomer van 1797 te Leiden beroepen, aanvaardde hij 22 Sept. 1797 zijn nieuwen
post met een rede de Ecclesia a Republica separatas rationes habente. Zijn
onderwijs, dat het staatsrecht, de statistiek en de politieke geschiedenis omvatte,
nam een einde door zijn emeritaat in 1819. Het rectoraat der universiteit, in 1801
en 1810 waargenomen, werd respectievelijk neergelegd met oraties de Perfecti
doctoris academici juris publici officio difficillimo en de F.G. Pestelio, ejusque meritis
in jure publico (de laatste in originali in Leiden's univ.bibliotheek). Geroemd door
tijdgenooten als uitstekend latinist, vooral als kenner van Horatius, en wegens zijn
sterk geheugen, maakte hij zich als beoefenaar der statistiek verdienstelijk. Als
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tensch., Kunst en Smaak V, 77-102 en Oostenrijk voor en na den vrede van Presburg
t.z.p. V, 537-606. Hij huwde met J o h a n n a S i b e l l a v a n V o s v a n
S i n d e r e n , die hem overleefde.
Zijn portret is door L. Springer op steen geteekend.
Zie: S i e g e n b e e k , Leid. Hoogesch. II, T en B., 240-41; B o u m a n , Geld.
Hoogesch. II, 520-3; Oratie van G. W t t e w a a l in Ann. Acad. L.B. 1827-28, 19-20;
G r a t a m a , Regtsg. Magazijn 331; Levensschets van F.A. Bosse (door J.T.
B e r g m a n ) (Haarlem 1841), 68-9.
van Kuyk

[Hageman, Johannes]
HAGEMAN (Johannes), zoon van J o h a n n e s C a s p a r u s en M a r i a
K a z a n d e r , geb. te 's Gravenhage 30 Sept. 1817, overl. 30 Nov. 1871 te
Pasoeroean, was aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, scheen daarvoor
geen roeping te hebben en vertrok als soldaat naar Indië. In 1836 ging hij in
burgerlijken dienst over, vervulde verschillende administratieve betrekkingen van
lageren rang tot het jaar 1860, toen hij, door zijn huwelijk een onbekommerde
toekomst te gemoet gaande, ontslag uit den dienst nam en verder ambteloos burger
bleef.
Schitterde Hageman dus geenszins door een hooge maatschappelijke positie,
zijn onafgebroken wetenschappelijke werkzaamheid heeft zijn naam aan de
vergetelheid ontrukt. Een groot aantal zijner geschriften is, 't zij afzonderlijk, 't zij in
tijdschriften, uitgegeven. Hoofdvak van zijn studie was de geschied- en oudheidkunde
van den indischen archipel. De ind. regeering verleende hem toegang tot de oude
archieven, waaraan hij veel heeft ontleend, doch het is te betreuren, dat hij daarbij
niet kritisch genoeg is te werk gegaan, vooral waar zijn mededeelingen ontleend
werden uit aanteekeningen, welker authenticiteit door de kritiek nog niet geheel
boven allen twijfel verheven is; ook miste hij de gave de verzamelde stof behoorlijk
te verwerken, te verklaren uit de omstandigheid, dat hem geen wetenschappelijke
opleiding ten deel was gevallen.
Zijn belangrijkste werken zijn: Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegste
tijden af aan, tot op onze dagen in Indisch Archief 1849 en 50, Tijdschr. Bat. Gen.
1853 en 54; in beknopten vorm ook afzonderlijk uitgegeven onder den titel:
Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en
tijdrekenkunde van Java (Bat. 1852, 2 dln.); Geschiedenis van den oorlog op Java,
van 1825 tot 1830 (Bat. 1856); Javaansche tafereelen. Fragmenten uit
aanteekeningen van 1836-1864 (Samarang 1865); Geschiedenis der Soenda-landen
in Tijdschr. Bat. Gen. 1867, 1869, 1870; Geschiedenis der verovering van Malakka
en der oorlogen tusschen de Portugezen en Maleyers in Verhand. Bat. Gen. 1852;
Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch gouvernement op Java in Tijdschr.
Bat. Gen. 1855, 1856, 1857.
Zie: T.C.L. W i j n m a l e n in Nederl. Spectator 1872, 42 vlg.
Muller

[Haghen, Joannes van der]
HAGHEN (Joannes v a n d e r ), ook genoemd D u m a e u s , dominicaan. Van Renay
in Vlaanderen geboortig en ald. overl. 1573, te Gent in 1540 geprofest, was hij prior
te Leeuwarden en supprior te Rotterdam in de stormachtige dagen van 1560 tot
1570. Grondig in de klassieke letteren onderlegd en met een ongewoon
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godsdienst op, beklom gedurende een geheel jaar dagelijks den kansel om den
vreesachtigen moed in te spreken, de weifelenden en de predikers der nieuwe leer
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te bestrijden. Door deze onverschrokken strijdvaardigheid werd hij het mikpunt der
openbare en geheime aanvallen zijner tegenstanders. In de kracht zijns levens
overleed hij. Zijne preeken, in handschrift nagelaten, zijn verloren.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 75.
G.A. Meijer

[Hairwijck, Sarach Jansz.]
HAIRWIJCK (Sarach Jansz.), werd 12 Dec. 1618 benoemd tot kapitein van een der
nieuw opgerichte vendelen schutters te Rotterdam. Hij was apotheker van beroep,
komt als zoodanig reeds in 1609 voor, wonende aan het Marktveld, en werd later
hoofdman van het gilde. Tusschen 1626 en 1634 was hij meermalen schepen, van
1632 tot zijn dood vroedschap en in 1638 en 1639 burgemeester. Hij werd begraven
tusschen 14 en 20 Juli 1641.
Wiersum

[Halbertsma, Tjalling]
HALBERTSMA (Tjalling), 15 Jul. 1841 geb. te Sneek, 29 Apr. 1898 overl. te Utrecht.
Hij was zoon van K l a a s T j a l l i n g s H a l b e r t s m a doctor in de genees- en
verloskunde, en H e s t e r i n a t e n C a t e . Zijne opleiding voor de academie genoot
hij op het gymnasium te Sneek onder den rector P.J. Costerus, gedurende de jaren
1853-1858. Op 21 Sept. 1858 werd hij ingeschreven als student aan de leidsche
hoogeschool en bij zijne medische studiën hebben zijn neef Hidde Halbertsma, de
toenmalige hoogleeraar in de anatomie en physiologie en Simon Thomas, de
hoogleeraar in de verloskunde, tot zijne kennis en ontwikkeling het meeste
bijgedragen door den meer intiemen omgang waarin zij met hem verkeerden, de
eerste ten gevolge van de familieverhouding, de tweede door de omstandigheid,
dat Halbertsma bij hem als praetor werkzaam was.
Op het einde zijner studiën woonde hij ook nog te Rotterdam de lessen bij van
Dr. I.B. Molewater en M. Polano, die, werkzaam aan het groote stedelijke ziekenhuis,
tevens lessen gaven aan de klinische school. Op 18 Dec. 1863 promoveerde
Halbertsma op een proefschrift Over den Keelspiegel en zijne aanwending. Daarna
bracht hij een langen tijd in het buitenland door, in Tübingen, Weenen en Parijs.
Gedurende deze reis leverde hij eerst te Weenen in het Wiener Wochenschrift eene
arbeid getit.: Ein Beitrag zur Laryngoskopie en later te Parijs in de Société Allemande
de Médecine, eene verhandeling Recherches sur la structure des ganglions
lymphatiques.
Na zijne terugkomst in het vaderland vestigde hij zich als medicus te Sneek, maar
bleef daar slechts korten tijd, want op 23 Apr. 1866 benoemd tot hoogleeraar te
Groningen, aanvaardde hij deze betrekking op 28 Jun. d.a.v. met het uitspreken
eener redevoering over De voortreffelijkheid der hedendaagsche Verloskunde.
Reeds het volgende jaar vertrok hij uit Groningen, omdat hij benoemd werd tot
hoogleeraar te Utrecht in dezelfde vakken. Op 15 Oct. 1867 hield hij zijne intree-rede,
Over de verdiensten der Engelschen op Gynaecologisch gebied en het verband der
Gynaecologie met de Geneeskunde (Utrecht 1867). Afgezien van het kortstondig
verblijf van Gusserow in Utrecht (10 maanden), mag Halbertsma genoemd worden
de eerste hoogleeraar in de verloskunde en vrouwenziekten aan die hoogeschool,
daar hij uitsluitend in die vakken onderwijs gaf, en dit gedurende 30 jaar met zooveel
ijver en toewijding gedaan heeft, dat zijne leerlingen daarvan in ruime mate hebben
genoten. De kliniek nam steeds in omvang toe en de in 1876 door hem gestichte
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aetiologie en therapie der eclampsie hebben hem ook buiten de grenzen van zijn
vaderland bekend doen worden als een beoefenaar der verloskundige wetenschap
van meer dan gewone beteekenis.
26 Juli 1883 huwde hij te Utrecht met J o h a n n a H e l e n a E l i s a b e t h v a n
d e r M a n d e r e , geb. 21 Sept. 1849 welke reeds 26 Sept. 1886 overleed; uit dit
huwelijk werd één zoon geboren S t e v e n N i c o l a a s B o u d e w i j n .
Een portret van Halbertsma en eene opgave zijner wetenschappelijke geschriften
komen voor in: B.J. K o u w e r e n H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der
Klinieken voor Heel- en Verloskunde der Rijks-Universiteit te Utrecht met eene
beschrijving der nieuwe inrichting (Kampen 1908).
Aan deze lijst kunnen nog toegevoegd worden: De meeste gevallen van eclampsia
puerperalis zijn het gevolg van druk op de ureteren in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1881,
817 (verkort voorgedragen op het congres te Londen); Eclampsia gravidarum, eene
nieuwe indicatie voor sectio caesarea in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1889, II, 485; Ned.
Tijds. v. Verlosk. en Gynaecol. I afl. 1 en 2, boekaankondiging, ibid. 1889, II, 734;
Een gemeenschappelyk onderzoek naar de beste behandeling van eclampsia
puerperalis, ibid. 1895, I, 499; De opheffing der Amsterdamsche Kraaminrichting,
boekaankondiging in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1881, 238; Die Diagnose des Sitzes
o

der Placenta durch Probepunctionen, in Centr.bl. f. Gynaecologie 1881 n . 5, 97.
Over afwachten, tang-applicatie, craniotomie en keering bij bekkenvernauwing in
Ned. Tijds. v. Geneesk. 1873, 485. Verder referaten over verschillende onderwerpen
en boekaankondigingen.
Zie: Ned. Tijds. v. Geneesk. 1875, 1880, 1882, 1884 en 1885 naamregisters.
Simon Thomas

[Halteren, Mr. Hendrik Balthasar van]
HALTEREN (Mr. Hendrik Balthasar v a n ), geb. 15 Nov. 1730 te Leiden (ged. 16
Nov.), overl. aldaar 13 Jan. 1802, zoon van D a n i ë l v.H., grijnfabrikant en
veertigraad van Leiden, en E l i s a b e t h v a n H o o g m a d e . Evenals zijn vader
oefende hij 't beroep van grijnfabrikant uit, doch ook in andere functiën heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt. Wij treffen hem aan als regent van het Bethlehemshofje,
kapitein der burgerij (2 Mei 1754), veertigraad (12 Febr. 1760), schepen (25 Juli
1765), burgemeester (10 Nov. 1784) zijner geboortestad. In deze laatste functie
werd hij bij Res. van 15 Febr. 1787 benoemd in de commissie tot onderzoek naar
de grenzen van het stadhouderlijk gezag, zijnde hij een der eerste woordvoerders
der Patriotten. Geen wonder dan ook dat hij 6 Febr. 1788 door den Stadhouder van
de regeering werd ontzet. In 1787 verleende de leidsche hoogeschool hem het
doctoraat in de rechten honoris causa. Hij was te Leiden 17 Jan. 1769 gehuwd met
C o r n e l i a v a n P o o t (geb. 15, ged. Leiden 19 Maart 1733, overl. Leiden 28
Aug. 1787) dr. van A b r a h a m v.P. en A n n a P e t r o n e l l a v a n d e r H a g e n ,
en liet één zoon na, Mr. D a n i ë l v.H.
van Epen

[Hanedoes, Johannes]
HANEDOES (Johannes), geb. te Workum 23 Oct. 1689, overl. 10 Apr. 1777,
begraven in de kerk te Abcoude, waar hij 1 Juni 1716 gehuwd was met H e n d r i n a
d e W i l d e (geb. 8 Mei 1696, gest. 2 Febr. 1774).
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Na zijn promotie te Leiden 4 Apr. 1710, op een niet onverdienstelijk proefschrift
met aphorismen, de Cachexia, heeft hij vermoedelijk eerst in Workum gepractiseerd.
In de notulen van het
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amsterdamsche collegium medicum leest men ten minste, dat Dr. Bronkhorst 21
Juni 1712 meedeelde, dat ‘in Amsterdam sal komen praktiseren Dr. Hanedoes van
Worcum; heeft toegesegt over 6 à 8 weken zijn diploma en burgerceel hier te
vertoonen’, wat ook werkelijk gebeurd is. Hij was een gezien en geacht medicus,
die in 1732 tot inspector, in 1753 volgens ancienniteit tot praeses collegii medici
benoemd werd. Zoo iemand, dan trachtte hij de voorrechten van zijn stand, zelfs
ten koste van de chirurgen, hoog te houden. Hij zou een boekje over een badplaats
geschreven hebben. In de laatste jaren schijnt hij ziekelijk geweest te zijn ‘hij ging
niet meer uit visiteeren’ en kwam niet meer op straat.
Zie: Notulen van 't Amsterdamsche Colleg. medic. (Amsterd. Archief);
mededeelingen van Dr. H a n e d o e s te Almkerk; A. G e y l , Briefwisseling tusschen
P. Camper en A. Titsingh in Ned. Tijdschr. Geneesk. 1908, II, 228.
A. Geyl

[Hanewinckel, Stephanus]
HANEWINCKEL (Stephanus), zoon van H e r m a n u s C h r i s t i a n u s , predikant
te Nuenen, en van C a t h a r i n a E l i s a b e t h S l u i t e r , ged. te Nuenen 5 Oct.
1766, overl. 15 Dec. 1856; werd achtereenvolgens proponent Juni 1789, predikant
te Bakel 14 Mrt. 1790, te Aarle, Beek en Lieshout 10 Apr. 1791, te Oost-Graftdijk 4
Nov. 1798, te Vierlingsbeek 25 Juli 1802, te Sonsbeek in combinatie 30 Nov. 1806,
te Warns en Scharl 23 Juni 1811, te Ravestein Nov. 1818 en te Dieden in combinatie
16 Oct. 1825. Emeritus 1 Juli 1841. Hij schreef onder zijn naam: Geschied- en
aardrijksk. beschr. der stad en meiery van 's Hertogenbosch (Nijm. 1803); naamloos:
Reize door de meyerij van 's Hertogenbosch in 1778 (Amst. 1799) en Reize.... in
1799 (Amst. 1800). De beide laatste werken ademen een zeer anti-katholieken
geest, zijn om deze reden van kath. zijde ernstig aangevallen, geven evenwel blijk
van eene grondige kennis van land en volk, dikwijls van groote opmerkingsgave en
zijn, naar latere toestanden beoordeeld, een weliswaar gekleurd maar overigens
trouw beeld van hetgeen de schrijver heeft willen aantoonen. Hij huwde te Bakel
21 Oct. 1798 A l i d a J o h a n n a C l a r a v o n S c h m i d t a u f A l t e n s t a d t ,
dochter van J o h a n H e i n r i c h A d o l p h en van J o h a n n a J u d i t h
G u a l t h e r i , geb. te Boxtel 28 Mrt. 1779, overl. te Ravestein 27 Oct. 1858.
Aug. Sassen

[Happé, Cornelis Hendrik]
HAPPÉ (Cornelis Hendrik), luitenant-generaal der infanterie, staatsraad i.b.d. 14
Mei 1805 te Harderwijk geb., overl. te Arnhem 13 Dec. 1871. Zijne ouders waren
J a n F r e d e r i k H a p p é en C e c i l i a T i j h o f f . Reeds op jeugdigen leeftijd
trad hij in dienst bij de 14e afdeeling infanterie; in 1820 werd hij korporaal, bekleedde
achtereenvolgens de rangen van fourier en sergeant-majoor om 21 Juli 1828 na
afgelegd examen bevorderd te worden tot 2en luitenant. Het eerste deel van zijne
militaire loopbaan bracht hij door te Maastricht, uit welke vesting hij in het voorjaar
van 1831 met de 14e afdeeling infanterie tijdens eene wapenschorsing naar
Noord-Brabant vertrok.
In het begin van 1832 werd Happé - toen 1e luitenant - als adjudant gedetacheerd
bij de 3e afdeeling mobiele zuidhollandsche schutterij; hij was daarmede aanvankelijk
in garnizoen te Gorkum en te Willemstad, later bij het leger te velde gekantonneerd
in Noord-Brabant. In 1838 legde hij met goed gevolg examen af voor
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kapitein, waarop zijne aanstelling tot dien rang volgde. Van Mei 1856 tot Mei 1860
commandeerde bij het 1e regiment infanterie; hierop volgde zijne benoeming tot
generaal-majoor. In dezen rang werd hem in 1863 door de regeering opgedragen
tegenwoordig te zijn bij eene wapenschouwing over de bondstroepen van Hannover
en Brunswijk. In 1866 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal en inspecteur der
infanterie, welke betrekking hij echter slechts een jaar bekleedde. Het verzwakken
van zijne lichaamskrachten en vooral ook van zijn gezicht noopten hem het leger
te verlaten, waarin hij bijna 50 jaren had gediend. De laatste jaren van zijn leven
bracht hij te Arnhem door.
Zie: Nieuwe Militaire Spectator, N.S. 1872 193 e.v.
Dyserinck

[Happé, Everhard Christiaan Frederik]
HAPPÉ (Everhard Christiaan Frederik), geb. te Villevoorde 13 Apr. 1817, overl. te
Weltevreden 8 Dec. 1872, broeder van den voorg., trad in 1832 in mil. dienst, ging
in 1835 als sergt. der inf. over bij het ind. leger en werd in 1837 benoemd tot 2en
luit. Verdere bevorderingen: 1842 1e luit., 48 kapt., 54 maj., 56 luit.-kol., 62 kolonel.
In 66 vertrok hij met verlof naar Nederland, en werd daar in 1867 benoemd tot lid
in den Raad van Ned. Indië met rang van gen.-maj.
Happé woonde de drie balische expedities (1846-49) bij, waarvoor hij in 1846
R.M.W.O. 4e kl., in 1849 id. 3e kl. werd; voerde in 1856 de expeditie naar Mori
(Celebes) aan, nam in 1859 deel aan de krijgsverrichtingen in Palembang, en verving
in 1863 den toenm. luit.-kol. G.M. Verspeyck als wd. resident en mil.-comm. der Z.
en O. Afd. van Borneo, waar hij het ned. gezag over het in 1860 geannexeerd gebied
verder bevestigde.
Zie: A.W.P. W e i t z e l , Geschiedk. overzicht van de exp. naar To Mori in Bijdr.
T.L. en V. van N.-I. (1883); H.G.J.L. M e y n e r s , Bijdr. tot de kennis der gesch. van
het Bandj. Rijk 1863-66 (Leiden 1886).
Kielstra

[Hardenberg, Albertus Rizaeus of Ritzes]
HARDENBERG (Albertus R i z a e u s of R i t z e s ), H a r d e b e r g u s ,
H a r d e n b u r c h e.a., D u r i m o n t a n u s ; geb. 1510 te Hardenberg in de provincie
Overijsel, gest. 18 Mei 1574 te Emden, waar hij ook in de Grosze Kirche begraven
ligt. Hij was een verwant van paus Adriaan VI. In 1547 huwde hij met D r u s i l l a
S i s s i n g h e , die hem tot Febr. 1580 overleefde. (Bibliotheca Bremensis Class. VII
fasc. I (Brem. 1723) 323). Het huwelijk bleef kinderloos.
Van zijn zevende jaar af bezocht Hardenberg de school van de broeders des
gemeenen levens te Groningen. 10 jaar later ging hij in 't klooster Aduard, welks
abt Johannes Reekamp zijn verwant was. Na zich hier verscheidene jaren op de
studie te hebben toegelegd, die in dat klooster zeer in eere was, vertrok hij in 1530
naar de leuvensche universiteit. De heftig anti-reformatorische gezindheid der daar
doceerende professoren had het gevolg dat hij meer en meer in dien tijd zich tot de
hervorming aangetrokken gevoelde. Zoozeer zelfs, dat het bekend werd en hij, na
zijn baccalaureaat te hebben verkregen, zich genoodzaakt zag Leuven te verlaten.
Op weg naar Italië werd hij te Frankfort aan de Main ziek. Dat gaf veranderingen in
zijn plannen. In plaats van zijn reis voort te zetten ging hij naar Mainz, waar hem
spoedig werd toegestaan eenige colleges te geven, en waar hij in 1537 of 1539 -
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waarschijnlijk in 't eerste dier twee jaren - doctor theologiae werd. Ook leerde hij
hier Johannes a Lasco kennen, den beroemden Pool, die sedert dien een van
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zijn beste vrienden is geweest. Met dezen vinden we hem kort daarop weer te
Leuven. Weldra begon hij daar een verklaring te geven van de brieven van Paulus.
Hierbij trad hij echter zóó reformatorisch te voorschijn - zelfs schijnt hij openlijk zijn
geestelijke waardigheid als Bernardijn te hebben afgezworen (C h . A l . C a m p a n ,
b

Mémoires de Francisco de Enzinas (Brux. - la Haye 1862-63), Tom. 1 , 304) - dat
hij zich reeds in korten tijd de vijandschap zoowel van den clerus als van het hof op
den hals haalde. Dat hij toen Leuven verlaten moest, spreekt vanzelf. Hardenberg
ging weer naar de abdij van Aduard en woonde en doceerde daar van 1540-1542
of 1543. Langzamerhand rijpte in dien tijd ook zijn besluit - vooral onder invloed van
tal van brieven van a Lasco en evenzeer door toedoen van Melanchton - om met
de roomsche hiërarchie voor goed en in alle opzichten te breken. Toen dat gebeurd
was trok hij naar Wittenberg, waar hij in Juni 1543 onder de ‘pauperes gratis recepti’
aan de universiteit werd ingeschreven. Na daar met Melanchton een vriendschap
te hebben gesloten, die heel hun verder leven heeft geduurd, trok hij reeds in 't
voorjaar van 1544 weer weg. Hij ging toen naar den aartsbisschop van Keulen,
Herman van Wied, om dezen bij te staan in zijn reformatorische plannen, met name
door invoering van een Butzeriaansch-Melanchtoniaansche regeling. In dienst van
dezen aartsbisschop maakte hij verschillende reizen, o.a. naar Bazel, Zurich en
Straatsburg. Toen deze echter in 't voorjaar van 1547 genoodzaakt werd zijn ambt
neer te leggen en zijn gebied weer tot de roomsche Kerk terugkeerde, was natuurlijk
hier voor Hardenberg niets meer te doen. Na een korten tijd te Eimbeck predikant
te zijn geweest en een uitnoodiging om zich voor de reformatie in Engeland
beschikbaar te willen stellen, te hebben afgeslagen (A.A. v a n S c h e l v e n , De
Nederduitsche Vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 59), werd hij nog in 't zelfde jaar
1547 veldprediker in dienst van graaf Christoffel van Oldenburg en nam in die
kwaliteit deel aan den slag bij Drakenburg en de bevrijding van Bremen, waartoe
deze vorst was uitgerukt. Als gevolg van zijn verschijnen in die stad werd hij daar
in Mei tot domprediker benoemd, een eigenaardige betrekking met deels pastorale,
deels professorale plichten. Spoedig deden zich echter moeilijkheden op. Reeds in
1547 kwam 't geschil in zake het avondmaal met de Lutherschen ter sprake, daar
de overige bremer predikanten Lutheranen waren. Voorloopig echter wist Hardenberg
door zijn (wezenlijk gereformeerde, maar uit gebrek aan dogmatisch in zicht door
zijn collega's goedgekeurde) confessie van 17 Jan. 1548 dezen storm nog te
bezweren. Zelfs brak toen een tijd van ongestoorde samenwerking aan. Intusschen,
blijvend was dat toch niet. Toen Hardenberg zich - mede door a Lasco's toedoen meer bewust werd van zijn niet-luthersch standpunt en ook buiten Bremen de
controverse denkbeelden zich scherper afteekenden, kon vernieuwing van den strijd
niet uitblijven. Ze begon tegen het einde van 1555, bij de verschijning van het boek
van T i m a n (een der luthersche predikanten) Farrago, dat waarschijnlijk niet anders
bedoelde dan een uitdaging aan het adres van Hardenberg, vooral door den eisch,
dat alle bremer predikanten het zouden teekenen. Toen Hardenberg dat weigerde
te doen begon - het was omstreeks Vasten 1556 - Timan tegen hem te prediken.
Een door den stedelijken magistraat bewerkt colloquium bleef zonder gevolg.
Integendeel, al heftiger werd de strijd. Tal van stukken
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werden gewisseld, bij verschillende theologen buiten Bremen werd zoowel door de
eene als door de andere partij advies gevraagd, heel de stad kwam in beroering.
Hardenbergs leven was zelfs niet geheel veilig. Eindelijk werd in 1560 de zaak op
den Kreistag van het bremensche aartsbisdom te Brunswijk gebracht. Eenmaal
werd de zaak toen nog verschoven. Maar op een volgende vergadering, 8 Febr.
1561, werd het domkapittel bevolen binnen 14 dagen Hardenberg eervol te ontslaan.
Na geprotesteerd te hebben tegen deze beslissing verliet hij 18 Febr. met zijn vrouw
de stad. Wel ging in Jan. 1562 Bremen weer tot de zwitsersche hervorming over,
maar Hardenberg werd niet teruggeroepen. Aanvankelijk schijnt hij zich toen naar
de Zuidelijke Nederlanden begeven te hebben om daar te prediken. Daarna leefde
hij tot 1565 in 't klooster Rastede bij Oldenburg en hield zich daar bezig met het
schrijven van verschillende werken. In 1565 werd hij predikant te Sengwerden, een
plaatsje in het gebied van den jonker van Knyphausen; terwijl hij tevens genoemd
wordt als te Elbing in West-Pruisen werkzaam. Van daaruit maakte hij groote
zwerftochten, vooral in het jaar 1566, om de kruiskerken in zijn vaderland in den
dienst der reformatie te helpen - we vinden hem bijv. te Elburg, Harderwijk en
Amsterdam - tot hij 16 Oct. 1567 predikant te Emden werd. Om zijn toen reeds
zwakke gezondheid werd hij vrijgesteld van ziekenbezoek en het bijwonen van
begrafenissen; maar in het overige van het ambtswerk heeft hij tot aan zijn dood
trouw zijn plicht gedaan. Zijn bibliotheek heeft hij vermaakt aan de kerk van Emden,
die ook in 't bezit is van zijn portret.
Hardenberg - hoewel er slechts weinig van hem is gedrukt - is auteur geweest
van tal van geschriften. Een volledige lijst ervan is te vinden bij R o t e r m u n d ,
Lexicon aller Gelehrten in Bremen I (Brem. 1818) 160-162. De voornaamste zijn de
volgende: Theses adversus ubiquitatem corporis Christi (1554 of 1555); Erklärung
der Offenbarung Johannis (1614 te Groningen gedrukt); Themata sive positiones
adversus ubiquitatem ... Addita est sententia de Coena Domini ex Commentariis
W o l f g . M u s c u l i in Matthaeum et Psalmum LXVIII (1566); Teutsche Confession
(1558); Summa doctrinae de Coena; Expositio germanica doctrinae de S. Coena;
Vita Wesseli (1640 te Groningen gedrukt); Summaria doctrina ... A l b .
H a r d e n b e r g i i de ubiquitate et coena Domini (1560); De ubiquitate scripta duo
adversaria D. A l b . H a r d e n b e r g i i et E l a r d i S e g e b a d i i ; H a r d e n b e r g i
brevis et aperta controversiae de Eucharistia explicatio (Myloecii 1564). Ook liet hij
een beschrijving na van hetgeen hem te Bremen is overkomen.
Wat Hardenbergs denkbeelden betreft, hij was beslist de zwitsersche hervorming
toegedaan. Dat hij daarbij vooral Bullingeriaansch, min of meer anti-Calvinistisch
zou zijn geweest, is niet juist. Reeds in 1545 stemde hij geheel met Calvijn overeen.
Voorts was hij even bekwaam als zelfstandig en zacht van karakter.
3

Zie: H e r z o g , Realencyklopädie in voce en de daar genoemde literatuur, vooral
W. S c h w e c k e n d i e c k , Dr. Albert Hardenberg (Emden 1859) en B e r n h .
S p i e g e l , D. Albert Rizaeus Hardenberg (Bremen 1869). Verder: M e i n e r s ,
Oostvrieschlandts Kerkel. Geschiedenissse (Gron. 1738) II, 72; C. H i l l e R i s
L a m b e r s , De Kerkhervorming op de Veluwe (Barnev. 1890) register; F.L.
R u t g e r s , Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden (Leiden 1899) 32,
100, 220; E. d e C o u s s e m a k e r ,
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Troubles religieux du XV Ie siècle dans la Flandre maritime (Bruges 1876-1884) I,
102, 103; Kerkhistorisch Archief VIII (1911) 80; C. R o t t l ä n d e r , Der Bürgermeister
Daniel von Büren und die Hardenbergischen Religionshändel in Bremen (Göttingen
1892); D a l t o n , Johannes a Lasco (Gotha 1881) zie register. Zijn relatie met
Melanchton - althans voor zoover dat mogelijk is uit de helft eener correspondentie
- kan blijken uit: P h i l i p p i M e l a n c h t o n i s ad Doctorem Alb. Hardenbergium
Epistolae.... ed. C h r . P e z e l i u s (Brem. 1589) en Corpus Reformatorum:
M e l a n c h t o n i s Opera edid. B r e t s c h n e i d e r - B i n d s e i l (Hal. 1834 vlg.). Dat
hij met Thomas Erastus bekend is geweest, is te zien Monumenta Pietatis etc.
(Frankf. 1701) 346.
van Schelven

[Hardenberg, Petrus (1)]
HARDENBERG (Petrus) (1), volgens sommigen een broeder van voorg., wat echter
door anderen betwijfeld wordt, omdat des laatsten naam Rizaeus ('t zij deze
familienaam is of ‘zoon van Ritze’ aanduidt) bij dezen Petrus nooit vermeld wordt
is te Zwolle geboren. Hij stierf 22 Apr. 1604. Opgaven, die hem na dat jaar nog
predikant te Makkum en te Wormer doen zijn, verwarren hem met den hieronder
vermelden naamgenoot.
Waarschijnlijk om de geloofsvervolging uitgeweken, liet Hardenberg zich 21 Juli
1571 te Heidelberg als student inschrijven (cf. T o e p k e , Die Matrikel der Universität
Heidelberg (Heid. 1884-1910) II, sub 21 Julii 1571). Nog in 't zelfde jaar werd hij
voorganger in de geheime samenkomsten der kruiskerken van Franeker en
Leeuwarden. In 1573 moest hij voor de tweede maal de wijk nemen; hij trok toen
naar Emderland, waar hij onder de eerste reformatorische predikers heeft behoord.
Vandaar ging hij naar Amsterdam, waar hij 31 Aug. 1578 bevestigd werd. Na in
1579 van deze standplaats uit bij leening eerst een tijd te Zwolle en daarna een
tweetal maanden te Deventer te hebben gediend, ontving hij nog eens een verzoek
om zijn vaderstad te hulp te komen, en met het oog op zijn ‘idioma naturale’ en zijn
gezondheid heeft hij aan die roeping toen ook gehoor gegeven. In 1581 was hij daar
nog, want als ‘minister Swollensis’ woonde hij eind Mei van dat jaar de nationale
Synode van Middelburg bij. Het volgende jaar vinden we hem echter onder de
dienaren des woords der Kerk van Antwerpen. Daar is hij toen tot aan de overgave
dier stad aan Parma in Aug. 1585 gebleven. Nadien is hij korten tijd te Leiden
woonachtig geweest, naar het schijnt; althans dan wordt hij gemengd in de
moeilijkheden, die in die stad aangaande Caspar Coolhaes gerezen waren; met
name wordt zijn hulp ingeroepen om als bemiddelaar op te treden tusschen de
anti-Coolhaesianen en den Prins, en te bewerken, dat Coolhaes niet in zijn ambt
zou worden hersteld. Daarna is Hardenberg weer naar de Paltz gegaan. In 1595
werd hij nog eens te Heidelberg ingeschreven en 11 Dec. 1599 werd hij aan die
universiteit baccalaurius artium (cf. T o e p k e l.c. II, 179 Anm. 1). Niet onwaarschijnlijk
heeft hij toen tegelijkertijd in de paltzische kerken het superintendentschap of
inspectoraat van twee classes bekleed, waarvan Bibliotheca Bremensis, Class. VII
fasc. I (Brem. 1723) 323 gesproken wordt. In 1600 is hij echter weer in 't vaderland
terug. 21 Oct. of 4 Nov. van dat jaar - op beide data wordt een Petrus Hardenberg
vermeld - liet hij zich voor de tweede maal te Leiden inschrijven. In 1602 hervatte
hij toen nog eens
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zijn dienst te Franeker, en bleef daar tot aan zijn dood.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten, (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce,
en de daar genoemde literatuur. Bovendien Werken der Marnix-Vereeniging (Utr.
1870-1889) S. II, D. III, 359; S. III, D. II, 27, 223; S. III, D. V, 207, 235 vg.; H.Q.
J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 78; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta IV en VI, registers.
van Schelven

[Hardenberg, Petrus (2)]
HARDENBERG (Petrus) (2), in 1580 geb. te Zwolle, en 1616 gest. te Wormer. Daar
in dat jaar 1580 te Zwolle juist de hiervoor genoemde Petrus Hardenberg predikant
is geweest, is het niet onmogelijk dat de hier behandelde zijn zoon is geweest. 't Zij
21 Oct., 't zij 4 Nov. van het jaar 1600 ving hij aan de universiteit te Leiden zijn
studiën aan. In 1604 werd Makkum en Cornwerd zijn eerste gemeente. Maart 1615
verhuisde hij vandaar naar Wormer, en bleef daar tot zijn dood.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
Nieuw Kerkelijk Handboek 1908, 151.
van Schelven

[Hardenberg, Petrus (3)]
HARDENBERG (Petrus) (3), H a r d e n b e r g h , een zoon van Johannes Pauli
Hartenberg (kol. 1030), geb. 1631 te Leiden, waar zijn vader toen predikant was,
gest. Nov. 1675 te Enkhuizen. De predikant J o h a n n e s H a r t e n b e r g i u s , die
op reis naar Indië in 1689 stierf, was zijn broeder.
Na 5 Sept. 1644 aan de leidsche universiteit ‘honoris causa’ te zijn ingeschreven
en daar zijn studiën te hebben beëindigd, werd deze Petrus Hardenberg in 1654
predikant te Oud-Carspel. Daar is hij ook begraven, hoewel hij elders stierf.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
K n u t t e l , Acta der Zuid- Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 vv.) III, 420.
van Schelven

[Harney, Martinus]
HARNEY (Martinus), dominicaan, 6 Mei 1634 te Amsterdam geb., overl. te Leuven
22 April 1704; trad 21 Nov. 1650 te Brussel in de Orde en voltooide zijne studiën
aan de universiteit van Leuven, waar hij 24 Sept. 1669 den doctorstitel verwierf. In
1672 ontbood hem de generaal der Orde naar Rome om als socius of raadsman
aan het bestuur der Orde deel te nemen. In 1675 werd hij regent primarius te Leuven,
in 1679 prior te Brussel. Van 1680-1684 en van 1692-1696 bestuurde hij als
provinciaal de Nederduitsche provincie en stond sinds 1678 tevens als prefect over
de dominicanen-missie in de Vereenigde Provinciën. Hij deed zich vooral kennen
als een ijverig verdediger van het thomistische leerstelsel en als een heftige bestrijder
der Jansenisten.
Hij schreef: Epistola apologetica ad R. adm. P.F. Petrum de Alva et Astorga O.F.M.
(Bruxellis 1664); Redelycke Gehoorzaemheyt der Catholycke Nederlanden in het
lesen der H. Schrifture, in ghemeyne taele (tegen A. Arnauld) (Antw. 1686).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 348; P a q u o t , Mémoires I, 560;
Dietsche Warande N.R. I (1876) 468.
G.A. Meijer
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[Harrebomee, Pieter Jacob]
HARREBOMEE (Pieter Jacob), schrijver van het bekende Spreekwoordenboek der
Nederl. Taal, geb. 26 Juni 1809 te Heemstede, waar zijn vader hoofdonderwijzer
was, en overl. 22 Dec. 1880 te Utrecht. Als de oudste van een tiental kinderen,
leerde hij al vroeg de handen uit de mouw steken, was zijn vader behulpzaam bij
de vervulling van diens dagelijksche bezigheden, studeerde vlijtig en had reeds als
knaap de liefhebberij om spreekwoorden, die hij ergens hoorde of las, op te schrijven
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en daarvan een verzameling te maken. In 1826 kwam hij op de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Haarlem, behaalde daar drie jaar later de acte van den 3en
rang en werd toen onderwijzer aan de school van P. de Wit te Alkmaar, waar hij
bijna vijf jaar bleef. Na met goed gevolg ook het examen voor den 2en rang te
hebben afgelegd, werd H. tot hoofdonderwijzer eener jongensschool te Utrecht
benoemd, welke betrekking hij in 1850 verruilde voor die van hoofd eener openbare
burgerschool te Gorinchem. Tevens werd hij hier tot onderwijzer in de wiskunde
aan de latijnsche en tot onderwijzer in de rekenkunde aan de Stadsteekenschool
aangesteld, nadat hij te Utrecht de acte L.O. wiskunde verworven had. Bij dezen
driedubbelen werkkring wist de volijverige man in de vroege morgen- en late
avonduren toch tijd te vinden voor het bijhouden en aanvullen zijner
spreekwoordenverzameling, die hij, ondersteund door mannen als Prof. M. de Vries
en Dr. A. de Jager, in 1858 begon uit te geven onder den titel: Spreekwoordenboek
der Nederl. Taal, of Verzameling van Nederl. Spreekwoorden en Spreekwoordelijke
uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd (1858-70, 3 dln.), een verzameling van
meer dan 42.500 spreekwoorden, waaraan hij van zijn 15e tot zijn 61e jaar bijna
onafgebroken heeft gewerkt. Voor een goed deel door hem zelf of zijn leerlingen
die echter wel eens zelf van die spreekwoorden maakten, uit het dagelijksche leven
opgevangen, zijn zij tevens aan andere, reeds bestaande
spreekwoordenverzamelingen ontleend. In een opdracht aan zijn vriend Dr. A. de
Jager spreekt de schrijver aan 't eind van het 3e deel zijn warmen dank uit voor
diens ontvangen steun en voorlichting. Reeds in 1854 had de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden hem tot haar medelid benoemd. In 1875, op 66-jarigen leeftijd,
vroeg de werkzame man ontslag uit zijn betrekking en verhuisde van Gorinchem
naar Woerden; weinige jaren later begaf hij zich van daar naar Utrecht, waar hij
weldra overleed.
Behalve zijn spreekwoordenboek schreef H., onder het pseudoniem A.E.B.
H e r r o e m : Bacchus in de Spreekwoordentaal (1874); verder Bedenkingen op het
prijsschrift van Dr. E. Laurillard ‘Bijbel en Volkstaal’ (1876) en verscheiden bijdragen
in verschillende tijdschriften als Konst- en Letterbode; Nieuw Nederl. tijdschrift voor
Opvoeding en Onderwijs; A. d e J a g e r 's Archief voor Ned. Taalkunde; de
Navorscher; Magazijn voor Ned. Taalk.; de Tijdspiegel; de Utrechtsche Volksalmanak
enz. Ook eenige schoolboeken zagen van zijne hand het licht.
Zijn collectanea voor zijn spreekwoorden berusten onder de handschriften der
Mij. der Nederl. Letterkunde.
Zie: Levensber. Letterk. 1881, 125.
Zuidema

[Harst, Dr. Leendert Johannes van der]
HARST (Dr. Leendert Johannes v a n d e r ), geb. 22 Nov. 1846 te Middelburg, gest.
te Utrecht 22 Nov. 1897. Reeds op jeugdigen leeftijd onderscheidde hij zich door
lust tot de studie en door groote scherpzinnigheid. Op 10 Aug. 1863 werd hij
ingeschreven als leerling bij de geneeskundige school te Middelburg, met het gevolg
dat hij 6 Maart 1866 de acte van hulpapotheker verkreeg. Na van 5 Jan. tot 15 Aug.
1867 in een apotheek te Middelburg werkzaam te zijn geweest, ging hij naar
Deventer, waar hij het athenaeum bezocht en tevens assisteerde in een apotheek.
Op 6 Juni 1868 behaalde hij de acte middelbaar onderwijs voor ‘schoolonderwijs in
delfstof-, aard-, plant- en dierkunde’ In verband hier-
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mede werd hij 15 Aug. d.a.v. benoemd tot tijdelijk leeraar aan de rijks hoogere
burgerschool met 5-jarigen cursus te Utrecht. Nadat hij 20 April 1869 zijn acte als
apotheker had verkregen, werd hij 15 Juli 1869 definitief als leeraar aan voornoemde
school aangesteld.
Op 1 April 1873 kwam van der Harst als leeraar aan de veeartsenijschool, om
onderwijs te geven in botanie, zoölogie, geologie, mineralogie, practische chemie,
pharmacognosie, leer der voeder-, vergift- en artsenijplanten, theoretische en
practische pharmacie en practische botanie. Ondanks deze groote verscheidenheid
van leervakken en de gebrekkige hulpmiddelen, waarover hij kon beschikken, gaf
hij zijn colleges opgewekt, helder en aangenaam. Zijn teekenkunst verving de
hulpmiddelen en boeide de aandacht der toehoorders door de sierlijkheid en juistheid,
waarmede hij het gesproken woord wist te illustreeren. Van der Harst was een
geboren docent; aan een helderen geest paarde hij de gave van het woord en het
artistiek gemoed van den schilder. Daarbij was hij als mensch uitnemend: opgeruimd,
geestig, eenvoudig, vergoelijkend voor de feilen van anderen, steeds bereid om te
helpen, waar zijn diensten werden verzocht. In 1873 werd hij lid van het hoofdbestuur
der Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde en bleef dit tot zijn dood.
Hij was van 1881 tot zijn overlijden mede-redacteur van het Tijdschrift voor
Veeartsenijkunde; voorts maakte hij gedurende onderscheidene jaren deel uit van
de commissie tot afnemen der examens voor apotheker en hulp-apotheker, was hij
enkele jaren voorzitter van de afdeeling Utrecht der Nederlandsche Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde, en evenzoo voorzitter van het centraal departement
der ‘Vereeniging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs’.
Van der Harst schreef in allerlei tijdschriften op botanisch, chemisch,
pharmaceutisch en zelfs op veterinair terrein. In het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde
XXV, 92 e.v. vindt men daarvan opgave. Dat hij op wetenschappelijk gebied niet
stil zat, wordt ook daardoor bewezen, dat hij in 1880 met goed gevolg het
candidaats-, en later het doctoraal-examen in de pharmacie deed; op 8 Juli 1884
werd hij te Utrecht tot doctor in de pharmacie bevorderd, op een proefschrift, getiteld:
Studiën over Taxus baccata L. en het aan deze plant eigen vergift.
Van der Harst was lid van het Utrechtsch en het Zeeuwsch Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen.
Op 10 Dec. 1873 huwde hij met M.A. B r i e v e te Middelburg; uit dit huwelijk
werden twee zoons geboren.
Schimmel

[Hart, Johan Anton Willem]
HART (Johan Anton Willem), geb. 21 Nov. 1802 te Deventer, gest. 4 Aug. 1851 te
Breukelen. Zijn vader, Duitscher van geboorte, was een geneeskundige, die eerst
in militaire betrekking, later als chirurgijn en plattelands-heelmeester te Hoogeveen
werkzaam was. In 1820 vertrok Hart naar Groningen om aldaar zijn geneeskundige
studie aan te vangen, meer bepaald onder de leiding van S.I. Eindhoven, een zeer
bekwaam heelkundige. Hart woonde te Groningen mede de academische lessen
bij, en ontwikkelde zich spoedig als een bekwaam operateur. Op 1 Dec. 1821 vertrok
hij naar Utrecht, om aan de te openen veeartsenijschool zich op de veterinaire
wetenschap toe te leggen en veearts te worden. Ook hier onderscheidde hij zich
door ijver en vlijt, zoodat hij op 29 Juli 1826 tot veearts 1e klasse werd bevorderd.
Dadelijk na zijn
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promotie werd hij aan 's Rijks Veeartsenijschool verbonden, ten einde prof. Numan
bij te staan in het onderwijs der eigenlijke veeartsenijkundige vakken. Hij vond nu
gelegenheid zijn bijzondere geschiktheid als operateur ten toon te spreiden en daarin
de jongeren te oefenen. 1 Oct. 1839 werd hij, op zijn verzoek, eervol als veearts
aan deze school ontslagen, en werd hem Breukelen als standplaats aangewezen.
Spoedig mocht hij zich hier in een drukke praktijk verheugen.
Met den veearts G. K i j l s t r a te Drachten vertaalde hij het Handbuch der
Veterinär-Chirurgie van Prof. D i e t e r i c h s , dat voortaan aan 's Rijks
Veeartsenijschool werd gebruikt. Bovendien schreef hij onderscheidene artikelen
in het Magazijn voor Veeartsenijkunde van A. N u m a n .
Hart huwde 1 Sept. 1827 te Groningen met B. W a t e r b o r g , die te Utrecht
overleed. Te Breukelen ging hij een tweede huwelijk aan.
Schimmel

[Hart, Alexander van der]
HART (Alexander v a n d e r ), geb. 19 Aug. 1808 te Rotterdam, overl. 26 Mei 1855
te Makassar, kwam in 1821 als scheepsjongen in dienst bij de zeemacht, maakte
de palembangsche expeditie van dat jaar mede, werd in 1822 als élève op de mil.
school te Samarang geplaatst en in 1826 benoemd tot 2en luit. der art. doch ging
in 27 bij de inf. over. Verdere bevorderingen: 1834 1e luit., 1836 kapt., 1843 maj.,
1845 luit.-kol., 1853 kol. In den Javaoorlog (1825-30), waaraan hij deelnam, trad hij
niet op den voorgrond; wel was dit het geval bij de krijgsverrichtingen ter Sumatra's
Westkust, waarheen hij in 1830 werd overgeplaatst en waar hij zich veelvuldig
onderscheidde, zoodat hem in 1834 het ridderkruis der M.W.O. 4e kl. ten deel viel.
In 1843 werd hem door generaal Michiels, wiens schoonzoon hij was, de betrekking
opgedragen van mil. comm. en resident van Tapanoeli; in 1848 trad hij op als resident
en mil. bevelhebber der Padangsche Bovenlanden; tijdelijk, gedurende 1849, ook
als wd. civiel en mil. gouverneur van S.W.K. In 1853 werd hij belast met de betrekking
van civiel en mil. gouv. van Celebes; hij werd op bovengenoemden datum door een
inl. bediende vermoord.
Zie over zijne handelingen ter Sumatra's W.K.: E.B. K i e l s t r a , S.W.K. van
1826-50 in Bijdr. Kon. Inst. voor de T.-, L.- en Vk. van N.I., 5e volgr. III-VI. Uitvoerig
levensbericht in Hand. en Geschr. Ind. Gen. III (1856) 383.
Kielstra

[Hartenberg, Johannes Pauli]
HARTENBERG (Johannes Pauli), geb. 1598, gest. te Leiden in 1636. Na voleindigde
studiën ging hij in Apr. 1619 als predikant naar Stavoren. In 1622 verruilde hij die
standplaats voor Enkhuizen. Na in 1629 voor een beroep naar Amsterdam te hebben
bedankt, trok hij in Apr. 1630 naar Leiden. 2 Mei van dat jaar werd hij ‘honoris causa’
aan de universiteit daar ingeschreven; en bleef er verder tot zijn dood. Zijn vrouw
was een bloedverwante van den bekenden Bogerman.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 vv.) II, 12, 46, 111,
369, 494.
van Schelven

[Hartenberg, Johannes]
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HARTENBERG (Johannes, volgens v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n : N.), was
een zoon van den voorg., en een broer van Petrus Hardenberg (3) (kol. 1027). Hij
zelf is in 1635 te Leiden geboren en in 1690 gestorven. Tweemaal liet hij zich -
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tenzij hier van verschillende personen sprake is - aan de academie zijner
geboortestad inschrijven, 29 Apr. 1650 ‘honoris ergo’ als alumnus van het collegium,
en 11 Aug. 1657. In 1659 werd hij predikant te Hoogcarspel. Vandaar vertrok hij in
1689 naar Oost-Indië, om voortaan daar dienst te doen. Maar kort daarop stierf hij;
volgens B o r g e r reeds op de heenreis, eer nog 't schip de Kaap de Goede Hoop
had bereikt; volgens v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n terwijl hij repatrieerde.
Zijn zoon J o h a n n e s P a u l u s (1665-1694) werd 5 Mei 1683 te Leiden
ingeschreven en was daarna achtereenvolgens predikant te Volendam (tot 1693)
en te Binnenwijzend en Westwoud.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biographisch Woordenboek van OostIndische predikanten (Nijm. 1893) 168.
van Schelven

[Hartigsvelt, Cornelis Jansz.]
HARTIGSVELT (Cornelis Jansz.), geboren te Brielle vóór 1586 als zoon van. J a n
C o r n e l i s s e H. en C a t h r y n a W i l l e m s d r . , overl. te Rotterdam 12 Nov. 1641,
komt reeds in 1613 te Rotterdam voor, was schepen aldaar in 1616, vroedschap
van 1616-1641, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1624 en 1656,
bewindhebber O.I.C. 1639-1641 en burgemeester in 1628, 1630, 1631 en 1641.
Bovendien bekleedde hij verscheiden andere stedelijke ambten. Hij trouwde te Delft
12 Jan. 1608 met A e c h t g e C o r n e l i s d r . B r i e l , genaamd W e l h o u c k . Zijn
naar een ouder origineel door P. van der Werff gecopieerd portret is in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Wiersum

[Hartigsvelt, Johan]
HARTIGSVELT (Johan), geb. te Rotterdam in 1616 of 1617, zoon van den voorg.
en A e c h t g e C o r n e l i s d r . B r i e l , overl. aldaar 22 Oct. 1678, werd 14 Mei
1637 ingeschreven te Leiden als student in de rechten. Hij vergezelde in 1641 prins
Willem II naar Engeland op diens bruidstocht en trok later naar Frankrijk, waar hij
eveneens aan het hof kwam. Na den dood zijns vaders in 1641 trok hij zich een
tijdlang terug op een buiten bij Brielle en bracht daarna de rest van zijn leven te
Rotterdam met weldoen en in zelf gekozen ontbering door. Hij had zich bij het
remonstrantsche kerkgenootschap aangesloten, doch kwam later in kennis met
G e r r i t v a n V e l s e n en J a n D i o n i j s z o o n V e r b u r g en werd zoodoende
betrokken in de collegianten-geschillen, die vooral in de rotterdamsche gemeente
ontstonden. Dit gaf hem aanleiding tot het schrijven van: Bijvoegsel bij de
aenmerkingen over het verhaal van het eerste begin en opkoomen der Rijnsburgers
(Rott. 1672) en Schriftuerlycke waardeeringe van het heedendaaghse predicken
en kerckgaan, tegens 't Tafelpraatjen (Rott. 1672). Na zijn dood verscheen nog: De
recht weerloose Christen (Rott. 1678) uitgegeven door F r a n s K u y p e r .
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarlem 1895) 98 en 325 en
de daar vermelde literatuur en lijkredenen. Het sterfjaar van den vader is daar,
evenals het geboortejaar van Johan H. zelf, onjuist vermeld.
Wiersum

[Hartigsvelt, Willem]
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HARTIGSVELT (Willem), geb. te Rotterdam als zoon van Cornelis Jansz. H. en
Aechtge Cornelisdr. Briel (zie boven), was vroedschap te Rotterdam 1653-1663,
gedeputeerde ter dagvaart 1660-1663, bewindhebber O.-I.C. 1657-1664 en
burgemeester in 1657 en 1658. Bovendien bekleedde hij verscheiden andere
stedelijke ambten.
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Hij trouwde 30 Maart 1648 te 's Gravenhage met A d r i a n a v a n R u y t e n b u r g h ,
stierf 19 Maart 1664 te Rotterdam en werd begraven te Vlaardingen. Zijn naar een
ouder origineel door P. van der Werff geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rott. I; E l i a s , De Vroedsch. van Amsterdam
o

I, 195 en 425; Algem. Ned. Fam.bl. IX, 78; XII, 149 en M o e s , Icon. Bat. I n . 3227
en 3228.
Wiersum

[Hartman, Adriaen]
HARTMAN (Adriaen), waarschijnlijk geb. te Rotterdam in het begin der 17e eeuw,
overl. na 1680. Zijn ouders zijn onbekend. Hij begon zijn loopbaan in de stedelijke
regeering te Rotterdam in 1639 als regent van het weeshuis; van 1640-1680 was
hij vroedschapslid en o.a. tusschen 1648 en 1675 herhaaldelijk burgemeester. In
1646 werd hij gekozen tot bewindhebber der W.-I.C. en van 1659-1663 en van
1666-1669 was hij lid van het college der admiraliteit op de Maas. In Febr. 1680
onttrok hij zich wegens hoogen ouderdom aan het politieke leven en ging hij uit de
stad. Vóór 1630 huwde hij met M a r i e H e s v e l t (E s v e l t , E e s v e l t of
H e e t v e l t ).
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Hartman, Hendrik]
HARTMAN (Hendrik), geb. te Antwerpen in 1562 of 1563 uit onbekende ouders,
overl. te Rotterdam 22 Jan. 1632, zeilde in 1599 met 7 schepen naar Afrika en
Brazilië, vanwaar hij met rijken buit, op de Spanjaarden behaald, terugkeerde. In
1602 was hij kapitein op het schip ‘De Leeuwin’ en nam toen een werkzaam aandeel
aan de overwinning op Frederik Spinola bij Grevelingen. Voor de daarbij betoonde
dapperheid werd hij begiftigd met de gouden keten en werd zijn wapen o.a. versierd
met de spreuk ‘volhart altijt’. In 1603 schijnt hij het zeeleven vaarwel gezegd en zich
metterwoon te Rotterdam gevestigd te hebben. Daar kocht hij ten minste in dat jaar
een huis, waarschijnlijk een herberg, genaamd: ‘De koning van Navarre’, welk huis
hij in 1611 ruilde tegen de bekende herberg ‘Het schild (of wapen) van Vranckrijck’
op het Oude Hoofd. Hij huwde te Rotterdam viermaal n.l. eerst met M e r t g e n
C l a e s d . v a n E m b d e n , daarna met B a r b a r a V e r h u l s t , voor de derde
maal met J a n n e k e n J a c o b s d . v a n C o e s f e l t en ten slotte met E l i s a b e t h
v a n O s s e n b e r c k . Hij liet echter geen kinderen na en de bovengenoemde
Adriaen H., wijnkooper, moet, volgens de verdeeling der erfenis, wel tot zijn familie
behoord hebben, doch het blijkt niet in welken graad. Zijn portret bevindt zich in het
Museum Boijmans.
o

Zie: W. v a n d e r P o t , Endeldijk 63 en Cat. Mus. Boijmans, n . 130.
Wiersum

[Hartyseren, Segewijn]
HARTYSEREN (Segewijn), een weinig bekend klokkengieter uit de eerste helft der
16e eeuw. In of kort vóór 1516 goot hij eene klok voor de kerk te Almen, in 1521
voor den toren der St. Walburgskerk te Zutphen. Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde
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persoon als S e g e w a l t H a r t y s e r e n , dien hertog Karel van Gelder in 1508 tot
diens bussen(kanonnen)gieter aannam.
Zie: Gelre, Bijdragen en Meded. II, 274; VII, 153-154.
Gimberg

[Harzius, Johannes]
HARZIUS (Johannes), geb. in Franken 16de eeuw, overl. 30 Oct. of 3 Nov. 1588
als abt der abdij Hohenfurt O. Cist. in Boheme. Hij was baccalaureus der theologie
van de universiteit van Krakau en een tijd lang prior te Aduard. Of hij daar geprofest
was, is niet bekend.
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Sinds 1584 was hij prior in de thans nog bloeiende Cistercienserabdij Hohenfurt.
Door het vertrek en afstand van den abt 1587, werd hij aldaar eerst als administrator
en in Mei 1588 als abt aangesteld. Ofschoon reeds hetzelfde jaar overleden, is zijn
aandenken als ‘reformator regularitatis, malleus heresum, exemplar pietatis et decus
scientiarum’ tot heden in zegening. Hij werd in de abdijkerk begraven. J o n g e l i n u s
geeft zijn grafschrift, thans onleesbaar.
Zie: Beitrage zur Geschichte der Cistercienserstifte (Xenia Bernardina III) (Wien
1891) 341 G. J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum O. Cist. (Col. 1640) V, 19, 20; X.
M i l l a u e r , Fragmente aus dem Nekrolog des Zist. Stiftes Hohenfurt (Prag 1819)
54.
Fruytier

[Hasaert, Matthias]
HASAERT (Matthias), geb. in 1578 of 1579 te Dadisele in Vlaanderen, gest. 1663.
Als ‘Yprensis’ werd hij 21 Juni 1601 in 't album der leidsche hoogeschool
ingeschreven. Op 4 Aug. 1605 trad hij in 't huwelijk met S u s a n n a d e V o s van
Norwich in Engeland; bij die gelegenheid wordt ook een broeder van hem genoemd:
J o r i s H a s a e r t . In 't zelfde jaar kwam hij als predikant in dienst te ‘Wijck op Zee
ende Wijck binnen’; waar hij bleef tot hij in 1643 zijn emeritaat kreeg.
Zie: A. P i j n a c k e r H o r d i j k , Kerkelijk Naaldwijk (Nijmegen 1898) 64 n. 1;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta (Gron. 1892-1899) I 395; v a n A l p h e n , Nieuw
Kerkelijk Handboek 1908, 152.
van Schelven

[Hasendonck, Arent Jacobsz.]
HASENDONCK (Arent Jacobsz.), was schepen te Rotterdam tusschen 1582 en
1593, vroedschap van 1579-1601, gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1590 en
1597 en burgemeester in 1590, 1594, 1595 en 1597. Bovendien bekleedde hij
onderscheiden andere stedelijke ambten. Hij stierf 9 Sept. 1601.
Wiersum

[Hasselt, Arend Ludolf van]
HASSELT (Arend Ludolf v a n ), geb. 6 Jan. 1848 te Groningen, overl. 29 Sept. 1909
te Oosterbeek, zoon van Mr. N i c o l a a s v a n H a s s e l t en J o h a n n a
H e n d r i k a W i c h e r s , trad in mil. dienst als cadet aan de Kon. M.A. te Breda,
doch verliet dezen in 1868 en ging als serg. der inf. naar Indië. Een jaar later ging
hij over in burg. dienst, deed in 72 in Nederland (tijdens een verlof voor ziekte) het
gr. ambt. examen, werd weldra als controleur ter Sumatra's Westkust geplaatst,
nam in 77 deel aan de wetenschappelijke expeditie van het Aardr. Genootschap,
werd in 82 referendaris bij de Alg. Secr., in 84 secretaris van den Raad van N.-l., in
1888 resident van Tapanoeli, in 1893 id. van Riouw. In 96 ging hij met verlof naar
Nederland en werd daar op verzoek gepensionneerd. In 1898 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de ind. land- en volkenkunde aan de ind. instelling te Delft, welke
betrekking hij vervulde tot in 1901 die instelling werd opgeheven. Van 1897-1906
was hij voorzitter-secretaris der commissie van redactie van het Tijdschr. van het
Kon. Ned. Aardr. Genootschap.
Hij huwde 17 Maart 1879 te Batavia met E l i s a A b r a h a m i n a C a r o l i n a
J o h a n n a N e t s c h e r (dochter van E. Netscher), geb. te Riouw 4 Sept. 1861.
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Geschriften: Midden Sumatra, Reizen en onderzoekingen der Sumatra exp. I.
Reisverhaal, 1e gedeelte, door A.L. v a n H a s s e l t e n J.F. S n e l l e m a n (Leiden
1881), 2e gedeelte door C.H. C o r n e l i s s e n en de beide even genoemden (1882);
III. Volksbeschrijving en Taal (1881-82); IV, 2e ged. Flora, door A.L. v a n H a s s e l t
e n J.G. B o e r l a g e (1884).
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Zie: Eigen Haard 1909, 16 Oct., met portret, Tijdschr. aardrijksk. Gen. XXVI (1909)
893; D.G. v a n E p e n , Het geslacht van Hasselt (hs.).
Kielstra

[Hattink, Mr. Reinier Elias]
HATTINK (Mr. Reinier Elias), geb. te Tubbergen 20 Mrt. 1842, zoon van R e i n i e r
H a t t i n k predikant aldaar, overl. te Almelo 25 Jan. 1909; studeerde te Leiden,
sinds 21 April 1869 advocaat en procureur te Almelo tot zijne benoeming als agent
der Nederl. Bank aldaar op 1 Jan. 1896. Als scherpzinnig jurist en welsprekend
pleitbezorger had hij eene steeds toenemende praktijk; tevens was hij leider der
liberale partij in Twente. Onafgebroken wijdde hij zich aan zijne lievelingsstudiën
op het terrein van plaatselijke geschiedenis en folklore. Talrijke bijdragen van hem,
voorn. over de geschiedenis van Twente, zijn te vinden in de Werken der Vereenig.
t. beoef. v. Overijss. Regt en Geschiedenis, van welke vereeniging hij jaren lang
voorzitter was. Afzonderlijk verschenen van zijne hand: Landtrecht der Twenthe,
declareert door Mr. M e l c h i o r W i n h o f f (Zwolle 1898); De Heerlijkheid Almelo
1236-1420 (Zwolle 1900); Het stadregt van Almelo (Zwolle 1900); In en om Almelo
(Almelo 1903).
Zie: G.J. t e r K u i l e in Driem. Bladen IV, 3.
ter Kuile

[Havermans, Adriaan]
HAVERMANS (Adriaan), een zoon van G e r a r d , tot 1625 griffier van Breda, en
C a t h a r i n a v a n d e r S t r e e p e n (overl. te Breda 27 Mrt. 1625). Na de
verovering der stad in 1637 werd Adriaan aangesteld als griffier en huwde te 's
Gravenhage J o h a n n a v a n A e r t s e n , waarvoor hij 26 Juni 1639 attestatie
kreeg te Breda. Hij moet te Breda overleden zijn omstreeks 1653.
In zijne betrekking vond hij gelegenheid de archieven van de stad en de heeren
van Breda te doorzoeken, waaruit hij tal van aanteekeningen maakte, welke
aanstonds aan het kleine, fijne schrift te kennen zijn en bewaard worden te Breda
en te 's Hertogenbosch.
Van hem verscheen Kort Begryp en bericht van de historie van Brabant (Leiden
1652).
G.C.A. Juten

[Havermans, Mr. Bonaventura Sebastianus Josephus]
HAVERMANS (Mr. Bonaventura Sebastianus Josephus), ged. te Breda 30 Aug.
1779, zoon van den volg. Hij stierf te Ginneken op den huize Ypelaar 1 Apr. 1854,
als vrederechter van dit, thans opgeheven, kanton. Met hem is deze tak der
uitgebreide familie Havermans uitgestorven, want zijne echtgenoote I s a b e l l a
R o b e r t overleed kinderloos.
G.C.A. Juten

[Havermans, Johannes Josephus]
HAVERMANS (Johannes Josephus), werd 14 Mei 1738 te Breda in de Nieuwstraat
gedoopt uit het huwelijk van G e r a r d u s en I s a b e l l a C l a r a v a n
A m e l s f o o r t ; hij huwde te Rijsbergen 13 Febr. 1775 A n n a M a r i a F l o r e n
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(ald. ged. 27 Febr. 1753 en overl. te Breda 8 Febr. 1820) en stierf te Breda 27 Juni
1813. Hij was achtereenvolgens provisioneel representant van Bat. Brabant voor
Breda, afgevaardigde naar de beide nat. verg. voor Etten, substituut-fiscaal in het
depart. Brabant, drost. van het 3e kwartier van dat depart., onderprefect. van het
arrondissement Breda. Zijn silhouet staat in C. R o g g e , Geschiedenis der
staatsregeling (Amst. 1799).
Zie: W.J.F. J u t e n , Kwartierstaten van Nederl. katholieken, 2e Serie Onze
Wachter 1881.
G.C.A. Juten

[Havermans, Macarius]
HAVERMANS (Macarius), zoon van den bredaschen griffier Adriaan (zie boven),
ged. in de
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prot. kerk aldaar 30 Sept. 1644 als L a n c e l o t , werd katholiek met zijn broeder
J a c o b (ged. 24 Aug. 1640), trad met dezen in de St. Michielsabdij te Antwerpen,
werd daar geprofest 11 Maart 1666, priester gewijd 20 Apr. 1669. Hij werd in zijne
abdij aangesteld als leeraar in de godgeleerdheid, schreef verschillende
verhandelingen, maar wist zich daarin niet vrij te houden van de gevoelens van
Jansenius. Hij overleed in de abdij 26 Febr. 1680.
Bekend zijn van hem de volgende werken: Tyrocinium theologiae moralis ad
mentem S.S. Patrum, praesertim Augustini (Antw. 1675); dit werk verdedigde hij in
Defensio contra Aeg. Estrix (Keulen 1676); Examen libelli P. Car. ab Assumptione,
Carmelitae discalceati, cui titulus Pentalogus diaphoricus (Keulen 1679); Dissertatio
theologica de auctoritate patrum, praesertim Augustini (Keulen 1677); Disquisitio
theologica, an proximus diligi debeat formali internae dilectionis actu (Keulen 1678);
Disquisitio theologica, quinam amor Dei requiritur t sufficit ad justificationem (Leuven
1675).
Zie: Graf- en Gedenkschriften der prov. Antw. IV, 139; H u r t e r , Nomenclater
literarius II, 229.
G.C.A. Juten

[Havingha, Gerhardus]
HAVINGHA (Gerhardus), overl. te Alkmaar 1753 (begraven 8 Maart), zoon van
P e t r u s H., organist der Martinikerk te Groningen. Hij werd 3 Sept. 1722 van
Appingedam naar Alkmaar beroepen als organist der Groote kerk en klokkenist, tot
welke betrekking mede behoorde de leiding van een in een stadsgebouw gevestigd
muziekcollegie. Hij bevond het voor zoo voortreffelijk gehouden groote orgel in
ongunstigen staat, zoo ten gevolge van den aanleg, meer als concert- dan als
psalm-orgel bedoeld, door 3 verschillende orgelbouwers, als van de niet steeds
gunstig gebleken veranderingen, in 1685 en 1704 door Roelof Barendsz. en zijn
zoon Johannes Duyschot bewerkstelligd, om het instrument dienstig te doen zijn
voor de begeleiding der psalmzingende gemeente. In 1723 deed hij aan
burgemeesteren opgaaf van eenige wenschelijke verbeteringen, ras gevolgd door
zijn voorstel om, met overbrenging der nog bruikbare onderdeelen in de bestaande
kast een nieuw orgel te bouwen. Dit voorstel, dat insloot de vervanging van de
gebruikelijke hollandsche bouwmethode door de duitsche, gesteund door een
deskundige als den conrector Gerard Kempher, vond bijval bij de regeering, en
reeds 7 Mei werd het werk voor ƒ 7400 (voor bijwerk werd nog ƒ 500 betaald)
aangenomen door Franz Caspar Schnitger van Zwolle, na den dood van zijn vader
Arp S. te Hamburg (?) voortzetter der door dezen beoefende jonge duitsche
orgelfactuur. Maar de tegenstand der behoudsmannen bleef niet uit: deze deed zich
gelden onder de leden van het in verval geraakte muziekcollegie, 't welk H. met
nieuw leven trachtte te bezielen, maar vooral van den kant van Jacob Wognum en
van Eneas Egbertsz. Veldkamp, sedert 1718 organist der Groote kerk te 's
Gravenhage en zoon van Havingha's voorganger Egbert Enno V. De laatste had
een afschrift van het geheim bestek weten te bekomen en nu ontstonden er
geruchten, dat het orgel, een stedelijke en westfriesche vermaardheid, bedorven
werd. Intusschen ging het werk voort, 9 Aug. 1725 werd het opgenomen en
goedgekeurd ‘alles tot ... volkomen genoegen in een suyvere reyne harmonie te
zaame geaccordeerd’ zijnde. Toen achtte H. den tijd gekomen om zijne
tegenstanders in het openbaar te woord te staan en gaf hij in het licht: Oorspronk
en Voortgang der Orgelen, met
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de voortreffelykheit van Alkmaars groote Orgel, by gelegentheit van deszelfs
herstellinge (Alkm. 1727). De regeering van Zwolle vereerde den schrijver voor een
aangeboden exemplaar 10 ducatons. Als tegenschrift verscheen: Verdédiging van
J a c o b W o g n u m , tégen de lasterende voorreden over de oorspronk en voortgang
der orgelen enz. enz. (Alkm. 1727) en Onderrichtinge van AE. E. V e l d c a m p
wégens eenige perioden tégen hem uytgegeven in het boek, genaamt oorspronk
envoortgang (Alkm. 1727). In 1728 dong H. te vergeefs naar het door het overlijden
van zijn vader te Groningen vacant geworden organistschap. In 1738 was hij een
der 4 examinatoren van het te Haarlem door Christiaan Muller gebouwde groote
orgel. Minder gelukkig was hij in dat jaar met zijne goedkeuring van een door Jan
Nicolaes Derk te Hoorn gegoten klokkenspel voor de stad Dantzig, want na aankomst
der 35 klokken aldaar werden er 25 onbruikbaar bevonden. Aan het Collegium
Musicum, waarmede hij sedert lang verzoend was geraakt, droeg hij op: D. K e l n e r ,
Korte en getrouwe onderregtinge van de generaal bass, of bassus continuus. Naa
de tweede druk uit het hoogduils vertaalt, en met eenige aanmerkingen, benevens
een opdragt, en voorreden vermeerdert, door G e r h a r d u s H a v i n g h a organist
en klokkenist te Alkmaar (Amst. 1741; 2e (titel)uitgave Amst. 1751). Omstreeks
1725 heeft H. voor eigen rekening bij le Cène te Amsterdam doen drukken: VIII
Suites gecomponeerd voor de clavecymbel off spinet, opgedragen aan
burgemeesteren van Alkmaar; daarvan is nog slechts één exemplaar bekend, in de
stadsbibliotheek te Leipzig; bedoeld als verdediging van het goed recht der door
hem met overtuiging voorgestane gelijkzwevende temperatur, is het vooral als
zoodanig dat dit opus zijn historische waarde heeft. Van zijn overige muziek, die hij
voor het collegium gecomponeerd heeft, alsmede van zijn
manuscript-compositie-regels, is niets overgebleven.
Zooals de hieronder aangehaalde auteur zegt, is H. de persoon geweest, ‘die
antagonist, althans ongevoelig voor het werkelijke nederlandsche in de nationale
muziekkunst en vurig aanhanger van de muziekbegrippen, welke tot aan Wagner's
tijd gegolden hebben, deze met overtuiging het eerst in Holland heeft voorgestaan,
en in het westen van ons land de theorie van duitschen orgelbouw practisch
ingevoerd heeft, welke in Nederland bij uitsluiting in toepassing gebracht is tot in
1871.’
Zie: J.W. E n s c h e d é , Gerardus Havingha en het orgel in de Sint Laurenskerk
te Alkmaar, in het Tijdschrift Vereeniging Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis
VIII (1908) 181; Caecilia 1909, 100.
Bruinvis

[Hazaart, Jacobus Arnoldus]
HAZAART (Jacobus Arnoldus), geb. 8 Jan. 1773 te Koepang (Timor), overl. 19
Dec. 1848 op het eiland Savoe. Hij was een Indo, eerst luitenant in dienst der O.-I.
Compagnie, daarna koopman; in die kwaliteit zich in 1809 ter reede van Koepang
bevindend, werd hij aangezocht de betrekking van drost van Timor (toen titel van
het opperhoofd aldaar) te aanvaarden. Timor was naar de toenmalige organisatie
ondergeschikt aan den landdrost van Amboina, doch onderhield noch met dezen,
noch met Batavia betrekkingen van eenige beteekenis. Hazaart ontving dan ook
geen instructie, doch kon handelen naar den eisch der omstandigheden. Reeds
spoedig na zijn optreden werd hij op een zware proef gesteld; in Juni 1810 nl. kwam
een engelsch oorlogsschip des nachts ter reede van Koepang en nam het fort
Concordia in. Met een gering aantal
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inlandsche hulptroepen, mocht H. - dank zij zijn energiek optreden - er in slagen
den Engelschman te verjagen. Het volgend jaar, toen Java in Engeland's bezit was
overgegaan, verscheen opnieuw een britsche macht voor Koepang en eischte ook
dit eiland op. Hazaart, die inzag dat tegenstand niet zou baten, gaf zich over, werd
door de Engelschen in het bestuur gehandhaafd, doch op zijn verzoek spoedig
vervangen door een Nederlander, Knibbe, met den titel van resident en militair
commandant. H. vestigde zich opnieuw als handelaar te Koepang en bleef de
opvolgende engelsche residenten (Knibbe had nl. reeds spoedig ontslag genomen)
met raad en daad bijstaan.
In den loop van 1814 werd H. aangezocht en bereid gevonden provisioneel het
gezag weder te aanvaarden; tot 1818 bleef hij toen resident, eerst in britschen dienst
en na de teruggave van Timor, in dienst van het ned. gouvernement. In genoemd
jaar 1818 ontstonden ernstige geschillen tusschen de ned. en portugeesche
autoriteiten op Timor, als gevolg waarvan H. om zich te verantwoorden naar Batavia
werd opgeroepen. Volkomen in eer hersteld, aanvaardde hij in April 1820 opnieuw
het bestuur, tot groote voldoening ook van inlandsche hoofden en bevolking. In de
volgende jaren maakte Hazaart zich in vele opzichten verdienstelijk; door zijn krachtig
optreden wist hij verschillende onlusten op Timor spoedig te bedwingen; overigens
trachtte hij op allerlei wijzen den bloei zijner residentie en de welvaart der bevolking
te bevorderen. In 1833 nam hij ontslag uit 's lands dienst.
Zie: P.J. V e t h , Het eiland Timor in Gids 1855, I, 710 vlg. en J.H.P.E.
K n i p h o r s t , Een terugblik op Timor en Onderh. in Tijdschr. v.N.-I. 1855, I, 42 vlg.
Muller

[Hazaert, Pieter]
HAZAERT (Pieter), H a z a r t , H a z a r d , H a s a r d , H a e s a e r t of A z a r t , geb.
in 1518 of 1519; stierf 79 jaar oud 31 Mei 1598 te Naaldwijk bij den Haag. Het geven
van zijn biografie wordt zeer bemoeilijkt door 't gelijktijdig bestaan van een predikant
P i e t e r d e H a z e of d e H a s e (23 Oct. 1568 te Yperen verbrand), met wien
hij niet alleen later, maar ook reeds in de 16e eeuw herhaaldelijk is verward (cf.
o

P o u l l e t , Correspondance de G r a n v e l l e (Brux. 1878 v.v.) III n . 111).
Het is niet uit te maken, of Hazaert oorspronkelijk monnik is geweest, zooals een
lijst van verbeurdverklaringen vermeldt, dan wel mutsenmaker te Comen, zooals in
een andere bron wordt opgegeven. Evenmin uit welk vlaamsch dorp hij afkomstig
is geweest, uit Belle (Bailleul) uit Dadizeele. En eindelijk ook niet, met wie hij gehuwd
was.
Reeds vrij spoedig schijnt hij tot de reformatie te zijn overgegaan, want een
betrouwbaar bericht vertelt, dat hij niet minder dan een halve eeuw zijn krachten
aan de verbreiding harer denkbeelden heeft gewijd, dus ongeveer van 1548 af. In
1557 vinden we hem als predikant in de Kerken onder 't kruis werkzaam in
West-Vlaanderen; 9 Aug. van dat jaar toch wordt uit die streek aan den kerkeraad
te Emden een collega gevraagd, wijl hij alleen het werk niet af kan. Of die wensch
vervuld werd, is niet vast te stellen; waarschijnlijk niet; maar ook al was dat zoo,
dan heeft Hazaert daarvan toch niet lang last gehad. Kort daarop heeft hij dat terrein
van zijn werkzaamheid verlaten. Immers in 1560 of 1561, niet lang nadat hij een
vergadering had bijgewoond van verschillende predikanten, waarop werd
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uitgesproken, dat het niet ongeoorloofd moest worden geacht een gevangene met
geweld uit zijn kerker te verlossen - misschien wel in verband met dat feit, of anders,
doch 't blijft hier alles bij gissen, in verband met een verbanningsoordeel voor 50
jaar, dat de Raad van Vlaanderen reeds vóór 1566 over hem had uitgesproken - in
1560 of 1561 nam hij de wijk naar Engeland. Mogen we het getuigenis van zekeren
Pierre Heuzeeck gelooven, dan was hij onder de gereformeerden daar niet zeer
geëerd en verwierf er zich, om zijn heftigheid in 't prediken, den bijnaam van
‘Drayliert’. Hij bleef er niet lang; begin 1562 is hij alweer in 't vaderland terug, in de
omgeving van Yperen. In de lente van dat jaar liep in Engeland het gerucht dat hij
de kerken in Vlaanderen op dat oogenblik in den steek had gelaten en naar Frankrijk
was uitgeweken. Bucerus, die 't meedeelt, hecht er echter niet veel waarde aan. En
't is ook zeer onwaarschijnlijk. In allen gevalle: in Oct. 1562 is hij weer te Antwerpen.
In die buurt is hij toen jaren lang gebleven. Hij speelde er in 1566 nog een zeer
voorname rol. Menschen, die deelgenomen hebben aan de woelingen, die in dat
jaar in West-Vlaanderen hebben plaats gehad, verklaarden, dat hij daarbij als
superintendent werd beschouwd, en de magistraat van Veurne kreeg hem op zekeren
dag voor de stadspoort, aan 't hoofd van 200 man. Behalve aangaande zijn optreden
daar, vinden we in dienzelfden tijd aanwijzingen aangaande zijn verblijf in de meest
verschillende plaatsen; zoo te Hondschoote, te Averinghem, te Briele bij Yperen,
te Belle, Eecloo, Dixmude, Wulpen, te Yperen (in Sept.) en te Nieuwkerke (in Dec.).
Deels trad hij dan op als predikant, deels als leider van het verzet tegen de regeering.
Met 't keeren der kansen na de herroeping der moderatie en de intrekking van het
verlof tot vrije prediking, werd hij ten tweeden male verbannen; later behoorde hij
ook tot de uitgeslotenen van het pardon van 1574.
We vinden hem daarop eerst in Breda, kort nadien echter in Engeland, als
predikant van de nederduitsche vluchtelingenkerk te Norwich. In verband met
moeilijkheden, die daar in 1568 voorvielen, bleef hij ook toen niet lang aan de
overzijde van het Kanaal. Volgens Janssen trok hij ook ditmaal weer naar
Vlaanderen, nu om een tijdlang in Comen de Kerk te dienen. Indien dat waar is de tijdsomstandigheden waren er anders volstrekt niet naar - heeft toch zeker dat
verblijf maar kort geduurd. Ook al nemen we aan dat zijn bezoek aan Emden - zijn
naam komt daar voor op een lijst van ‘extraordinaire’ bedeeling tusschen 1569 en
1576 - nog niet zoo dadelijk, maar meer tegen het eind van den termijn, waaromtrent
daarin opgave wordt gedaan, heeft plaats gevonden, dan heeft hij toch in allen
gevalle in 1571 Vlaanderen verlaten. In dat jaar toch vinden we hem in de groep
van nederduitsche vluchtelingenkerken aan den Neder-Rijn. Nu eens helpt hij deze
van die gemeenten, dan weer die, zonder dat hij een vasten werkkring schijnt te
hebben gehad. Zoo wordt beurtelings vermeld dat hij te Keulen was of te Goch, dat
hij zich ophield te ‘Beber’ (Bedbur), etc. Ook woonde hij verscheidene vergaderingen
der guliksche classis bij, herhaaldelijk als lid van het moderamen.
Nu verliezen we hem uit 't oog tot in 1579. In dat jaar staat hij te Sluis, van daaruit
tevens de Kerken in de omgeving helpend. Nadat in denzelfden tijd Oudenburg bij
Oostende een -
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echter wel mislukte - poging heeft gedaan om hem aan zich te verbinden, gaat hij
in 't voorjaar van 1580 alweer elders heen. Waarschijnlijk ditmaal naar Naaldwijk,
want vóór 1583 is hij daar een tijdlang predikant geweest. Nog geen vijf jaar later
is hij evenwel ook vandaar alweer vertrokken, en bevindt zich opnieuw aan den
Beneden-Rijn. Op de wezelsche classis van 7 Mei 1585 is hij tegenwoordig als
afgevaardigde van de kerk van Emmerik. Om een ons onbekend gevaar spoedig
daarop die streken moetende verlaten, dient hij in 1587 en 1588 de Kerk van
Rockanje in de omgeving van den Briel, en wordt hem onder 't ressort der classis
van dien naam de visitatie opgedragen. Langer dan tot 1590 kan hij daar echter niet
geweest zijn: in Sept. van dat jaar verschijnt hij nog eens in het consistorie der
keulsche vluchtelingenkerk. Schijnt zijn oorspronkelijk plan geweest te zijn om maar
kort in die stad verblijf te houden, het is heel anders geloopen, dan hij zich
voorgenomen had: hij is er jaren gebleven, zijn diensten verleenend zoowel aan de
vluchtelingenkerk als aan de duitsche gemeente aldaar. In 1593 deed men nog een
poging van de Nederlanden uit om hem daarheen terug te lokken, maar resultaat
heeft dat toch wel niet gehad, tenzij mogelijk voor een korten tijd, tusschen 1594 en
1596; want in die beide jaren was Hazaert aan den Neder-Rijn. In 1598 is hij weer
in 't vaderland. Op reis, door Holland naar Walcheren gaande, en onderweg zijn
vroegere gemeente Naaldwijk nog eens bezoekend, werd hij daar, nadat hij op
Pinksteren nog eens voor haar was opgetreden, 13 Mei ziek en stierf. 2 Juni werd
hij - eveneens te Naaldwijk - begraven.
Uit de opsomming dezer lotgevallen blijkt genoegzaam dat Hazaert een zeer
ijverig prediker is geweest en een voor de kruiskerken en vluchtelingenkerken hoogst
verdienstelijk man. Wat zijn karakter betreft: hij moge - zooals we zagen - een heftig
man zijn geweest, en daarom ook bij zijn geloofsgenooten niet in zoo hoog aanzien;
wat Jean Ballin de Clermaretz van hem vertelt: dat hij eigenlijk 't Roomsch-katholieke
geloof 't beste vond, en alleen de reformatie aanhing omdat men ‘volgens zijn tijd
moest leven’, is toch wel tastbare onwaarheid; tenzij het mogelijk moet geacht, dat
iemand uit zulke overwegingen zijn leven jaren achtereen aan doodsgevaar blootstelt.
Een portret van Hazaert is niet bekend.
Geschriften zijn door Hazaert niet nagelaten, maar wel is de laatste preek, die hij
gehouden heeft, de bovengenoemde van Pinksteren 1598, gedrukt en uitgegeven,
door de zorgen van den toenmaligen naaldwijkschen predikant P e t r u s L o u w y c k
of L o w i c k (volgens B o r g e r Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl.
Amsterdam) ook P e t r u s L o d e w i j k s B a e r s of B a e s geheeten; 1583 predikant
te Naaldwijk geworden, waarheen hij gekomen is van uit Dixmude; 1603 of 1604
tevergeefs naar ter Neuzen beroepen; gestorven in 1620 of 1621, na tot 1618 te
Naaldwijk in dienst te zijn gebleven. cf. J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen
(Arnhem 1868, 2 dln.) register; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, register;
P i j n a c k e r H o r d i j k , Kerkelijk Naaldwijk (Nijmegen 1898) 41). Het om de groote
zeldzaamheid van 16e-eeuwsche leerredenen zeer belangrijke stuk draagt tot titel:
De Wtcomste der wandelinge vanden eerweerdigen getrouwen ende Godsaligen
Dienaer
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Jesu Christi ende zijns heyligen woorts Pieter Hasaert, mitsgaders zijn laatste
Predicatie door hem gepredickt inder Gemeente te Naaldwijc op Pingsterdach
wesende den 10 Mey int Jaer 1598 (Tot Delft, Bij Bruyn Harmansz. Schinckel ...
MDXCVIII). Naar het exemplaar (misschien 't eenige) in de bibliotheek te Gent
(vroeger in die der doopsgezinde gemeente te Amsterdam) werd het indertijd,
voorzien van aanteekeningen, afgedrukt door A. P i j n a c k e r H o r d i j k .
Behalve aan dat werkje is het bovenstaande ontleend aan: d e C o u s s e m a k e r ,
Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre Maritime (Bruges 1876-1884);
H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen (Arnhem 1868); d e z . , De
Kerkhervorming te Brugge (Rotterd. 1856); H e s s e l s , Ecclesiae Lond. Bat.
Archivum (Cantabr. 1887-1897) II; Werken der Marnixvereen. (Utr. 1870-1889) S.
I D. III en S. III D. III en IV, allen registers in voce, en van 't laatste werk bovendien
S. I D. II, 85; J. H a r t o g , Geschiedenis van de Predikkunde (Amst. 1865) 22;
W i a r d a , Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob (Amst. 1858) 61, n. 1;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 298, 322; E. S i m o n s u. a., Synodalbuch.
Die Akten der Synoden und Quartierkonsistoriën in Jülich, Cleve und Berg
1570-1610. (Neuwied 1909) register in voce; Nederlandsch Archief v.
Kerkgeschiedenis VIII (1911) 203, 204; E. S i m o n s , Kölnische
Konsistorial-Beschlüsse (Bonn 1905) register; E. S i m o n s , Niederrheinisches
Synodal- und Gemeindeleben ‘unter dem Kreuz’ (Freiburg i.B. und Leipzig 1879)
117, 118.; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche Vluchtelingenkerken ('s Grav.
1908) 195, 303; Nieuw Kerkelijk Handboek 1886, 85.
Handschriftelijke bronnen: Archiv der Reformirten Kirche Emden:
Kirchenraths-protocollen sub 9 Aug. 1557; Archiv der Evangelischen Gemeinde
o
Wesel Gefach 72 n . 1: Acta Consistorii der Geref. Nederd. gemeente sub 22 Febr.
1574.
van Schelven

[Hazeu, Johannes]
HAZEU (Johannes) Corneliszn., uitgever en schrijver van stichtelijke boeken en
gezangen, 15 Febr. 1754 te Schoonhoven geb. en 25 Nov. 1835 te Haarlem overl.
Zijn boekhandel, waaraan later een drukkerij verbonden werd, was gevestigd te
Amsterdam, waar hij in 1791 in het boekverkoopers-gild werd opgenomen. In
datzelfde jaar trad hij daar ook in 't huwelijk met de dochter van den uit Groningen
naar Amst. overgekomen boekhandelaar A. B a k k e r . Hazeu schreef niet alleen
een groot aantal godsdienstige boeken voor volwassenen, maar ook tal van werkjes
voor de jeugd. Het meest bekend is hij evenwel door zijn stichtelijke liederen, die
langer dan een halve eeuw in huisgezinnen en zanggezelschappen werden
gezongen.
De laatste jaren van zijn buitengewoon werkzaam leven sleet hij te Haarlem, waar
hij in handel en wandel toonde, dat hij de lessen in zijn geschriften gegeven ook
zelf behartigde en naleefde. De voornaamste dier geschriften zijn: Lijkzang op J.
Bellamy (1787); De Heidelbergsche Katechismus in 52 gezangen (1790); Aangenaam
onderwijs in voorbeelden, vragen en gebeden. Voor kinderen (1792); Onze boerderij.
Onderhoudende gesprekken over landbouw van eenen landman, met pl. (z.j.);
Gezangen op de geboorte, het lijden, sterven en de verheerlijking van Jezus Christus
(1794); Historie der omwentelingen, in vaderlandsche gesprekken (1796); Het
Psalmgezang gemakkelijk gemaakt in gezangen voor kinderen
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(1797); Ouderlievende gesprekken, Leerb. met pl. (1808); Gebeden, overdenkingen
en gezangen (1809); Het zanglievend gezelschap te Steenwijk (1811; 2e dr. 1819);
Leerzame voorstellen in proza en poëzie naar al de letters der Nederduitsche taal,
met gekl. afb. (1816); De Onderwijzende landman met zijne kinderen. In leerzame
gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkunde, met pl. (1820); Nieuwe
stichtelijke liederen voor de huisgezinnen en gezelschappen van Christenen. Op
nieuwe zangwijze gesteld door D i r k v a n R e y d e n N z . 2 dln. (5e dr. 1822; de
eerste druk met iets anderen titel is van 1806); Leerzame gesprekjes, of de vlijt der
kinderen opgewekt, met pl. (10e dr. 1822); De geschiedenis van Laura Guldenboek,
met pl. (1823); Bijbelsche mengelzangen voor de huiselijke godsdienst. Met nieuw
gecomponeerde muzijk door D i r k v a n R e y d e n N z . (Gron. 1823-24);
Grootvader Goedhart met zijne kleinkinderen, met pl. (1826); Kinderspelen in
Gedichtjes (1827); De mensch, het bijzondere voorwerp van Gods liefde, in
bespiegelingen (1827); De heilrijke gevolgen van een deugdzaam leven (1828);
Leerzame dichtstukjes voor kinderen (1828); Onderwijzende gedichtjes uit de natuur
ontleend, voor kinderen op de buitenverblijven, met afb. (1828); Pligten en
leerbeelden van mijne jeugdige landgenooten (1828); Fabelen uit het dierenrijk, in
dichtmaat (1830); Het hartelijk vaarwel aan alle leerlingen, die de scholen verlaten
(1830); Liederen aan de huiselijke godsdienst gewijd (1830); Natuuronderwijzende
gesprekken voor de jeugd (Zaandijk 1831) en Mijn laatste werk op aarde, dat na
zijn dood werd uitgegeven door zijn zoon A. H a z e u , predikant te Vlaardingen; met
een voorrede en een naschrift, het leven en de werken des afgestorvenen betreffende
(1836). Zijn portret is gegraveerd in 1789 door C. Brouwer en op ouderen leeftijd
door C.J. de Huyzer, naar de teekening van J. van Meurs.
Zuidema

[Hechtermans, Henricus]
HECHTERMANS (Henricus), dominicaan, overl. op hoogen leeftijd 4 Mei 1679. Hij
trad te Maastricht in het dominicanenklooster en volgde, behalve den studiecursus
zijner orde, de theologische lessen aan de universiteit van Leuven. Aan deze
hoogeschool verwierf hij den graad van licentiaat, terwijl de Orde hem het
magisteriaat toekende. Driemaal was hij prior te Maastricht, terwijl hem als regent
achtereenvolgens de leiding der kloosterscholen te Aken, Brussel, Maastricht en
Leuven werd toevertrouwd. Maximiliaan van Beieren, aartsbisschop van Keulen,
benoemde hem tot zijn gezant bij Philips IV, koning van Spanje. De belangen van
zijn klooster verloor hij niet uit het oog; hij stelde zijne ordebroeders te Maastricht
in staat om een fraai en geriefelijk gasten- en ziekenhuis te bouwen.
Hij liet na: Sermones doctissimi P. I g n a t i i C o u t i n o , Ord. Praed. (Bruxellis
1652, 3 tom.); en Compendium totius doctrinae Christianae P. J o a n . a S. T h o m a ,
Ord. Praed. (Bruxellis 1658), beide vertalingen uit het spaansch in het latijn; Vita
B.M. Sororis Agnetis a Jesu, Ord. Praed. (Lovanii 1675).
Zie: v. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 71.
G.A. Meijer

[Heckius, Johannes]
HECKIUS (Johannes), E c k i u s , E c k i o , H e c k . eig. v a n H e e k , geb. te Deventer
in 1577, gest. tusschen 1618 en 1621, zoon van W i l l e m v a n H e e k , raad en
schepen in 1589, 90 en 91, overl. vóór 1603. Vurig katholiek verliet H. zijn vaderland
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te Perugia promoveerde in de medicijnen. Ten gevolge van een doodslag uit
zelfverdediging werd hij 1602 in den kerker geworpen, doch 1603 daaruit bevrijd
door toedoen van prins Cesi, met wien hij innige vriendschap sloot en dat jaar te
Rome met Stelluti en de Filiis het beroemd geworden genootschap der Lincei stichtte,
waarin H. - bijgenaamd l'I l l u m i n a t o - zich in het bijzonder op de philosophie
toelegde. Bij de vervolging der leden door Cesi's vader en den paus, ondernam H.
April 1604 een uitgestrekte reis door Europa, waarop hij ook zijn vaderstad bezocht,
die hij echter ten spoedigste weder moest verlaten; zijn broeder W i l l e m , gaf er
H.'s op reis vervaardigd werkje over de pest uit. Voortdurend op zijne tochten, waarop
hij Tycho Brahe en Keppler bezocht en die in een drietal hss. beschreven zijn, met
Cesi in verbinding gebleven, vestigde H. zich blijkens een brief aan Keppler in April
1606 opnieuw te Rome, waar echter nieuwe vervolgingen hem wederom de wijk
deden nemen, zoodat hij zich in 1608 te Madrid bevond. Eerst in 1614 schijnt hij in
het genootschap te Rome teruggekeerd, doch werd 24 Mrt. 1616 wegens
zwakhoofdigheid tijdelijk uitgesloten. Van zijne latere levensjaren is niets bekend.
Zijn embleem was een maan, die door een driehoek licht ontvangt van de zon met
het motto: ‘A patre luminum’. Bij zijn dood liet hij een schat van deels latijnsche,
deels italiaansche hss. na over natuurkunde, theologie en met tooneelstukken,
waarvan de bewaard geblevene vermeld worden in een artikel van L i b r i in het
Journal des Savants 1841, 553 vlg., voorts in C a r u t t i 's studie Di Giovanni Eckio
(Atti r. Accad. Lincei, serie 3, Memorie della classe di scienze morali ecc., I, (1877)
45); daaraan kan nog worden toegevoegd het uit de bibl. Albani afkomstige en in
o

Cat. 26 der firma Rosenthal te München onder n . 1178 aangebodene: J o h .
E c c h i u s , Phisica in quaestiones redactus. ‘Scripsi in aedibus Bened. Gelusii 1598
etc.’ Slechts twee werken verschenen in druk: Disputatio unica de peste et quare
praecipue grassetur tot abhinc annis in Belgio (Daventriae 1605) (eenig bekend ex.
in de bibl. v.h. Heelkundig gen. te Amsterdam) en De nova stella disputatio (Roma
1605).
Zie: Journ. d. Savants 1843, 97-99; V o l p i c e l l i in Atti acc. pontificia de' Lincei
(Roma 1851) 15-19; Versl. en Meded. Kon. Ac. van Wetenschappen te Amst. Afd.
Letterk. 2e reeks VII (1878) 14-25; A. F a v a r o , Documenti per la storia della Acc.
dei Lincei in Bull. di bibl. e di storia della sc. mat. (Roma 1888) 9, 12, 13 en 26 en
Opere di G a l i l e o G a l i l e i XI (Fir. 1890) 293, 352, 409; XIX (ib. 1907) 267; XX
(ib. 1909) 435.
de Waard

[Heek, Hendrik Jan van]
HEEK (Hendrik Jan v a n ), geb. te Enschede 4 Sept. 1814, overl. aldaar 4 Jan.
1872. Na eerst lid der firma ‘H.J. van Heek en Zonen’ te zijn geweest, stichtte hij in
1855 met zijne broeders G e r r i t J a n en H e r m a n de firma ‘van Heek en Co’,
tot vervaardiging en export van katoenen manufacturen. Hij was vriend en
geestverwant van Thorbecke, vele jaren invloedrijk lid v.d. gemeenteraad van
Enschede en vermaakte bij testamentaire beschikking aan die gemeente het na zijn
dood gestichte en later meermalen door schenkingen der familie van Heek
uitgebreide ‘Volkspark.’
Over de familie van Heek zie: A. B e n t h e m Gz. Geschiedenis v. Enschede
(Enschede 1895) 151 e.v.
ter Kuile
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[Heemskerck, Jacob van]
HEEMSKERCK (Jacob v a n ), geb. 13 Maart 1567, gesn. 25 April 1607, bekend
als ontdekkingsreiziger in de Poolstreken, als bevelhebber in dienst van de Oost-Ind.
Comp. en als admiraal in dienst van de Republiek, zoon van H e n d r i k v a n
B e e s t v a n H e e m s k e r c k e n A a g j e , A l i d a of A d e l h e i d J a c o b s d r .
Hij beoefende reeds als jongen de aardrijks- en zeevaartkunde en ging jong naar
zee. Hij maakte als onder-koopman den tweeden tocht naar de Poolstreken ter
opsporing van de N.-O.lijke doorvaart naar China mede op het schip ‘Amsterdam’
met nog zes andere schepen; 2 Juli 1595 uitgegaan kwam deze expeditie 18 Oct.
1595 in de Maas zonder succes terug. Daarna maakte hij het volgend jaar weder
een tocht naar de Poolstreken, toen als schipper en koopman. Het was op dezen
tocht, dat, na op 18 Mei 1596 te zijn uitgegaan met 3 schepen, Heemskerck en
Willem Barentsz., die als opperstuurman ook dezen tocht mede maakte, met 2
schepen meer westelijk koersten, terwijl Jan Cornelisz. Rijk volgens zijn inzichten
meer oostelijk de doorvaart poogde te vinden. Geen van beiden hadden succes.
Heemskerck en Willem Barentsz. raakten bekneld in het ijs en moesten overwinteren.
De schepen werden door persing van ijs vernield, en het volgend voorjaar keerde
de bemanning in 2 open booten terug, vond in Cola Rijk, die daar overwinterd had,
en kwam 7 Oct. 1598 terug ter reede Texel.
Daarna ging Heemskerck naar Oost-Indië als vice-admiraal om den indischen
handel te beschermen tegen vreemd geweld, bij welke gelegenheid hij in straat
Malakka bij het rijk Johore een rijkgeladen portugeesche kraak vermeesterde, die
als buit 3389832 gulden opleverde. In Juli 1603 was hij weder terug in het vaderland.
Zijn grootsten roem als zeeheld oogstte hij in als admiraal van een oorlogsvloot die
in 1607 naar de kust van Spanje gezonden werd om den handel van Spanje (en
Portugal) te fnuiken en den onze door de Straat van Gibraltar te beschermen. De
tochten onder Haultain, luit.-admiraal van Zeeland, in 1606 ondernomen, hadden
geen succes gehad, het bevel bleek niet in goede handen. Om hierin te voorzien
werd Heemskerck (buiten de zeemacht staande) aangezocht om het bevel van die
vloot op zich te nemen. Hij was als uitmuntend krijgs- en zeeman bekend, maar
vooral als man van karakter. Bovendien was hij van aanzienlijke geboorte en
vermogend. Hij bedong geen salaris, maar 13% van den buit, dien hij boven de ƒ
500.000 zou maken. Hij verliet Texel op de ‘Aeolus’ met nog 16 schepen en 4
proviandvaartuigen op 25 Maart, ontving bij Wight nog versterking van 9 schepen
uit Zeeland, zoodat de geheele sterkte was 25 schepen en 4 voorraadschepen. Op
10 April was de vloot voor Lissabon, waar vernomen werd. dat de spaansche vloot
vertrokken was en zich bij de Straat van Gibraltar ophield, welke berichten door
koopvaarders werden bevestigd. Na zekere berichten omtrent grootte en opstelling
van deze vloot, belegde H. krijgsraad, waarin besloten werd tot den aanval en
waarop 25 April 1607 de slag bij Gibraltar volgde, die met een volledige zegepraal
werd bekroond, helaas met verlies van den admiraal zelf. De bijzonderheden van
dezen merkwaardigen slag volgen hier. De positie van de spaansche vloot onder
Don Juan Alvarez d'Avila, bestaande uit 9 galjoenen, 1 oorlogsschip, 7 gewapende
koopvaarders, op lager wal geankerd (de wind was west) onder de batterijen
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van den wal, was oogenschijnlijk zeer veilig en zou dat tegen een minder vermetelen
vijand ook inderdaad geweest zijn. Dezelfde kapiteins, die onder Haultain den
ongelukkigen Reinier Claeszen in den steek gelaten hadden, voerden hier het
gevaarlijke maar tactisch uitvoerbare plan van Heemskerck meesterlijk uit,
niettegenstaande deze zelf bij den aanvang van het gevecht sneuvelde. Door het
geankerd liggen van de spaansche vloot op lager wal was deze niet in staat onder
zeil te gaan. Hiervan maakte Heemskerck gebruik door elk spaansch schip door
twee van zijne schepen te laten aanvallen en enteren.
Hoe die aanval werd uitgevoerd bewijst, de lastgeving van Heemskerck aan den
schipper, die zich vóór op het schip bevond, om het anker pas te laten vallen,
wanneer hij ‘het hoorde kraken’, dat was dus wanneer zijn schip tegen het spaansche
admiraalschip aanlag. Bij het tweede schot van den vijandelijken admiraal nam een
kanonskogel het linkerbeen van den admiraal bij de heup weg, waarop hij spoedig
den geest gaf. Zijn dood werd geheim gehouden. De spaansche vloot werd geheel
vernietigd. Het verlies van de Nederlanders bedroeg 60 man. De onder-bevel-hebbers
waren vice-adm. Laurens Jacobsz Alteras en schout bij nacht Lambert Hendriksz.
(Mooy Lambert). De gevolgen van dezen zeeslag waren zeer gewichtig. De naam
van de Republiek als zeemogendheid was er door gevestigd in de Middellandsche
Zee. De handel werd door den turkschen Sultan onder eigen vlag toegestaan en
met de verschillende kuststaten werden voordeelige handelstractaten gesloten. Het
lijk van Heemskerck werd naar het vaderland gevoerd en op staatskosten in de
Oude kerk te Amsterdam met groote praal bijgezet.
Op zijn graf staat onder meer het kernachtige grafschrift van Hooft (uitg.
L e e n d e r t z . (1871) I, 76):
‘Heemskerk die dwers door 't ijs, en 't ijser dorste streven.
Liet d'eer aen 't lant, hier 't lijf, voor Gibraltar het leven’.
Heemskerck huwde 14 Sept. 1604 met M a r i a (o f G e e r t r u y ), dochter van
H a n s C o l t e r m a n , burgemeester van Haarlem, en P i e t e r t j e G e r r i t s d r .
v a n A d r i c h e m . Hij verwekte geen kinderen. Zijn anoniem geschilderd portret
is in de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Gegraveerd is het door C.
van Sichem.
Behalve de algemeene geschiedwerken zie: d e J o n g e , Geschiedenis v.h. Ned.
o

Zeewezen I, reg.; Pamfletten Knuttel n . 1370-1379, waarin brieven van Joris van
Spilbergen, die als commies-generaal den tocht mede maakte en een brief van
Mooy Lambert.
Boldingh

[Heemskerk, Azn. Jan]
HEEMSKERK A z n . (Jan), zoon van A b r a h a m H e e m s k e r k en van eene
dochter van den remonstrantschen predikant en geschiedschrijver Martinus Stuart,
J o a n n a J a c o b a S t u a r t , geb. te Amsterdam 30 Juli, 1818, overl. te 's
Gravenhage 9 Oct. 1897. Als kind onderscheidde hij zich reeds door groote
leergierigheid en een buitengewoon geheugen, zoodat hij gemakkelijk in 1834 tot
het athenaeum te Amsterdam als student kon worden toegelaten en reeds in 1839
(14 Mrt.) na zeer degelijke studie te Utrecht tot doctor in de letteren en in de rechten
werd bevorderd, op een diss. in 2 deelen (een voor elken graad) de Montesquivio.
Hij vestigde zich te Amsterdam als advocaat en bleef de rechtsgeleerde praktijk
uitoefenen, tot 1852 toen hij tot rechter in de rechtbank zijner woonplaats werd
benoemd, in 1864 verwisselde hij deze betrekking voor die van raadsheer in het
gerechts-
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hof van Noord-Holland. Inmiddels had hij zich ook reeds op staatkundig gebied
bewogen, in 1851 was hij tot lid der Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen
en in 1856 tot lid van den amsterdamschen gemeenteraad. In 1859 kozen de
amsterdamsche kiezers hem tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
waarin hij zitting had tot 1864, toen hij zich bij de verkiezing terugtrok. Zijne
uitgebreide kennis en vaardigheid als spreker maakten dadelijk grooten indruk, in
den staatkundigen strijd nam hij tegenover Thorbecke en diens volgelingen van
meet af een zeer onafhankelijk standpunt in en verdedigde, vooral op
staathuishoudkundig en koloniaal gebied, in den regel de gematigd vrijzinnige
denkbeelden.
Gedurende zijn kamerlidmaatschap was hem reeds tweemalen een plaats in het
ministerie aangeboden, die hij echter had afgeslagen; toen evenwel in 1866, na den
val van het ministerie Franssen van de Putte, door den Koning aan den graaf van
Zuylen van Nyevelt de vorming van een ministerie werd opgedragen, gaf hij aan
het verzoek van den kabinetvormer om de portefeuille van binnenlandsche zaken
aan te nemen gehoor. Dit ministerie kwam reeds eenige maanden na zijn optreden
in botsing met de liberale partij in de Tweede Kamer door de benoeming van den
minister van koloniën P. Mijer tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië.
Nadat deze benoeming door de liberale meerderheid onder aanvoering van den
anti-revolutionnair Keuchenius, door een motie was afgekeurd, besloot het ministerie
aan den Koning de ontbinding der Tweede Kamer voor te stellen. Deze ontbinding,
die de staatkundige hartstochten sterk in beweging bracht, was de aanvang van
een hevigen strijd tusschen de conservatieve partij, die de regeering steunde, en
de liberale. De ontbinding gaf de regeering een kleine meerderheid; zij leed echter
in het volgend jaar, 1867, een nederlaag door de verwerping van de begrooting van
buitenlandsche zaken, waarmede het beleid van den graaf van Zuylen van Nyevelt
ten opzichte der onderhandelingen over den niet tot stand gekomen afstand aan
Frankrijk van Luxemburg werd afgekeurd. Het ministerie besloot nu aan den Koning
andermaal een ontbinding der Tweede Kamer voor te stellen. Deze ontbinding,
waarvan Heemskerk later getuigde, dat zij beter achterwege ware gebleven, gaf
aan de regeering geen meerderheid. Zij bleef echter aan het bewind, ook nadat
haar beleid door de Tweede Kamer was afgekeurd door een motie voorgesteld door
Blussé. Toen hierop de begrooting van buitenlandsche zaken voor de tweede maal
was verworpen, nam het ministerie na eenige aarzeling zijn ontslag. Heemskerk
had gedurende dit ministerie, ten gevolge van den hevigen staatkundigen strijd, op
wetgevend gebied weinig kunnen tot stand brengen. Een wet op de schutterij werd
door de Eerste Kamer verworpen. Hij maakte zich echter verdienstelijk door zijne
krachtige maatregelen tot bestrijding van de pest onder het rundvee, die sinds een
paar jaar in Nederland de veeteelt ernstig bedreigde.
In 1869, een jaar na zijne aftreding, werd Heemskerk te Gorinchem tot lid van de
Tweede Kamer gekozen; hij werd daar de aanvoerder der conservatieve partij, die
de liberale ministeriën Fock en Thorbecke heftig bestreed. Intusschen was de
anti-revolutionnaire partij in Nederland meer en meer in kracht toegenomen; zij
begon van lieverlede de conservatieve te overvleugelen, zoodat Heemskerk bij de
verkiezingen van 1873
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zijnen zetel in de Kamer aan een antirevolutionnair moest afstaan. Hij werd korten
tijd hierna benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad. Na den val van het liberale
ministerie Franssen van de Putte-de Vries in 1874, toen er aan de vorming van een
nieuw ministerie uit de liberale meerderheid niet te denken viel, werd Heemskerk
door den Koning met de samenstelling van een ministerie belast, dat in den zomer
van 1874 optrad. De taak van dit ministerie, dat door geen regeeringspartij in de
Tweede Kamer gesteund werd, was bij uitstek moeielijk. Het gelukte Heemskerk
echter de wet op het hooger onderwijs tot stand te brengen, bij welker behandeling
hij evenwel meer dan eenmaal gedwongen werd zich neder te leggen bij wijzigingen
van zijn ontwerp uit den boezem der Kamer voortgekomen en door hem ontraden.
Intusschen was het lager onderwijs meer en meer de twistappel geworden tusschen
de staatkundige partijen in het land. Eene wijziging van de bestaande wet werd door
beide partijen verlangd. Heemskerk diende een voorstel in, waarbij het beginsel der
bestaande wet werd behouden en eenige kleine tegemoetkomingen aan de
voorstanders van het bijzonder onderwijs werden gegaan. Dit ontwerp werd door
beide partijen als ongenoegzaam beschouwd: toen dan ook bij de verkiezingen van
1877 de voorstanders van het openbaar onderwijs een groote overwinning hadden
behaald, stelde de toenmalige leider der liberale partij, Kappeyne van de Coppello,
bij het adres van antwoord op de troonrede een zinsnede voor, waarin de houding
der regeering ten opzichte van de kwestie van het lager onderwijs werd afgekeurd.
Nadat dit adres van antwoord door de Tweede Kamer was aangenomen, trad het
ministerie Heemskerk af.
Heemskerk bleef na zijne aftreding twee jaren ambteloos. Gedurende dien tijd
hield hij zich onder anderen bezig met een ernstige bestudeering van de werking
der verschillende bepalingen van de grondwet van 1848; de vruchten van dezen
arbeid zijn nedergelegd in zijn hoogst belangrijk boek: de Praktijk onzer Grondwet
(Utr. 1881, 2 dln.). Na de aftreding van het ministerie Kappeyne in 1879 werd van
Lynden van Sandenburg met de samenstelling van een kabinet belast. Hij wendde
zich ook tot Heemskerk, doch naar het schijnt kon deze zich niet vereenigen met
de inzichten van den vormer van het nieuwe ministerie; hij trad althans niet daarin
op doch werd kort na het optreden van het ministerie van Lynden tot lid van den
Raad van State benoemd.
In 1883 trad Heemskerk voor de derde maal als minister op, na den val van het
ministerie van Lynden. Hoewel hij destijds reeds den leeftijd van 65 jaren had bereikt,
in de Kamer bijna geen staatkundige geestverwanten meer vond en onder zijne
ambtgenooten aan den ministertafel niemand bezat van grooten staatkundigen
invloed, is dit ministerie toch de glanstijd van zijn staatkundige loopbaan geworden.
Het gelukte hem toch gedurende zijn bewind de herziening van de grondwet tot
stand te brengen, die meer en meer een dringende eisch van den staatkundigen
toestand was geworden. Zijne buitengewone talenten als spreker en zijne
veelomvattende kennis op rechtsgeleerd gebied maakten hem bij uitstek geschikt
om dezen moeielijken arbeid te leiden. Wel was hij vaak genoodzaakt zijne eigen
denkbeelden los te laten en zich te voegen naar die van de meerderheid der Kamer,
maar hij deed dit met zooveel beleid en wist de prikkelbaarheid van zijn gemoed
zoozeer
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te bedwingen, dat de vele hinderpalen, die hem in den weg werden gelegd, ten
slotte allen werden opgeruimd. De grootste moeielijkheid was de regeling van het
lager onderwijs, aanvankelijk werd zijn voorstel tot wijziging van het daarop betrekking
hebbend grondwetsartikel verworpen, nadat ook de wijzigingen, die daarop door
leden van de Kamer waren voorgesteld, geen meerderheid hadden kunnen
verwerven. Heemskerk verzocht hierop zijn ontslag; toen evenwel Mackay, die door
den Koning was belast met de vorming van een nieuw kabinet, deze opdracht had
afgewezen, werd het ontslag niet aangenomen en ging de Koning tot de ontbinding
der Tweede Kamer over, waarin voor- en tegenstanders van het openbaar onderwijs
in getalsterkte juist tegen elkander opwogen. De ontbinding gaf aan de voorstanders
de meerderheid en ten gevolge hiervan bleef het scherp bestreden grondwetsartikel
in de nieuwe grondwet onveranderd.
De tegenstanders van het openbare onderwijs, welker laatste poging tot wijziging
in de Tweede Kamer was geslaagd maar door de Eerste Kamer was verijdeld,
begrepen desalniettemin zich tegen de gewijzigde grondwet niet te moeten verzetten,
zoodat Heemskerk de voldoening smaakte, dat al zijne voorstellen bij de tweede
behandeling in beide Kamers de vereischte meerderheid van twee derden der
stemmen mochten verwerven. Op 6 November 1887 werd de nieuwe grondwet door
den Koning bekrachtigd. Na de tot standkoming der grondwet moesten de Kamers
worden ontbonden, de uitslag dezer ontbinding was van dien aard dat er van het
aanblijven van Heemskerk als minister geen sprake kon zijn. Een
antirevolutionnair-katholiek kabinet trad op; het huldigde de verdiensten van
Heemskerk door hem voor de tweede maal te benoemen in den Raad van State.
In dezen voor hem niet nieuwen werkkring toog hij met frissche krachten weder aan
den arbeid niettegenstaande zijnen hoogen leeftijd. Ook buiten den kring zijner
ambtsbezigheden bleef hij onvermoeid werkzaam, terwijl de bestudeering van alle
belangrijke vragen, die zich op staatkundig of rechtsgeleerd gebied voordeden,
daarbij door hem niet werd verwaarloosd. Zoo arbeidde hij onafgebroken in de
raadzaal en in zijn studeervertrek tot op den laatsten dag van zijn leven, toen hem
een hevige beroerte trof, die na weinige uren den dood veroorzaakte.
Hij was te Utrecht 1 Oct. 1846 gehuwd met A n n a M a r i a H e e m s k e r k . Van
zijn portretten vermelden wij een ets van P.J. Arendzen en vooral een steendruk
van Jan Veth.
Zie: Levensb. Letterk. 1898, 242.
de Beaufort

[Heemskerk, Bzn. Jan]
HEEMSKERK B z n . (Jan), geb. 16 Febr. 1811 te Amsterdam, overl. te 's
Gravenhage 17 Dec. 1880. Zijn vader, J a n J a c o b B y s t e r u s H., was een
vermogend man, die aan het hoofd van een kassierskantoor stond; zijn moeder
heette G e e r t r u i d t e n C a t e . Te Utrecht, waar Heemskerk ging studeeren,
werd hij opgenomen in het huis van den remonstrantschen predikant F. van Teutem,
en zijn verblijf aldaar heeft ongetwijfeld gestrekt om zijn voorliefde voor fijne
beschaving en beleefde vormen te versterken. Hij maakte eenige vrienden te Utrecht,
waaronder vooral genoemd moet worden de latere groningsche hoogleeraar Cornelis
Star Numan. In zijn latere geschriften brengt hij aan verschillende hoogleeraren
hulde voor hunne colleges, o.a. aan Arntzenius, die de romeinsche
rechtsgeschiedenis behandelde, en aan Holtius voor zijn colleges van handelsrecht.
Hij woonde ook colleges over oude litteratuur
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en geschiedenis van van Heusde bij en over staathuishoudkunde van Ackersdijk,
onder de leiding van welken laatste hij een beslist voorstander van den vrijhandel
werd.
Na ook in 1830 te hebben dienst genomen bij de jagercompagnie der utrechtsche
studenten, deed hij in 1835 (3 Juni) candidaats-examen in de rechten. Hij voldeed
echter niet aan de hooge verwachting, die men van hem had gekoesterd, zoodat
hij niet doorstudeerde en zich in 1838 te Amsterdam vestigde, waar drie jaar later
zijn vader overleed. Te Amsterdam maakte hij zich nuttig, werd daar lid van de
plaatselijke schoolcommissie en de wijze, waarop hij de examens hielp afnemen,
wekte de bewondering zijner medeleden op. Met sommige schrijvers van de Gids
ging hij vertrouwelijk om, bijv. met Potgieter en Bakhuizen van den Brink; hun
pogingen om aan de vaderlandsche letterkunde een hooge vlucht te geven en op
staatkundig gebied de liberale beginselen te verkondigen, juichte hij zeer toe. In
1840 leverde Heemskerk de eerste bijdrage in de Gids in den vorm van een
beoordeeling van de dissertatie over Montesquieu, waarmede zijn neef en
naamgenoot Mr. J. Heemskerk Azn. den dubbelen graad van doctor in de rechten
en de letteren had verworven.
Het in den aanvang van 1847 te Amsterdam opgerichte Vrijdagsche gezelschap
- de eerste debatingclub van eenigen naam in ons land - telde Heemskerk onder
zijn leden. Daar vond hij mannen als Martinus des Amorie van der Hoeven, Mr. S.
Vissering, Dr. Heye, maar vooral gevoelde hij sympathie voor Mr. G. de Clercq,
wiens nagedachtenis later door hem op treffende wijze is gehuldigd (Levensber.
Letterk. 1858). Intusschen had Heemskerk van Januari 1838 af in elk Gidsnummer
een buitenlandsch overzicht geplaatst, dat altijd door keurigen stijl uitmuntte. Vooral
de gebeurtenissen van 1848 schetste hij met onpartijdigheid en gematigdheid. In
het staatkundige was hij overtuigd volgeling van Thorbecke en als zoodanig werd
hij na den gelukkigen afloop der grondwetsherziening in een der amsterdamsche
districten tot lid der Tweede Kamer verkozen. In Sept. 1850 werd hij bij de feestelijke
inwijding van het academiegebouw te Groningen tot doctor honoris causa in de
rechten bevorderd en het volgend jaar tot lid der Maatschappij der Ned. Letterkunde
benoemd.
Van Febr. 1849 tot Oct. 1872 is hij nagenoeg onafgebroken lid der Tweede Kamer
geweest. Wel viel hij bij de ontbinding na de Aprilbeweging te Amsterdam, maar in
November 1853 werd hij te Haarlem gekozen, voor welk district hij zitting had tot
Sept. 1862, in welk jaar hij opnieuw afgevaardigd werd voor zijn geboortestad, waar
hij sedert herkozen werd. Als lid der Tweede Kamer was hij zeer ijverig en stelde
veel verslagen, o.a. grootendeels dat over de gemeentewet. Spreken in de Kamer
deed hij weinig en meer dan eens werd zijn herkiezing bestreden, doordat de kiezers
geen genoegzaam vertrouwen in iemand konden stellen, die nooit voor zijn gevoelen
uitkwam. Zelf heeft hij later beweerd, dat niet te veel aan het spreken in de Kamer
behoort te worden gehecht, omdat het zwaartepunt der parlementaire
werkzaamheden in de afdeelingen gelegen was. Zijn opinie over het staatkundig
leven ook hier te lande zette hij in de Gids uiteen: hij juichte Thorbecke's komst in
1849 toe en bestreed daarna vooral Groen van Prinsterer. Ofschoon zijn staatkundige
overzichten in 1850 ophielden, schreef hij toch nog veel in genoemd tijdschrift, bijv.
over Sir Robert
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Peel (Gids 1850, II, 422), over de hervorming der engelsche scheepvaartwetgeving
(Gids 1850, I, 301) naar aanleiding van een studie van zijn vriend G. de Clercq over
hetzelfde onderwerp; over Macaulay (Gids 1851, I, 137); over het boek van H.A.
v a n D i j k , Bijdrage tot de geschiedenis der Nederl. diplomatie; Handelingen met
Frankrijk en Spanje in de jaren 1668-1672 (Gids 1852, II, 352). Hoe goed Heemskerk
ook op ander gebied thuis was bewees zijn recensie van d e R o o y 's Geschiedenis
der Staathuishoudkunde (Gids 1853, I, 95). In de laatste Gidsnummers van 1853
komt een opstel van H. voor over het anti-revolutionnaire staatsrecht, naar aanleiding
van Fruins beroemd werk geschreven. Daargelaten, of dit stuk tot moeielijkheden
tusschen de leden der Gids-redactie geleid heeft, is het zeker, dat kort daarna
Heemskerk zich uit die redactie terugtrok. Nog eenmaal daarna heeft hij een artikel
in de Gids van 1867 geschreven (I, 246): namelijk een bijdrage naar aanleiding van
het werkje Pruisen en Nederland van Prof. B o s s c h a . Eenigen tijd tevoren had hij
een aankondiging gegeven van de proefschriften van Mrs. T a k v a n P o o r t v l i e t
en v a n G e u n s over het recht van amendement.
Hij was in 1853 tot lid der staatscommissie benoemd, om voorstellen te doen
betrekkelijk tot de Haven in Suriname, waardoor hij met J.C. Baud in kennis kwam.
Zijn liefde voor literatuur maakte hem belangstellend voor alles wat uitkwam; hij
zelf kocht veel boeken en nam overal kennis van. Een en ander kwam hem te stade,
toen hij van 1862-72 lid van de Tweede Kamercommissie voor de boekerij was.
Nadat hij als lid van genoemd staatslichaam zich te 's Gravenhage gevestigd had,
werd hij daar lid van de commissie van toezicht voor het middelbaar onderwijs en
curator van het gymnasium. Op 2 October 1872 werd hij benoemd tot lid van den
Raad van State en ook in dit college muntte hij uit door zijn heldere en juiste
adviezen. Maar ook daar deed hetzelfde zich voor als in de 2e Kamer; in de
algemeene vergaderingen voerde hij weinig het woord, maar in de afdeelingen was
hij altijd zeer werkzaam.
Zie: J.D. V e e g e n s in Levensb. Letterk. 1882, 3, herdrukt in zijn Hist. Stud. II,
322.
Breukelman

[Heer, Thomas de]
HEER (Thomas d e ), dominicaan. overl. 4 Maart 1685. Hij was lid van het
maastrichtsche klooster, waar hij ook het ambt van syndicus, supprior en praedicator
generalis bekleedde. De zielzorg der dominicanessen te Roermond en te Sittard
werd hem voor eenige jaren toevertrouwd. Te Parijs in de koninklijke abdij van
Sint-Benedictus was hij geruimen tijd prediker voor de vreemdelingen. Jegens het
klooster van Maastricht maakte hij zich vooral verdienstelijk door zijne onvermoeide
navorsching van alle historische bronnen en wetenswaardigheden dezer stichting.
De vrucht van dit uitgebreid en geduldig onderzoek was een uitvoerig Chronicon in
folio, dat hij aan den raad der stad Maastricht opdroeg. Het handschrift dat, bij vele
merkwaardigheden van plaatselijken aard, tal van minder belangrijke aanteekeningen
bevat, werd nooit uitgegeven en berust op het Rijksarchief te Maastricht. P.V.
H u n t j e n s vervaardigde in 1806 van deze breedvoerige kroniek een uittreksel:
Chronicon abbreviatum, dat in 1910 door G.A. M e i j e r in dl. XLVI der Publications
de la Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg werd
uitgegeven.
Zie die uitgave bl. 72.
G.A. Meijer
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[Heeres, Joannes Gerardus]
HEERES (Joannes Gerardus), geb. te Sappemeer 15 Aug. 1835, overl. te Bunnik
28 Oct. 1896. Aanvankelijk als onderwijzer te Sappemeer werkzaam, studeerde hij
te Oldenzaal, daarna philosophie te Kuilenburg, theologie te Rijsenburg, werd 10
Aug. 1862 priester gewijd, was achtereenvolgens kapelaan te Uithuizen, Sensmeer
en Doetinchem, daarna in 1871 bij pastoor Spitzen te Zwolle, waar hij met pastoor
Roelofs in Juli 1872 de stichter werd van de Nieuwe IJselbode, met medewerking
van de pastoors Nieuwenhuis te Kampen en Vinke te IJselmuiden. In Sept. 1872
werd hij rector van het Pius-gesticht te Amsterdam, en mede-hoofdredacteur van
het dagbl. de Tijd, waarin hij streed tegen de liberale schoolwetpolitiek en op de
noodzakelijkheid van protestantsche hulp in den schoolstrijd wees. Van 22 Dec.
1866 tot 1870 medewerker aan de Kerkelijke Courant, Ned. Kath. Stemmen, schreef
hij van 1869 tot Juli 1872 in Het Huisgezin en in het Dompertje. Na zijn aftreden als
redacteur van de Tijd werd hij pastoor te Blaricum op 7 Oct. 1881. 3 Mei 1889 werd
hij pastoor te Bunnik, waar hij het kerkhof vergrootte en een r.k. bijz. school stichtte,
geopend 1 Oct. 1895.
Behalve artikelen in de Wachter schreef hij: Vijf weken op reis naar Rome (Arnh.
1869); Bijbelsche Geschiedenis voor het Kath. Nederlandsche Volk met pl. van G.
Doré ('s Hertogenb. 1875-1878; een kleinere uitgave van dit werk verscheen te
Vucht 1887); De eerste Kerkelijke Statie in de Groningsche Veenkolonie in Archief
Aartsb. Utr. X (1882) 41.
Rientjes

[Heerkens]
HEERKENS (Mr. Franciscus Philippus Antonius, geb. te Zwolle 20 Jan. 1780, gest.
ald. 11 Juli 1865. Hij promoveerde te Groningen 6 Juni 1801 op een Specimen
juridicum inaug. ad 3, I de codicillis. Hij begon zijn juridische loopbaan als lid van
de schepenbank te Zwolle. Daarna was hij eerst lid en vervolgens president van de
arrondissements-rechtbank te Zwolle, totdat hij raadsheer in het Provinciaal
Gerechtshof van Overijsel werd. Hij was een ijverig katholiek en verdienstelijk
oudheidkundige. Ten tijde van Lodewijk Napoleon bracht hij met den burgemeester
V o s d e W a e l een rapport uit Over de regeling der kerkelijke goederen te Zwolle,
welk rapport berust in het Archief van de R.K. kerk van den H. Michaël te Zwolle.
De ‘Verzameling Heerkens’ (nagelaten geschriften van hem en zijn zoon J.
Heerkens), berustend te Zwolle in de bibliotheek der Vereeniging tot beoefening
van Overijselsch Regt en Geschiedenis, is een collectie van met oorkonden
gedocumenteerde aanteekeningen en afgewerkte opstellen en vormt een rijke bron
voor de godsdienstige, politieke, oeconomische en geleerden-geschiedenis van
Overijsel.
Van zijn hand verscheen: Verslag omtrent de oude stadsregten van Zwolle, in
Verslagen en Meded. Ver. Overijsselsch Regt en Geschiedenis I (1860) 1.
Hij huwde M a r i a C h r i s t i n a R i j s e v e l d .
van Meegeren

[Heerkens, Gerard Nicolaas]
HEERKENS (Gerard Nicolaas), geb. 8 Juli 1726 te Kleine Meer, eene veenkolonie
in de buurt van Sappemeer, overl. 8 Nov. 1801 te Groningen; zijne ouders, E p p o
J o a n n e s I g n a t i u s H. (1692-1758) en A n n a M a r i a M e i j k n e c h t
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ontving zijne eerste opleiding van zijn vader, bracht daarna eenige jaren door in
een Jezuïeten-college te Meppen in Westphalen en werd 29 Oct. 1744 als student
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in de rechten te Groningen ingeschreven, hoewel hij liever medicijnen had willen
studeeren. Hij kwam in een kring van zeer geletterde jongelieden, schreef liever
latijnsche verzen dan dat hij studeerde en viel, onder den schuilnaam C u r i l l u s ,
eenige deftige groningsche magistraatspersonen aan, die ook latijnsche verzen
hadden uitgegeven. Toen zijne verzen eene serie van hekeldichten hadden uitgelokt,
zond zijn vader Gerard Nicolaas naar Leiden, waar hij in 1747 en 1748 medicijnen
studeerde, om daarna zijne studiën te Parijs voort te zetten. Hij maakte daar kennis
met vele voorname en geleerde Franschen en kwam o.a. veel bij Voltaire en
Fontenelle aan huis. 11 Sept. 1749 promoveerde hij te Rheims in de medicijnen en
keerde naar Groningen terug. Gedurende zijn verblijf buitenslands had Heerkens
vele latijnsche gedichten geschreven; dat aantal werd thans zeer vermeerderd, nu
de praktijk als dokter hem allen tijd daarvoor liet. In 1753 bracht hij den winter te
Parijs door, in 1757 was hij korten tijd redacteur van de Opregte Groninger Courant;
in 1759 en 1760 deed hij eene langdurige reis naar Italië en hield zich vooral te
Venetië, Rome en Napels op; zijne reis heeft hij in een uitvoerig gedicht en in een
prozawerk beschreven. Na zijne terugkomst bleef hij schrijven en reizen; 's winters
was hij dikwijls te Parijs of in Zeeland.
Heerkens was een begaafd man met groote kennis en aangename manieren. Hij
was bevriend met een groot aantal mannen van beteekenis, zoowel in Nederland,
als in Frankrijk en Italië, en lid van tallooze geleerde genootschappen. Maar hij was
ijdel en trachtte steeds de aandacht op zich te vestigen. Zijne latijnsche gedichten
staan niet hoog.
Behalve vele kleinere verzen, die afzonderlijk of in werken van anderen het licht
zagen, schreef hij: Xenia physico-medica (1748); De Valetudine litteratorum (1749);
De Officio Medici Poëma (1752); Satyrae (1758); Iter Venetum (1760, in 1762
herdrukt als Italicorum liber unus, in 1793 als Italicorum libri III); Empedocles (1783,
1798); Aves Frisicae (1787) en Icones (1787). Verder de prozawerken Quaestiones
medicae (1755) en Notabilium libri IV (1765-1770). Hij gaf uit: E g i n h a r t i de vita
Caroli Magni commentarius (Gron. 1755). Hij heeft vele werken in hs. nagelaten,
die verloren schijnen. Brieven aan hem van Willem en Onno Zwier van Haren zijn
uitgegeven door Mr. H.E. Moltzer onder den titel Hareniana (Groningen 1876); de
hss. er van zijn in het bezit der familie Canter Cremers, evenals eene andere
collectie, waarin zich o.a. een brief van Voltaire, een van Buffon, een van
Malesherbes en vele van den jongen Racine bevinden.
Zie: J.A. W o r p in Groninger Volksalmanak voor 1899 en M o l t z e r 's Hareniana.
Heerkens' portret, in 1792 geschilderd door A.C. Hauck, is in het museum te
Groningen.
Worp

[Heerkens, Joan Nicolaas Joseph]
HEERKENS (Joan Nicolaas Joseph), 22 Juli 1807 te Zwolle geb. uit het huwelijk
van Franciscus Philippus Antonius H. en Maria Christina Rijseveld (kol. 1050) en
overl. te Zwolle 21 Juni 1867. Hij ontving zijn opleiding aan 't gymnasium zijner
geboorteplaats, waar destijds de bekwame rector Leen aan 't hoofd stond, studeerde
te Groningen sedert 1825 in de rechten, onder Gratama, de Wal e.a., en
promoveerde 26 Juni 1830 op een dissertatie Over de Provinciale Staten en het
aandeel dat aan hen volgens de toenmalige grondwet in het staatsbestuur toekomt.
Hij vestigde zich als advocaat te Zwolle, waar
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hij weldra tot procureur benoemd werd. In 1839 tot kantonrechter aangesteld, werd
hij in '59 raadsheer in 't prov. gerechtshof van Overijsel, welke betrekking hij tot zijn
dood bekleedde. Verder was Heerkens secretaris en ontvanger van het dijkbestuur
van Mastenbroek (1835-59), lid van 't bestuur der Overijselsche
Kanalisatiemaatschappij, schoolopziener in 't 6e district van de provincie zijner
inwoning, lid van den zwolschen gemeenteraad, curator van 't gymnasium enz. Juni
1846 werd hij lid der Prov. Staten. In 1848 werd hij door de Staten van zijn gewest
afgevaardigd om als lid van de Dubbele Kamer der Stat.-Gen. deel te nemen aan
het werk der grondwetsherziening. Met groote nauwgezetheid werden al deze
betrekkingen door hem waargenomen. Als vlijtig beoefenaar van de geschiedenis
van Overijsel, waarvoor hij vele nasporingen in de archieven van Zwolle, Kampen
en Deventer deed, richtte Heerkens in vereeniging met anderen in 1858 de
‘Vereeniging ter beoefening van overijsselsch regt en geschiedenis’ op. In 't
godsdienstige goed katholiek, was H. in alle opzichten verdraagzaam jegens
andersdenkenden; op staatkundig gebied was hij de liberale beginselen van 1848
toegedaan. Hij was 19 Nov. 1839 gehuwd met A l e i d a G i j s b e r t a v a n d e r
K u n , dochter van C o r n . P e t r u s J o s e p h u s v.d. K u n en C l a r a E l i s a b e t h
H e l m i c h , die hem zeven kinderen schonk.
Zijn schriftelijke nalatenschap berust met die zijns vaders in de bibliotheek der
Ver. v. Ov. Regt en Gesch. te Zwolle.
Zie: Levensber. Letterk. 1868, 124.
Zuidema

[Heerkens, Theodorus Everhardus Franciscus]
HEERKENS (Theodorus Everhardus Franciscus), geb. te Zwolle 15 Sept. 1854,
gest. ald. 17 Nov. 1909, zoon van L o d e w i j k H e n d r i k H e e r k e n s en A n n a
C o r n e l i a J o h a n n a v a n S o n s b e e c k . Na wetenschappelijke opleiding te
Katwijk en te Melle (België) ontvangen te hebben, woonde hij, steeds te Zwolle,
waar hij als lid der firma Heerkens, Schaepman en Co. een goed koopman was,
met raad en daad, vooral door ruime giften, het r.k. bijzonder onderwijs steunde en
in 't algemeen liefdadig werkte. Ook bevorderde hij de studie der geschiedenis van
Overijsel, o.a. door uit zijn geschiedkundige verzameling te laten uitgeven: Drie
onuitgegeven hoofdstukken van de Geschiedenissen der stad Zwolle door M r .
B u r c h a r d J o a n v a n H a t t u m in Bijdr. Gesch. Overijsel X I , 16. In 1904 werd
hij gekozen als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Met hem is de oude
familie Heerkens uitgestorven.
van Meegeren

[Heim, Jhr. Mr. Anthony van der]
HEIM (Jhr. Mr. Anthony v a n d e r ), ged. te Rotterdam 28 Maart 1756, overl. aldaar
2 Maart 1831, zoon van Mr. Jacob van der Heim en Maria Arnoudina Gevaerts (kol.
1053). Hij promoveerde 29 Mei 1776 te Leiden op een dissertatie de Obligatione
ex promisso silentio. In 1787 werd hij tot schepen benoemd te Rotterdam en tot
1795 bekleedde hij verder allerlei stedelijke ambten. Na eenige jaren van
ambteloosheid, wegens zijn politieke gevoelens, kwam hij in 1803 opnieuw in de
regeering als raadslid, werd in 1809 wethouder en bij Kon. Besl. van 11 Juni 1810
burgemeester, wat hij tot 1811 bleef. Van 1813-14 zat hij nogmaals in den raad.
Daarna ontmoeten wij hem als rechter in de rechtbank van eersten aanleg en sinds
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hij het secretariaat reeds sinds 1775 waar-
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nam. Bij diploma van 24 Nov. 1815 werd hij in den adelstand verheven met het
praedicaat van jonkheer. Hij huwde te Rotterdam 25 Maart 1783 met E l i s a b e t h
Antonia van der Does.
Zie: L.A. v a n W e l e v e l d , Handb. van den Ned. Adel 67; Rott. Historiebl. 2e
afd. 362; Bronnen Gesch. Rott. I; Levensber. Letterk. 1872, 120; en R o e l a n t s ,
Guldenboek van Schiedam 62, volgens wien hij in 1816 het adelsdiploma verwierf.
Moquette

[Heim, Mr. Hendrik Jacob van der]
HEIM (Mr. Hendrik Jacob, ridder, na den dood van zijn ouderen broeder, baron v a n
d e r ), geb. te Middelburg 21 Jan. 1824, overl. te Florence 13 Febr. 1890, begr. op
Eik en Duinen te Loosduinen, zoon van Johan Adriaan (kol. 1054).
Na voor de hoogeschool te zijn voorbereid aan de latijnsche school te Middelburg
werd hij in 1842 student te Leiden en verkreeg er 18 Dec. 1847 den titel van doctor
in de rechten op een diss. De legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad a.
1672. Na zijn promotie vestigde hij zich te 's Gravenhage als advocaat en maakte
zich bekend door verschillende geschriften en tijdschriftartikelen voornamelijk over
geschieden staathuishoudkundige onderwerpen. In 1857 werd hij benoemd tot
inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Zuid-Holland. Van 1874 tot 1877
was hij als minister van financiën werkzaam in het ministerie gevormd door Mr.
Heemskerk Azn.; de belangrijkste wetten onder zijn bewind tot stand gekomen
waren een herziening van het tarief van inkomende rechten en een wijziging der
muntwet, waarbij het gouden tienguldenstuk werd ingevoerd.
Na zijn ontslag als minister gaf v.d. Heim nog verschillende geschriften in het
licht, ook arbeidde hij aan de voltooiïng van de reeds vroeger begonnen
openbaarmaking van de papieren van den raadpensionaris Heinsius, die zich in zijn
familie-archief bevonden. De toestand zijner gezondheid belette hem evenwel om
nog werkzaam aandeel te nemen aan het openbaar leven, daar hij gedwongen werd
om het grootste gedeelte van het jaar in een zuidelijk klimaat door te brengen en
gedurende zijn laatste levensjaren slechts zelden in zijn vaderland kon vertoeven.
Hij schreef: Aanteekeningen op het wetsontwerp tot regeling van het Middelbaar
Onderwijs ('s Gravenh. 1862); Archief van den raadpensionaris A. Heinsius ('s
Gravenh. 1867-1880, dl. 1-3); Financiëel staatsbeleid en belastinghervorming (1882);
artikelen in de Gids, Economist e.a.
o

Hij huwde 1 . te Wassenaar 28 Oct. 1857 J o h a n n a M a r i a barones v a n
o

P a l l a n t (overl. 29 Maart 1865), 2 . te Berlijn 15 April 1869 C l o t i l d e I s a b e l l e
M a r g a r e t h e v o n S c h l i e c k m a n n . Zijn op steen geteekend portret is gedrukt
ter steendrukkerij van P.W.M. Trap.
Zie: Levensber. Letterk. 1890, 193; Ned. Spectator 1890, 69.
de Beaufort

[Heim, Mr. Jacob van der]
HEIM (Mr. Jacob v a n d e r ), ged. 12 Maart 1727 te 's Gravenhage, overl. 10 Juli
1799 te Rotterdam, zoon van Mr. A n t h o n y v a n d e r H e i m en C a t h a r i n a
v a n d e r W a e y e n . Te Leiden werd hij 14 Maart 1742 als student in de rechten
ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album stud.) en 9 April 1746 werd
hij te Rotterdam als poorter geëed. Van 1757-1795 is hij daar lid van de vroedschap
geweest en hij heeft in die periode nog allerlei andere stedelijke ambten bekleed;
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bewindhebber der O.-I.-C. en van 1769-1799 een der Maecenaten van het Bat.
Gen. te Rotterdam. Als vertrouwd raadsman van den stadhouder, prins Willem V,
haalde hij zich den haat op den hals van de Patriotten, werd 23 April 1787 afgezet
doch 10 Sept. weer in zijn functie hersteld. In 1795, bij de nadering der fransche
troepen, achtte hij het echter geraden met zijn gezin de wijk te nemen naar Bremen,
doch keerde een jaar later naar Rotterdam terug. Hij was 27 Juli 1749 te Dordrecht
gehuwd met M a r i a A r n o u d i n a G e v a e r t s . Dat hij felle tegenstanders had,
blijkt wel uit verschillende schimpschriften, o.a. Aan den Wel Gebooren doch
kwalijkdenkenden heer en meester Jacob van der Heim, burgemeester binnen
Rotterdam van een onbekende; Op burgemeester van der Heim, eveneens van een
onbekenden schrijver; Doornekrans om het hoofd van Jacob van der Heim,
burgemeester der stad Rotterdam, eerste vleyer van Willem de Ve. Ex tempore,
geteekend H a r m o d i u s F r i s o t e r t i u s ; Aan de burgers der stad Rotterdam
1794, eveneens een schimpdicht. Zijn door G. Spinny in 1775 geschilderd portret
is in het Museum Boijmans te Rotterdam.
Zie: Rott. Historiebl. 2e afd. 156; Bronnen Gesch. Rott. I; Levensber. Letterk.
1872, 120, waar zijn grootmoeder C a t h a r i n a H e i n s i u s , zuster van den
raadpensionaris, zijn moeder wordt genoemd; Gen. Kwartierst. van Ned. Gesl., waar
zijn geboorteplaats onjuist wordt opgegeven evenals in Rott. Historiebl. en in
R o e l a n t s , Guldenboek van Schiedam 54.
Moquette

[Heim, Johan Adriaan baron van der]
HEIM (Johan Adriaan baron v a n d e r ), heer van D u i v e n d i j k e , 15 Jan. 1791
te Rotterdam geb. en 15 Oct. 1870 te 's Gravenhage overl., zoon van Mr. Anthony
van der Heim en Elisabeth Antonia van der Does (kol. 1025). Na zijn jeugd in den
woeligen franschen tijd met zijn oranjegezinde ouders meerendeels in 't buitenland
(te Bremen en elders) te hebben doorgebracht, bezocht hij de latijnsche school te
Delft en in 1808 de hoogeschool te Leiden, waar hij 29 Juli 1813 promoveerde op
een Spec. iur. cont. Explicationem legis V Cort. de contrahenda et committenda
stipulatione. Als advocaat vestigde hij zich in den Haag, doch na zijn huwelijk met
jkvr. P e t r o n e l l a J o a n n a S c h o r e r (19 Mei 1817) koos hij Middelburg tot
woonplaats, waar hij eerst tot rechter-plaatsvervanger en in 1821 tot ontvanger der
registratie werd benoemd. Twee jaar later werd hem het ambt van griffier der
Provinciale Staten opgedragen. Na tevergeefs voor het gouverneurschap van
Limburg, voor dat van Friesland en voor het secretariaat van den Raad van State
te zijn aangezocht en in 1840 naar de Dubbele Kamer der Stat.-Generaal te zijn
afgevaardigd, bewoog v.d.H. zich een poos op het ruimere veld der algemeene
staatkunde, maar weldra keerde hij weer naar zijn geliefde griffie te Middelburg
terug. In 1843 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State en in 44 was hij
voor korten tijd (vier maanden) minister van financiën. Het volgend jaar zag hij zich
benoemd tot gouverneur van Zuid-Holland, welk ambt hij vier jaar (1844-48) en later
nogmaals negen jaar (1853-62) bekleedde, terwijl een korte poos van Mei tot Juli
1846, het ministerie van binnenl. zaken ad interim aan hem werd opgedragen. In
de politiek was van der Heim een beslist tegenstander van Thorbecke. Van 1862-65
was hij afgevaardigde voor de Staten van Zuid-Holland naar de Eerste

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1055
Kamer. Tevens was hij curator van de leidsche hoogeschool.
Charles Baugniet heeft zijn portret op steen geteekend.
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 119 en Leidsche Stud. Almanak 1871, 189.
Zuidema

[Heim, Jhr. Mr. Paulus van der]
HEIM (Jhr. Mr. Paulus v a n d e r ), geb. te Brussel 8 Febr. 1753 (in het
gereformeerde doopregister van Rotterdam ingeschreven krachtens vonnis van de
rechtbank van eerste instantie dd. 14 Dec. 1812), overl. te 's Gravenhage 6 April
1823, was een zoon van Jacob van der Heim en Maria Arnoudina Gevaerts (kol.
1053). Hij werd 19 Sept. 1768 student te Leiden en promoveerde aldaar. Hij was
secretaris van het college ter admiraliteit te Rotterdam (met verlof om 's zomers op
zijn buiten bij de Hoornbrug te mogen wonen) en later lid van de Eerste Kamer der
St.-Gen. Van 1786-1795 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te
Rotterdam. Bij diploma van 24 Nov. 1815 werd hij in den adelstand verheven. Hij
huwde te Rotterdam 22 Maart 1784 met J a c o b a E l i s a b e t h G r o e n i n x v a n
Z o e l e n , 14 Aug. 1791 met A g a t h a P h i l i p p i n a v a n d e r D o e s en 11
Sept. 1796 met M a r i a A l e t t a v a n d e r H o e v e n .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 175, waar hij echter verkeerdelijk
vroedschap wordt genoemd en R o e l a n t s , Guldenboek van Schiedam 56.
Wiersum

[Heineccius, Johann Gottlieb]
HEINECCIUS (Johann Gottlieb), geb. 11 Sept. 1681 in Saksen, overl. 31 Juli 1741
te Halle, ongetwijfeld de grootste kenner van Rome's recht en geschiedenis, dien
Duitschland in de 18e eeuw kan aanwijzen, dient hier genoemd niet alleen omdat
hij aan een onzer hoogescholen eenigen tijd als hoogleeraar werkzaam was, maar
vooral wegens zijne betrekkingen tot onzen grootsten jurist van dien tijd - Cornelis
van Bijnkershoek - en hetgeen hij, mede daardoor, door zijn arbeid heeft bijgedragen
tot verbreiding in Duitschland, van de nederlandsche rechtsgeleerde literatuur. Zijn
richting, zooals die uit zijn geschriften tot ons spreekt, plaatst hem ten deele dichter
bij de hollandsche dan bij de - op de praktijk gerichte - duitsche school. Het in de
eerste plaats opgemerkte staat hiermede in het nauwste verband. En niet alleen
spreekt hij in de voorrede van een zijner bekendste werken - Antiquitatum
Romanarum Jurisprudentiam illustrantium Syntagma - van de ‘aeterna opera’ van
Gronovius, Noodt, Bijnkershoek, Perizonius, Huber (vader en zoon), Burman en
Schultingh, maar zijn werken getuigen ook van zijn kennis van menig ander der
onzen.
Zijn geheele leven bracht hij door in dienst van het onderwijs. Na vroeg zijn vader
verloren te hebben, trok hij naar Goslar, waar hij bij zijn broeder Johann Michaël
inwoonde. Hem was hij bij historische onderzoekingen en het verzamelen van
materiaal voor zijn geschriften behulpzaam. Als leidsman van een voornaam duitsch
student begaf hij zich in 1700 naar Leipzig, waar nu vooral theologie en
kerkgeschiedenis werden beoefend. Na zijne promotie in 1703 tot mag. phil.
vergezelde hij eenige russische studenten naar Halle. Terwijl hij hier privaat-colleges
hield, legde hij zich op de studie der rechten toe, waarbij de beroemde juristen
Stryckius en Thomasius zijn leidslieden waren. Vooral de invloed van den eerste
was groot. Ongeveer twintig jaren bleef hij aan de hoogeschool te Halle verbonden,
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lid der juridische faculteit, waarin hij 1716 den doctorstitel had verkregen, na
verdediging eener verhandeling de Origine atque indole jurisdictionis patrimonialis.
Door verschillende geschriften verwierf hij zich in dezen tijd een goeden naam.
Bijzonder dient hier vermeld de door hem bezorgde nieuwe uitgave van de
Observationes Juris Romani van v a n B i j n k e r s h o e k (Halle 1723).
Sinds dezen tijd dagteekent de geregelde briefwisseling tusschen beide geleerden,
die weldra tot vriendschap leidde. Groote eerbied voor elkanders gaven kenmerkt
deze vriendschap, die aan de eene zijde er toe leidde, dat van Bijnkershoek geen
gelegenheid of poging onbeproefd liet om Heineccius voor een onzer hoogescholen
te winnen, aan de andere zijde Heineccius er toe bracht om niet alleen werken van
zijn vriend, maar ook die van diens meest bekende landgenooten opnieuw in
Duitschland uit te geven. Hier zijn te noemen: de commentaren van V i n n i u s en
J.F. B ö c k e l m a n n (1726), de werken van W i s s e n b a c h en W y b o over
Tribonianus (1736), enz.
Na zijn benoeming in 1721 tot ordinarius en hofraad, mocht Halle hem nog 2 jaar
behouden. In 1723 werd door Frankfort a.O. en Franeker een beroep op hem
uitgebracht. De leerstoel aan Frieslands hoogeschool werd door hem verkozen en
21 Maart 1724 werd het nieuwe ambt aanvaard met een rede: de Jurisprudentia
veterum Romanorum formularia, ritibusque quibus negotia civilia explicabant,
sollemnibus (Fran. 1724). Gedurende 3 jaren mocht Franeker zich in het bezit van
den gevierden en beminden man verheugen. Sinds Mei 1726 was hem het onderwijs
van den jeugdigen prins Willem Karel Hendrik Friso opgedragen. De slechte invloed
van het klimaat op zijn gezondheid bewoog hem echter een hernieuwd beroep, in
1727 door Frankfort op hem uitgebracht, aan te nemen en daarmede naar zijn
vaderland terug te keeren. Na hier met een rede de J Ctis semidoctis te zijn
opgetreden, bleef hij er tot 1733 werkzaam, toen hij zijn post verwisselde met een
leerstoel in de rechten en philosophie te Halle, waar hij 31 Juli 1741 overleed
Inmiddels was hij 13 Juni 1729 op zeer mooie voorwaarden te Utrecht beroepen,
en hoewel geneigd dit aan te nemen, behield Frankfort hem door de weigering van
den koning van Pruisen om hem te laten gaan. De zelfde reden belette hem een
roepstem van Leiden in 1737 te volgen (zie een brief in Navorscher IX, 295); terwijl
v. Bijnkershoeks pogingen in 1732 om hem aan Leiden te verbinden op
godsdienstbezwaren afstuitten.
Heineccius' geschriften zijn helder van betoogtrant, zijn gebouwd op omvattende
oudheid- en letterkundige studiën en zijn langen tijd in Duitschland toonaangevend
geweest. Zij bepalen zich niet tot het gebied van het romeinsche recht, maar ruimen
ook aan het inheemsche recht een groote plaats in. Over zijn methode, in
tegenstelling met de zgn. demonstratieve, is zeer verschillend geoordeeld.
Behalve uitgaven van T h o m a s i u s , S t r y c k i u s , B r i s s o n i u s en de reeds
genoemde nederlandsche, en een Corpus Juris uitgave (Halae 1735), zijn hier te
noemen:
Antiquitatum Romanarum Jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum
ordinem Institutionum Justiniani digestum (Halae 1718, herdrukt 1726, 1730, 1752,
1777, 1822, 1841); Elementa Juris Civilis, secundum ordinem Institutionum (Amst.
1725; met vele herdr.); Ad legem Juliam et Papiam-Poppaeam Commentarius (Amst.
1726, herdr. 1731); Elementa Juris Civilis, secundum
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ordinem Pandectarum (Amst. 1727); Historia Juris Civilis Romani ac Germanici
(Halae 1733; herdr. 1740, 1748, 1765); Opusculorum variorum, olim seorsim
editorum, sylloge (Halae 1735); Elementa Juris Germanici, tum veteris, tum quod
hodie in ipsis obtinet rerum argumentis (Halae 1736-37, 2 dln); Elementa Juris
naturae et gentium (Halae 1738); Jurisprudentia Romana et Attica continens varios
commentatores (Lugd. Bat. 1738 v., 3 dln.); Elementa Juris Cambialis (na zijn dood
uitg. door U h l i u s , Amst. 1742; in nederlandsche vertaling van Mr. K.K. R e i t z ,
1774); na zijn dood verschenen: Praelectiones in S. P u f f e n d o r f f i de Officio
hominis et civis Libros II (Berol. 1742); Praelect. Acad. in H u g . G r o t i i de Jure
Belli ac Pacis Libros VII (Berol. 1744, herdr. 1765); Vermischte Anmerckungen und
rechtliche Gutachten (Berl. 1742); Consilia, Decisiones et Responsa Juris (Vratisl.
1744); Opera Posthuma (Halae 1744) en zijn onvoltooid gebleven Dictionarium
Juridicum (Halae 1743).
Zijn portret is gegraveerd door Jac. Houbraken naar een schilderij van Chr. Müller.
Zijn zoon J o a n n e s C h r i s t i a n u s G o t t l i e b H e i n e c c i u s (overl. 1791)
was een bekend jurist, die de Opera Omnia zijns vaders uitgaf (Geneve, 1744-48,
in 8 dln., 1765-68 en 1771, in 9 dln.) en een Commentarius de vita, fatis et scriptis
zijns vaders daaraan vooraf deed gaan. Zie verder: A.M.C. v a n H a l l , De Heineccii
meritis in restitutionem leg. Papiae Poppaeae in Ann. Acad. Lugd. Bat. 1829; O.W.
S t a r N u m a n , Corn. van Bijnkershoek 380-396; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool
II, 416-421; V r i e m o e t , Ath. Fris. 799-811; L o n c q , Utr. Hoogesch. 120-121;
S i e g e n b e e k , Leid. Hoogesch. I, 267-69; D. N e t t e l b l a d t , Hall. Beyträge z.d.
Jur. Gelehrten- Historie I, 561 v.v.; en de uitstekende biografie van S t i n t z i n g in
Allgem. Deutsche Biogr. XI, 361-63.
van Kuyk

[Heiningius, Henricus (1)]
HEININGIUS (Henricus) (1), H e i n i n g , H e n n i n g (i u s ) Jz., predikant te Harderwijk
sinds 1583, tot dusver verward met zijn jongeren naamgenoot (die volgt). In dit jaar
vertrok hij naar Brussel, waar hij bleef, totdat de stad 13 Mrt. 1585 door Parma werd
ingenomen. Er bestaat nog een brief van hem, 20 Jan. 1584 uit Brussel namens
den kerkeraad aldaar geschreven om te bedanken voor de ontvangen som van 321
gld. 12 st. In Juni-Juli 1586 woonde hij de nationale Synode te 's Gravenhage bij,
afgevaardigd door den kerkeraad van Harderwijk, waar hij toen teruggekeerd en
predikant was. Hij was in Juli 1592 op de classis Neder-Veluwe, waar elf ‘pastores’
geëxamineerd moesten worden. ‘Oud en ziekelijk’ werd hij eershalve tot praeses
gekozen, maar hij droeg deze waardigheid over aan den assessor en gast Joh.
Fontanus. Eindelijk vinden wij hem ‘olderdomshalven gantz onvermogent’ genoemd
op de geldersche Synode te Arnhem in Sept. 1593, zoodat hij ongeschikt bleek voor
‘inspectator’ over het harderwijksche Veluw-kwartier.
Zie: H. S c h o k k i n g , Leertucht (Amst. 1902) 129; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta IV, 39; Kerkel. Handboek 1903, Bijl. 131; Navorscher LVIII (1909) 515 v.; F.L.
R u t g e r s , Acta (Utr. 1889) 520, 535.
Knipscheer

[Heiningius, Henricus (2)]
HEININGIUS (Henricus) (2), overl. te Tholen Nov. 1612, beg. 16 Nov., waarschijnlijk
zoon van den voorgaande, moet in 1586 uit Harderwijk (dus als proponent) te
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en huishuur, 12 gld. voor verhuiskosten. Hij schreef en onderteekende den brief
aan Prins Maurits, die het advies der predikanten van Tholen bevatte over de
voorgestelde vragen nopens den vredehandel met Spanje. Aug. 1588 trad hij mede
op in de zaak van Gijsbertus Samuels. Wij vinden hem als predikant van Tholen op
de zeeuwsche Synode te Middelburg van 1 Febr. 1591, van 19 en 20 Oct. 1593 en
te Goes van 15-18 Apr: 1597. Als scriba der laatste Synode schreef hij wederom
een brief aan Prins Maurits op 19 April over den kerkdienst binnen Steenberghe. In
deze dagen was hij sedert lang (22 Dec. 1596) beroepen tot eersten 7en predikant
te Middelburg, en had hij van de classis Tholen een loffelijk attest met dank voor
bewezen diensten ontvangen; maar eerst 8 Juni 1597 werd hij bevestigd.
Zie: Navorscher LVIII (1909) 515 v. en de daar genoemde bronnen; Stud. en Bijdr.
Hist. Theol. IV (1880) 368; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 13 v.v., 35, 37,
43, 190; Troffel en Zwaard III (1900) 116; Kerkel. Handboek 1909 Bijl. 138, 147,
149.
Knipscheer

[Heinsius, Antonie]
HEINSIUS (Antonie), geb. te Delft 23 Nov. 1641, uit het huwelijk van A d r i a a n H.
en M a r i a D e d e l , gest. in den Haag 3 Augustus 1720. Zijn vader behoorde tot
de regeeringsfamilies te Delft, waar Antonie de latijnsche school afliep; daarna
bezocht hij de hoogeschool te Orleans, waar hij in 1662 den graad van doctor in de
beide rechten verwierf. Naar Delft teruggekeerd, oefende hij daar de rechtspraktijk
uit, totdat hij in 1679 tot pensionaris van die stad werd benoemd. De regeering van
Delft stond in deze jaren doorgaans op de zijde van Amsterdam in oppositie tegen
de buitenlandsche politiek van Willem III, en in die richting was dan ook haar
pensionaris werkzaam, zoodat sommigen er zelfs een kunstgreep in zagen om hem
uit den weg te krijgen, toen hem in 1682 eene zending naar Parijs werd opgedragen.
Hij moest daar opkomen tegen de daden van geweld, die Lodewijk XIV in het
prinsdom Oranje liet plegen; vóór zijn vertrek voorspelde Willem III hem, dat hij te
Parijs niet onvriendelijk zou ontvangen worden maar niets zou kunnen uitwerken;
en zoo kwam het ook uit. Naar het schijnt heeft deze zending er toe bijgedragen
om Heinsius te overtuigen, dat de macht en de politiek van Lodewijk XIV toch
inderdaad gevaarlijk waren en terecht door Willem III werden bestreden. In den
aanvang van 1685 vertrok hij met eenige andere afgevaardigden naar Engeland
om daar te onderhandelen over moeilijkheden, die tusschen de nederlandsche en
de engelsche O.-I.C. gerezen waren; in het voorjaar van 1686 kwam de commissie
onverrichter zake terug. Uit de brieven, gedurende dien tijd gewisseld tusschen hem
en den raadpensionaris Fagel, blijkt duidelijk, dat hij toen niet meer tot de
tegenstrevers van prins Willem en den raadpensionaris behoorde en dat hij Fagel's
vertrouwen genoot. Zelfs was de verhouding zoo goed geworden, dat hij, toen Fagel
al ziekelijker werd, gepolst werd over zijne geneigdheid om hem te vervangen. Bij
Fagel's dood, op het eind van 1688, werd het raadpensionariaat tijdelijk
waargenomen door Michiel ten Hove, pensionaris van Haarlem; maar deze kwam
reeds 24 Maart 1689 te overlijden, en thans werd Heinsius met de voorloopige
waarneming van het ambt belast; hij had eerst bezwaren om zich eene benoeming
te laten welgevallen, doch aan den aandrang van Willem, thans ook koning van
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Engeland, gaf hij toe; 26 Mei 1689 werd hij door de Staten van Holland tot
raadpensionaris verkozen, en sedert is hij om de vijf jaar telkens herbenoemd. Ruim
31 jaar, langer dan een zijner voorgangers en opvolgers - met uitzondering van den
landsadvocaat Oldenbarnevelt - heeft hij den gewichtigen post bezet; hij heeft het
bitter verdriet gehad, dat gedurende zijn ambtsbekleeding de Republiek van hare
vroegere plaats onder de mogendheden werd verdrongen.
In al het politiek en diplomatiek bedrijf van deze 31 jaren heeft hij een groote en
eervolle rol vervuld, echter na 1713 in mindere mate dan vóór dien tijd; in de jaren
van 1689-1713 maakt de dood van Willem III eene scheiding. Tusschen Willem en
hem bestond een groote overeenstemming in inzicht betreffende de algemeene
europeesche verhoudingen, zoodat zij in de bijzondere gevallen het ook doorgaans
eens waren of gemakkelijk eens werden. En geenszins is het Willem, die in hunne
briefwisseling gedurig den weg wijst; meer komt het voor, dat Heinsius, dikwijls nog
al in den breede, zijne meening uiteenzet, waarmee de Koning dan zijne instemming
betuigt; herhaaldelijk ook vraagt Willem het gevoelen van den raadpensionaris over
dit of dat punt; maar natuurlijk geeft ook hij dikwijls het eerst zijn opvatting en vindt
die ingang bij Heinsius. Die samenwerking en overeenstemming met den
koning-stadhouder gaf Heinsius een krachtigen moreelen steun en kwam natuurlijk
zijn invloed in Holland en in de Republiek ook uitnemend te stade. Bij al de
bekwaamheden, die verschillende getuigen hem eenstemmig toekennen - een
scherp verstand, een juist oordeel, uitgebreide kennis, veel takt, een groote
diplomatieke behendigheid, onvermoeibare werkkracht, onkreukbare eerlijkheid had hij eene deugd, die op zijn post licht een gebrek werd: hij was nederig, dacht
gering van zich zelf, in die mate zelfs dat hij in zelfvertrouwen te kort schoot. Zoolang
hij in Willem een steun had en deze hem ook den last van verantwoordelijkheid
verlichtte, liet zich dit weinig gevoelen, maar na diens dood groeiden de neiging tot
groote behoedzaamheid, het gemis aan doortastendheid, de angst voor
verantwoordelijkheid gedurig aan. Hiertoe droegen de omstandigheden trouwens
in hooge mate bij. Doordrongen van de opvattingen, die Willem bewogen hadden
om den strijd opnieuw te ondernemen tegen Lodewijk, zette hij diens politiek voort
in nauwe aansluiting bij Engeland; doch in Engeland gaf de regeering aan den oorlog
een steeds grooter uitbreiding, die feitelijk de krachten der Republiek te boven ging,
maar waarin niettemin Heinsius en diens vrienden zich lieten meesleepen, deels in
de verwachting ten slotte vergoeding te vinden in de Zuidelijke Nederlanden, deels
uit vrees om door een afzonderlijken vrede met Frankrijk de oude bondgenooten te
vervreemden, zonder in Lodewijk XIV vertrouwen te kunnen stellen. Toen ten leste
het engelsche oorlogsministerie viel en de nieuwe regeering het initiatief tot den
vrede met Frankrijk nam, ondervond de Republiek hiervan de teleurstellende
gevolgen, die Heinsius zwaar drukten, al deelde hij de verantwoordelijkheid voor
het overmatig volhouden van den krijg met vele anderen. Ook al tijdens het leven
van Willem III had het natuurlijk veel overleg geëischt om de Republiek, om de
Staten van Holland, bovenal om de burgemeesters van Amsterdam mee te krijgen
in de gewenschte richting; na diens dood werd het nog veel moeilijker, terwijl tevens
H.'s behoedzaamheid zooveel grooter was geworden. Behalve met de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1060
inhebbers der groote generaliteitsambten - Fagel, Hop, Slingelandt - ging hij, alvorens
een zaak aan de orde te stellen, te rade met de regenten der invloedrijke stedelijke
regeeringen van Holland, met leden der ridderschap, dan ook met de meest
vermogende heeren der andere provinciën. Het samenstel der Republiek maakte
zulk een handelwijze dikwijls noodzakelijk, maar Heinsius werd er nog te meer toe
gedreven door zijn zucht om een échec te ontgaan en zijn aansprakelijkheid zooveel
mogelijk te dekken. Dit belette evenwel niet, dat hij in 1712, bij den teleurstellenden
loop van zaken, in de Staten van Holland heftige verwijten te hooren kreeg; zelfs
liep het gerucht dat hij zijn ambt wilde neerleggen, en al kwam het hiertoe niet, zijn
gezag en aanzien waren geschokt en hij zelf was voortaan naar lichaam en geest
niet meer dezelfde als vroeger. In de jaren na 1713 wekte de troonsbestijging van
George I bij hem en zijne vrienden weer moed en goede verwachtingen, maar bij
de onderhandelingen over het Barrière-tractaat met Karel VI werden die niet vervuld,
en in het najaar van 1716 berokkende de engelsche regeering hem een nieuwe
teleurstelling, toen zij, met verbreking van stellige beloften, buiten de Republiek om,
die tot dien tijd de bemiddelaarsrol tusschen Engeland en Frankrijk had vervuld,
zich met den Regent verdroeg; Heinsius was bij de ontvangst dier tijding geheel
verplet en vroeg klagend wat hij zeggen kon, als de Staten hem verweten, dat hij
zich had laten dupeeren. Geen wonder dat hij, nadat de Republiek tot dit
engelsch-fransch verbond was toegetreden, te angstvalliger was in de
onderhandelingen over toetreding tot de zoogenaamde Quadruple-alliantie, waarvan
trouwens ook andere overwegingen de hollandsche regenten afkeerig maakten.
Na den vrede van Utrecht deed de droevige toestand der geldmiddelen bovendien
een leemte in zijne velerlei bekwaamheden gevoelen; hij was, van het oogenblik af
dat hij als raadpensionaris was opgetreden, door de buitenlandsche staatkunde zóó
zeer in beslag genomen, dat hij aan het financiewezen weinig aandacht en zorg
had kunnen wijden; hij miste die vertrouwdheid met het geldelijk beheer en het
belastingwezen, die de nood dier jaren vereischte. Hij bleef ongehuwd.
Zijn portret is gegraveerd door J.A. Claessens naar een schilderij van G.v.d.
Eeckhout.
Een uitvoerige, hem waardige biographie van Heinsius bestaat niet. A.J. v a n
d e r H e i m heeft lang geleden hem een proefschrift gewijd: Dissertatio
Historico-politica de Antonio Heinsio consiliario (1834). Men vindt natuurlijk min of
meer uitvoerig van hem gewaagd in alle werken over de politieke geschiedenis van
deze jaren. Het best wordt hij gekend uit zijn omvangrijk archief. De origineele
brieven van hem aan Willem III bezit het Huisarchief van H.M. de Koningin; zij zijn
uitgegeven door K r ä m e r in de drie deelen der 3e sèrie van de Archives ou Corresp.
inéd. d.l. Maison d'Orange-Nassau (1907-1909). Uit zijne andere talrijke papieren,
thans in het Rijksarchief berustende, heeft geput G.W. V r e e d e voor zijne uitgave
van de Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du Grand
Pensionnaire Heinsius et de J. Hop (1850); daarna vooral H.J. v a n d e r H e i m ,
Het Archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius (1867-1880, 3 dln.), waarin
documenten van 1685-86 en van 1689-Aug. 1697 zijn uitgegeven. Van het archief
van Heinsius is voor de jaren 1700-1710 een zeer ruim gebruik gemaakt door C a r l
von Noor-
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d e n in zijne Europäische Gesch. im achtzehnten Jahrh. (Düsseldorf 1870-1882, 3
dln.), voor de jaren 1710-1713 door O. W e b e r , Der Friede von Utrecht (Gotha
1891), voor de jaren 1713-1717 door Th. B u s s e m a k e r in zijne opstellen over
deze jaren in de Gids 1899, Nijhoff's Bijdragen 4e reeks, I, II, en in het Tijdschr. voor
Gesch. Land- en Volkenk XVI.
Bussemaker

[Heinsius, Auke]
HEINSIUS (Auke), onderwijzer te Amsterdam, geb. 20 Nov. 1832 en overl. 2 Juli
1904 aldaar. Na eerst, sedert 1857, een particuliere school gehad te hebben, was
hij later bij het openbaar onderwijs werkzaam, achtereenvolgens als hoofd van de
Agnieten- en van de Coornhertscholen, uit welke laatste betrekking hij 1 Sept. 1898
eervol ontslag ontving. Tevens was hij jaren lang lid van het hoofdbestuur v. 't Ned.
Onderw. Genootschap en directeur van de daaraan verbonden
levensverzekering-maatschappij, welke functies hij bleef waarnemen tot 1 Jan. 1904.
Als schrijver is hij o.a. bekend door zijn studie Amsterdam in 1787 in Vragen van
den Dag, 1887, door het gedenkboek Het Nederl. Onderwijzers Genootschap en
zijne instellingen (in 1892 op last van 't hoofdbestuur dier vereeniging met H. d e
B o e r uitgegeven), door zijn Schetsen uit de Geschiedenis van Amsterdam (2e dr.
1896) en door zijn nederl. vertaling van F r e e m a n s History of Europe. Verder
schreef hij tal van bijdragen in verschillende tijdschriften, als Bato, Het Schoolblad
(o.a. in den jaarg. 1883 een reeks artikelen over onderwijs en opvoeding op de
wereldtentoonstelling in dat jaar te Amsterdam gehouden), De Oefenschool,
Tijdschrift voor jeugdige onderwijzers, en andere periodieken.
Zuidema

[Hekmeijer, Franciscus Cornelis]
HEKMEIJER (Franciscus Cornelis), zoon van F r a n c i s c u s H e k m e i j e r en
G e r a r d a d e n D u y t z e r , een zeer verdienstelijk leeraar aan 's rijks
veeartsenijschool en veterinair schrijver, geb. 9 Sept. 1809 te Utrecht, aldaar gest.
15 Febr. 1886. Reeds vroeg moest hij zijn vader, notaris te Utrecht, behulpzaam
zijn in het overschrijven van akten; zijn wetenschappelijke opleiding liet daardoor
veel te wenschen over. Leergierig intusschen als hij was, trachtte hij op alle wijzen
daarin te voorzien en werd hij 23 Sept. 1826 leerling aan 's rijks veeartsenijschool.
Hier onderscheidde hij zich dermate, dat hij 31 Juli 1830 met veel lof tot veearts
werd bevorderd. Van 31 Aug. 1830 tot 1 Febr. 1831 praktizeerde hij te Baarn.
Wegens het uitbreken der belgische onlusten ging hij 7 Febr. 1831 tijdelijk als
adjunct-paardenarts in militairen dienst over en werd 30 Mei 1837 definitief als
zoodanig benoemd.
Na de opheffing van het leger te velde in 1840 was hij achtereenvolgens hij
verschillende regimenten werkzaam, werd 30 April 1846 bevorderd tot paardenarts
1e klasse en 7 Juli 1848 benoemd tot leeraar aan de Kon. Mil. Academie te Breda.
Zijn onderwijs in de paardenkennis werd aldaar op hoogen prijs gesteld. Op 1 April
1851 aanvaardde hij zijn taak als leeraar aan 's rijks veeartsenijschool, om onderwijs
te geven in: ontleedkunde, physiologie, natuurlijke geschiedenis, exterieur en
raskennis van het paard, theoretisch hoefbeslag en geschiedenis der
veeartsenijkunde. Later, na den dood van den leeraar G. Wit (1855), kwamen daar
nog bij de volgende vakken: recepteer- en artsenijbereidkunde, veeartsenijkundige
politie en hoefziekten. Op 1 April 1872 nam Th.H. Mac Gillavry, die tot directeur van
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der Harst en F.Th. Weitzel resp. o.a. werden belast met het onderwijs in recepteeren artsenijbereidkunde en in hoefziekten.
Ondanks zijn drukke bezigheden had Hekmeijer een zeer vruchtbare pen. Met
R i e n d e r h o f f , v a n H a s s e l t en G o b é e gaf hij van 1847-1854 uit: Het
Repertorium. Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Voorts was hij
redacteur van de Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige
onderwerpen, of kort verslag van het verhandelde in de I-XII Algemeene
vergaderingen van Rijksveeartsen, in de jaren 1848-1861, en mede-redacteur van
het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt gedurende 1862-1870. Bovendien
schreef hij in tal van andere tijdschriften, ook op medisch en landbouwgebied. Voorts
gaf hij onderscheidene boeken uit, waarvan vele uit het duitsch en fransch zijn
vertaald. In 1862 zag van zijn hand, met financieelen steun der regeering, een
Handleiding tot de stelselmatig beschrijvende ontleedkunde der Huiszoogdieren het
licht. Een uitvoerige opsomming van zijn pennevruchten vindt men in het Tijdschrift
voor Veeartsenijkunde XIII, 249 v.v. Voorts in den Catalogus van de bibliotheek der
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde 1e ged., 35-52.
Hekmeijer heeft zich èn door zijn practijk èn door zijn geschriften, doch niet minder
als leeraar onderscheiden. Zijn colleges kenmerkten zich door groote helderheid
en humanen, deftigen toon. In de jaren 1865-1866, toen de runderpest in ons land
heerschte, nam Hekmeijer een werkzaam aandeel in de bestrijding dezer ziekte.
Hij was eerelid van het Natuurkundig Genootschap te Breda, lid van verdienste der
Maatschappij van Landbouw in het arrondissement Breda, lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, eerelid van the Royal
College of Veterinary Surgeons te Londen, enz.
Op 15 Febr. 1855 huwde hij te Amersfoort met B a r t h a C o r n e l i a F e n e m a ,
die op 18 Jan. 1856, na de bevalling van een dood kind, overleed. 4 Nov. 1858
trouwde hij te Amersfoort met C a t h a r i n a A n n a M e t h o r s t ; uit dit huwelijk
werden twee zoons en een dochter geboren.
Schimmel

[Hellingwerff, Cornelis Johannes]
HELLINGWERFF (Cornelis Johannes), geb. te Egmond-binnen 1796, ongehuwd
overl. te Alkmaar 21 Mrt. 1857. Hij was een zoon van W o u t e r R u d o l f H.,
predikant der Binnen-Egmonden, en C a t h a r i n a v a n F o r e e s t , werd te Alkmaar
ontvanger der stedelijke accijnzen en liefhebberde in oudheid- en natuurkunde. In
een der herbergen te Egmond a.d. Hoef had hij een kamer in huur, waar hij zijne
zondagen doorbracht, opsporende wat daar nog van het verleden der Egmonden
te vinden was. Als vruchten daarvan bood hij in 1842 de tweede klasse van het Kon.
Nederl. Instituut een m.s. over de slooping van de bouwvallen en overblijfselen der
voormalige abdij van Egmond aan, waarover eene commissie 1 Dec. gunstig
rapporteerde en ten gevolge waarvan de schrijver tot correspondent der klasse werd
benoemd; en schonk in 1854 aan de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden
in m.s. Oudheid- en geschiedkundige berigten over de Binnen-Egmonden, met
o

geteekende kaarten en afbeeldingen, 2 dln. 1841, 45 (hs. n . 826). In het
genootschap ‘Physica’ was hij de man van verhandelingen en proeven. Zijn fraaie
bibliotheek en kabinet van physische, optische en andere instrumenten, oudheden,
penningen en munten, schelpen enz. werden in Aug. en Sept. 1857 te Alkmaar
verkocht. H. is op het kerkhof te Eg-
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mond-binnen bij zijne ouders begraven. Zijn (naamloos) portret is verschenen in
een steendruk van Desguerrois en Co.
Zie: Handel. Letterk. 1854, 34; Verslag van de 14de openbare vergadering van
het Kon. Nederl. Instituut, 1 Dec. 1842; Versl. en Meded. k. Akad. Wet., Letterk. 2e
R. VII (1878) 8.
Bruinvis

[Hellinx, Thomas]
HELLINX (Thomas), geb. te Maastricht 10 Juni (in het register der admissiën van
priesters te Alkmaar 9 Januari) 1715, overl. te Alkmaar 27 Aug. 1777, legde 1735
zijn religieuse gelofte af in het predikheeren-klooster te Mechelen en werd in 1741
pastoor der z.g. Banenkerk te Alkmaar, welke hij in 1757 geheel deed herbouwen
en 31 Mei 1759 feestelijk inwijdde. Hij was een algemeen geacht, geleerd en liefdadig
man en een uitmuntend predikant.
Hij gaf in het licht: Predikatie Ter gelegenheid der vieringe van het Amsterdamsche
Wonder in de kerk van Amplissimus Dominus Jacobus de Roeper. Op het Begynhof
(Alkm. 1754); Predikatie ter gelegenheid der inweidinge van de Roomsche nieuwe
Baene kerk, binnen Alkmaer, Op den 31sten Mey 1759 (Amst. 1759); Het Zilveren
Feest Van den.... Heere Jacobus de Roeper, Rooms Catholyk Pastoor en Kanonik
van het Haarlemsche Capittel. etc. Geviert binnen Amsterdam op het Begynhof Den
16 van Lentemaand des Jaars 1768, gedicht in plano; Lyk-Predikatie Op het
Afsterven van den .... Heer Jacobus de Roeper, In zyn Eerw. Leven Roomsch
priester, pastoor en overste van het Begynhof te Amsterdam. Overleden den 25
Maart 1772.
In 1782 en 83 zijn te Amst. in 4 deelen uitgegeven zijne 81 Meditatien op het
Lyden van Jezus Christus, en daarachter herdrukt de 3 bovengenoemde predicatiën.
Deze uitgaaf bevat zijn portret gegraveerd door B. de Bakker naar een teekening
van Greenwood (1761). Geschilderd door een onbekende in 1759 hangt het in de
pastorie te Alkmaar.
Zie: M.J.A. W i t t e in Almanak voor Nederl. Katholieken voor 1867, 243,
B r u i n v i s in Bijdr. bisdom Haarlem XXII, 201-205, 207; G.A. M e i j e r , de
Predikheeren te 's Hertogenbosch, 185.
Bruinvis

[Hellynck, Petrus]
HELLYNCK (Petrus), geb. te Axel begin der 16e eeuw, overl. te Siesele bij Brugge
16 Aug. 1568. Cisterciensermonnik der abdij van Duinen (Dunes) en licentiaat in
de godgeleerdheid aan de universiteit van Leuven, werd hij, bij de benoeming van
Antoon Wydoot tot abt, in diens plaats aangesteld als rentier en bestuurder van den
uithof Zande te Hontenisse en der abdijgoederen van Hulsterambacht, 1558. Tijdens
zijn rentierschap aldaar werd het hoofd van Walsoorde, thans nog een der
merkwaardigste waterbouwkundige werken van Zeeland, onder zijn toezicht
aangelegd. In 1566 volgde hij Wydoot als abt van Duinen op, en werd 31 Dec. van
dat jaar gewijd in de door de beeldstormers verminkte en van hare sieraden beroofde
abdijkerk, die hij slechts eenigermate herstelde, omdat men het plan had de door
het duinzand overstoven abdij te verplaatsen. Hij overleed in de Cistercienser-abdij
Sparmalie te Siesele en werd aldaar begraven. Het archief van het seminarie te
Brugge is nog in het bezit van een hs. in fol. Ontfanckbouck van der Bouserie van
Zande by Petrus Hellynck.
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Zie: C. d e V i s c h , Compendium chronologicum exordii abbatiae B.M. de Dunis
(Brug. 1660) 95; A. d e B u t , Cronica abbatum monasterii de Dunis (Brug. 1839)
172-175; Cronica et cartularium monasterii de Dunis (Brug. 1864) 95, 96, 97; A.
S a n d e r u s , Flandr. illustr. (1732)
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II, 97; Gallia Christiana V, 293; M. H o g e r w a a r d , De oeververdediging in Zeeland
XI, 217, 221-225.
Fruytier

[Helm, Willem van den]
HELM (Willem v a n d e n ), bouwmeester, waarschijnlijk een leerling van Pieter
Post, was in 1662 stads-architect van Leiden. Hij begon in dat jaar de later weder
gesloopte Waardkerk dier stad, en bouwde verschillende poorten, als in 1664 de
Mare-poort, in 1667 de Zijl-poort, in 1669 de Hoogewoerds-poort en de Morsch-poort,
in 1671 de Koe-poort. In welk jaar hij gestorven is, bleef tot dusver onbekend.
Weissman

[Helmbreecker, Cornelis Jansz.]
HELMBREECKER (Cornelis Jansz.), was organist te Hoorn en werd 21 Febr. 1619
door Burgemeesteren en Schepenen van Haarlem aangenomen tot hulporganist
van de Groote kerk aldaar ter assistentie en op verzoek van Philip Jansz. van Velzen
den dienstdoenden organist, die hem ‘sijn cousijn’ noemt (Bouwsteenen III, 81-82).
In Juni 1625 kreeg hij zijn vaste aanstelling als organist. Zijn opvolger was Guillaume
d'Aspijck, aangesteld 29 Mei 1654 (Bouwsteenen I, 65); den volgenden dag wordt
in de resolutiën van Burgemeesteren van Haarlem gehandeld over zijne weduwe
T r i j n t g e n S p i j c k e r s . Hij was gesproten uit een haarlemsch geslacht, waaraan
de Helmbrekersteeg de herinnering nog levendig houdt; een schuldbekentenis aan
W i l l e m H e l l e b r e k e r van Haarlem dd. 2 Dec. 1491 is geregistreerd in de vlotrol
van Hoorn (dl. 1491-1500, rechterlijk archief van Hoorn); vgl. C.J. G o n n e t , Het
Zijlklooster .... te Haarlem (Haarl. 1891) 99). Als keurmeester van orgels trad hij op
bij de orgels in de Oudekerk te Delft in 1633 (O b r e e n , Archief VI, 324), in de
Sint-Jan te 's Hertogenbosch in 1634 (J.C.A. H e z e n m a n s , De St. Jans-kerk te
's Hertogenbosch, ('s Hertogenb. 1866) 266 in de Pieterskerk te Leiden in 1643 (Het
orgel II, 7) en in de Sint Laurens te Alkmaar in 1645 (G. H a v i n g h a , Oorspronk
en voortgang (Alkm. 1727) 157, waar hem tevens de functie van klokkenist wordt
toegekend). In 1634 had aan het door hem bespeelde orgel in de haarlemsche kerk
een uitbreiding plaats door bijbouwing van een rugpositief-orgelmaker Galtus
Germersz., frontontwerper Salomon de Bray (?), wat aanleiding gaf dat een aantal
Haarlemmers verzochten, dat door hem 's winters orgelbespelingen gegeven zouden
worden (Bouwsteenen III, 82 vlg., 154). Zijn spel, bij zijn leven hoog geroemd door
S a m . A m p z i n g (Beschryvinge ende lof der stad Haerlem (Haerl. 1628) 344),
en na zijn dood door F. S n e l l i n x (Klioos Kraam. Tweede opening. (Leeuw. 1657)
47) en J. D u l l a e r t (Bloemkrans van verscheidene gedichten (Amst. 1659) 546)
schijnt inderdaad bijzonder goed geweest te zijn, wat, gegeven het voorbijgaande
van sommige muziek, niet meer te apprecieeren is. Een tijdens zijn bediening gedane
invoering van het orgelspel ter begeleiding van het psalmgezang (Res. van Burg.
van Haarlem 17 Febr. 1650) is blijkbaar mislukt. Als componist was hij van minder
beteekenis. Toen Willem van Nieuwenhuysen, komende van Enkhuizen, het rectoraat
der latijnsche school te Haarlem aanvaardde (24 Oct. 1628), maakte hij een
vierstemmig Welkom-lied, woorden van D a v i d v a n H o o r e n b e e c k ,
schrijfmeester en voorzanger in de Groote kerk te Haarlem (overl. 1632); een paar
maanden later (1 Jan. 1629) schreef hij een tweedeelige vierstemmige
Geluck-wenschinge ter eere van denzelfden. Beide muziekstukken zijn in stemmen
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Beide keeren gebruikt hij als thema de melodie van ‘O nuit, jalouse nuit’ (O nacht,
jalourse nacht), bekend in het toenmalige gezelschapsleven (F l . v a n D u y s e ,
Het oude nederl. lied register, en J.W. E n s c h e d é in Tijdschr. muziekgesch. VII
(1904) 107), welke melodie door E d m . v a n d e r S t r a e t e n (La musique aux
Pays-Bas 1, teg. 227) blijkbaar, maar ten onrechte gehouden wordt voor een
compositie van Helmbreecker. Vgl. ook H.C. R o g g e in Tijdschr. muziekgesch. IV
(1894) 49. Deze vierstemmige composities zijn verdienstelijk maar geen bijzonder
artistiek werk, dat echter zijn historische waarde heeft, omdat het voor Holland
aantoont de evolutie der harmonie, met name de invoering van het dominant-septime
accoord (F.A. G e v a e r t in Bull. Société des compositeurs I (1863) 13). In 't
Uitnemend kabinet, vol pavanen, almanden enz. II (Amst. 1649) is van hem
opgenomen een driestemmig instrumentaal Voorspel; de driestemmige bewerking
van ‘Amarilli mia bella’ in het eerste deel dierzelfder verzameling (1646) door v a n
R i e m s d i j k (Het stadsmuziekcollege (Utr. 1881) 116) in partituur uitgegeven, is
door dezen ten onrechte op zijn naam gebracht, daar de initialen I.H. niet uitgelegd
kunnen worden als Cornelis Helmbreecker. De overlevering, dat hij de organist
geweest zou zijn, die in 1619 weigerde de dordtsche canons te onderteekenen,
maar ze gekscherend op muziek wilde zetten en daarom ontslagen werd (Eigen
Haard 1876, 186), vindt, zoover bekend, elders geen bevestiging; hetzelfde verhaal
wordt trouwens ook elders gelocaliseerd (Vgl. Navorscher 1866, 6). Zijn zoon D i r k
was kunstschilder.
Enschedé

[Helmduynen, Adriaan Robbrechtsz. van]
HELMDUYNEN (Adriaan Robbrechtsz. v a n ), zoon van R o b b r e c h t J a c o b s z .
v.H., is waarschijnlijk geb. te Amsterdam, doch hij vestigde zich te Rotterdam en
werd in 1551 schepen aldaar, in 1553 raad en vroedschap, wat hij tot zijn dood
bleef, in 1573 burgemeester, in 1574 hoogheemraad van Schieland, in 1575 landraad
over Holland. 25 April 1576 onderteekende hij als gedeputeerde ter dagvaart voor
Rotterdam de Unie tusschen Holland en Zeeland, te Delft gesloten. Hij overleed in
1578. Eerst was hij gehuwd met B e s s e l t j e P i e t e r B e s s e l s d r . , daarna met
Beatrix Jacobsdr. van Oudendijck.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Algem. Ned. Fam. 1 (1883-84).
Wiersum

[Hemkes, Frederik Leonardus]
HEMKES (Frederik Leonardus), geb. te Noordwijk-binnen 3 Mei 1854, zoon van
K l a a s H. en O r z e l i n a J a c o b a K l i n k , gest. 19 April 1887 te Jagersfontein
in Oranje Vrijstaat. Fr. Leon. en zijn broeder J a n gingen in hun jeugd te Voorburg
op de bekende kostschool van den heer Ingenhoes. Beide broeders deden het
litt.-mathem. examen en Fr. Leon. werd ingeschreven als stud. in de klass. lett. te
Leiden 24 Sept. 1872. H., die een gezellige en geestige jongeman, en graag onder
vrienden was, besteedde zijn studietijd aan litteratuur en verwaarloosde de
examen-studie. Dientengevolge bracht hij het trots een voortreffelijken aanleg niet
tot een cand. exam. H. vertrok Juni 1880, toen zijn studie mislukt was, naar Engeland
om het engelsch te bestudeeren. Hij werkte daar veertien maanden voor acte
engelsch M.O., A., terwijl hij leeraar in het engelsch en de klass. talen was te
Birkdale, Southport aan het Oxford college van Sir James Collier. Maar ook aan
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van 1879 en 1880 eenige verzen, waaronder eenige engelsche, gepubliceerd, terwijl
hij begonnen was aan enkele tijdschr. o.a. De Banier (waarin zijn ‘Geuzenvendel
op den t'huismarsch’ verscheen) mede te werken. Met de jaarteekening 1881 dateert
hij in Engeland verzen als ‘Verlangen’ (XL Gedichten, Leid. 1882, 58) en ‘Wilhelmus’
(l.c. 38). In de eerste helft van 1882 verschijnt zijn bundeltje XL Gedichten, ontvangen
met aanmoediging en kritiek van W.G. van Nouhuys, Victor Dela Montagne, J.
Kneppelhout, F. Smit Kleine etc. Ook is hij in dezen tijd in kennis en briefwisseling
gekomen met Pol de Mont, werkt hij mee aan vlaamsche tijdschriften, doet hij een
vergeefsche poging ‘Lod. Boisot’ (later verschenen in De Oude Huisvriend ond. red.
v. G o u v e r n e u r 1882, 393 en in Jong Vlaanderen, October 1882), in de Gids
geplaatst te krijgen.
Nog tijdens zijn studie voor acte A. vormt hij allerlei plannen voor litterair werk
(o.a. een Christmas Album) en tracht hij, maar te laat, aan het Utrechtsch Prov. en
Sted. Dagblad verbonden te worden. 10 Nov. 1882 slaagt hij voor de acte A. en nu
probeert hij in de journalistiek (ook bij de Goesche Cour.) of bij het onderwijs (o.a.
in België) een broodwinning te vinden. Zijn sollicitaties waren succesvoller door de
instemming, die zijn dichtbundeltje vond. Weldra kwam van de Gids een uitnoodiging
tot medewerking (11 Febr. '83, herhaald 14 Oct. '83). Maar inmiddels werd
verandering van lucht een levensvoorwaarde voor zijn verloofde, H e n r i ë t t e
E i c h m a n n (geb. Leiden 8 Juli 1847), een dochter van den leidschen instituteur
J.H. Eichmann, en weldra trachtte hij een betrekking in Zuid-Afrika te krijgen, wat
aanvankelijk niet gelukte. H. was intusschen medewerker geworden van het
Utrechtsch Dagbl. (1883) en de Goesche Courant (1883). Dan komt de benoeming
tot leeraar R.H.B.S. te Venlo voor het tijdvak 23 April 1883-1884, en kort daarop
het eervol ontslag met 1 Nov. '83, en de benoeming tot gouvernements-onderwijzer
te Reddersburg in Oranje-Vrijstaat. Hoewel het hem daar goed beviel en zijn vrouw
aansterkte en beterde, schijnt hij er weinig aan litteratuur gedaan te hebben. Weldra
begon hij, die een teringpatiënt was, te sukkelen en onaangenaamheden met den
orthodoxen predikant en zijn aanhang over het doopen van zijn eenigst zoontje,
deden hem in gelijke betrekking naar Jagersfontein verhuizen. Daar stierf zijn
tweejarig kind (1887) en de smart verergerde den toestand van den zwakken vader.
Kort daarop is H. te Jagersfontein gestorven.
Zijn gedichten zijn weinige in aantal. Veertig bundelde hij zelf, enkele zijn in tijdschr.
begraven en onder zijn nagelaten papieren bevinden zich eenige oorspronkelijke
(ned. en eng.) en eenige vertaalde verzen en een, naar ik meen niet geslaagde,
historische novelle: De Schatgraver. Over de meeste zijner gedichten ligt een droevig
waas. Sterven, dood, de vergankelijkheid van 't leven, van jeugd en geluk zijn
terugkeerende themata. In andere verzen spreekt zich een warme vaderlandsliefde
uit. Alle zijn met zorg geschreven, hoewel enkele nog te zeer herinneren aan vreemde
modellen.
Eenige zijner verzen zijn op muziek gebracht (o.a. ‘Blauw’ door Alex. W.A.
o

Heyblom, op. 31 n . 3 (Rotterdam) en ‘De Verliefde’ door den ing. W. de Jongh Dz.).
Ook is het ‘Geuzenvendel op den Thuismarsch’ te Noordwijk bij een schoolfeest
gezongen. In het italiaansch werd een zijner gedichten vertaald door M a r c o A n t .
Canini
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(Il libro dell' amore, Venetië), in het duitsch in H e i n r . en J u l i u s H a r t , Das Buch
der Liebe (Leipz. 1882) en in het fransch door A. M i l l i e u , Poètes Néerlandais
(Paris 1904) 44. Zijn portret is in het rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Zie verder: Utr. Prov. en Sted. Dagbl. 1883, 19 Febr. en Banier 1878, III, 174,
246, 247, 432; 1879, I, 112, 228, 300-305, 403, II, 135, 264, 407, III, 288, 369; 1880,
I, 67-70, 178, 179, 398, 400, en over hem W. K l o o s , Veertien jaar Litt. Gesch. I,
101-109, II, 44; A. V e r w e y , Inleid. t. Nederl. Dichtk.; de Gids 1884, I, 562-563
Nederl. Spectator 1882, 330; 1887, 196; N. Rott. Cour. 24 Mei 1887; De Express
en Oranje Vrijstaatsch Advertentieblad 24 Mei 1887 (te Bloemf. uitgeg.); Venloosche
Courant 28 Mei 1887.
Bewerkt naar mededeelingen zijner vrienden, naar gegevens verstrekt door Mevr.
wed. Hemkes en brieven in haar bezit.
Greebe

[Hemkes, Kz. Hemke]
HEMKES Kz. (Hemke), een verdienstelijk schoolman uit de vorige eeuw, 1 Febr.
1807 te Beneden-Knijpe geb. en 9 Sept. 1889 te Haarlem overl. Hij is het meest
bekend door zijn leven èn werken in Voorburg, waar hij van 1839-61 aan 't hoofd
van een bloeiende openbare school stond. Behalve hier was hij achtereenvolgens
werkzaam in Taarlo in Drente (waar hij naar ouden trant bij de boeren van 't dorp
in den kost ging en bovendien ƒ 25 per seizoen verdiende), vervolgens te Tjerkgaast,
in Friesland, en te Boven-Smilde, waar hij in 1839 den eersten rang behaalde,
destijds de hoogste onderscheiding bij het lager onderwijs. Hier uit Boven-Smilde
dagteekenen ook de eerste schoolboeken van Hemkes: de kleine Rekenaar; de
Rekenvriend; het Algebraisch rekenboek enz. In 1844 richtte hij met C.F. J u l i u s
in Utrecht en P. B e s t te Amsterdam het onderwijsblad De Wekker op, en iets later
verschenen zijn Handboek voor schoolopzieners, gemeentebesturen,
schoolcommissies enz., alsmede zijn Handleiding voor kweekelingen en jeugdige
onderwijzers (1847; 4e dr. 1862). Zeer bekend zijn verder zijn brochures: Gebrekkig
onderwijs, schoolverzuim, schoolverbond (1870) en zijn Brief over
onderwijzersjaarwedden (1871), die door M u l t a t u l i waard geacht werd om in zijn
Ideën te worden opgenomen (3e bundel). Ook zijn Vormleer voor de school en het
leven is bekend. Inmiddels had de werkzame man in 1861 zijn betrekking neergelegd.
Zijn rusttijd bracht hij door eerst te Ried (bij Franeker), toen in Haarlem. Op beide
plaatsen bleef hij ook als lid van 't plaatselijk schoolbestuur met zorg en ijver het
o

onderwijs dienen. Hemkes was drie keer gehuwd: 1 . met A a l t j e B r o e r s , in
o

1845 op 38-jarigen leeftijd overl., 2 . in 1847 met A.A. B e r c k e n h o f f , in 1857 te
o

Voorburg gest. en 3 . in 1861 met L o e k j e A n d r i e s K o o i s t r a , in 1873 te Ried
op 68-jarigen ouderdom overl.
Zuidema

[Hemsterhuis, Franciscus]
HEMSTERHUIS (Franciscus) arts, geb. te Sneek 1631, gest. ± 1710, zoon van
T i b e r i u s H e m s t e r h u i s en J u d i t h T e g n e j u s , studeerde te Franeker Aug.
1650, daarna te Leiden 5 Juli 1653, waar zijn broeder S i b o l d reeds sinds 1651
woonde, eindelijk na 4 Sept. 1658 te Groningen. In 1661 besloot hij te gaan reizen
en is in Padua 16 Sept. 1662 gepromoveerd. Een afschrift van de bul bij d e C r a n e ,
109. Na Rome, Napels en Florence te hebben bezocht, reisde hij naar Vlaanderen,
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Friesland en Groningen gereisd zonder naar het schijnt een vaste woonplaats gehad
te
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hebben. 't Blijkt echter uit zijn album amicorum, dat hij Johan Maurits van Nassau
na diens val van het paard 27 Dec. 1664 o.s. te Franeker behandeld heeft. In 1665
schreven de prinsessen Albertine Agnes en Marie van Nassau in dat album. Kort
daarna schijnt hij te Groningen gewoond te hebben; daar is hij getrouwd met M a r i a
G r o n w o l s of G r o e n e w o u t , uit welk huwelijk twee zoons Tiberius en Meinardus
zijn gesproten. Met den oudsten ondernam hij, ruim zeventig jaren oud, de bij Tiberius
(zie onder) beschreven reis.
Omtrent plaats en datum van zijn overlijden is niets bekend. De Crane gist ± 1710.
Zie: d e C r a n e , Bijzonderheden de familie H. betreffende (Leyden 1827);
B a n g a , Gesch. Geneesk. II, 760.
Slijper

[Hemsterhuis, Franciscus Tiberius]
HEMSTERHUIS (Franciscus Tiberius), zoon van den volg. en Ida Gerardina Wedda,
geb. te Groningen 1730, gest. aldaar 22 Juli 1813. Hij is 10 Juli 1749 ingeschreven
als student en 5 Juli 1758 te Groningen gepromoveerd in de rechten op een
proefschrift: De Legibus Civilibus. In 1787 is hij lid geworden van het college van
gezworenen, maar later om zijn prinsgezindheid afgezet. Hij leefde verder als
rentenier, heet een beminnaar te zijn geweest van hasardspelen, en was een
zonderling. Hij is ongehuwd overleden.
Zie: d e C r a n e , Bijzonderheden de familie H. betreffende.
Slijper

[Hemsterhuis, Meinardus]
HEMSTERHUIS (Meinardus), geb. te Groningen April 1687, gest. aldaar 16 Nov.
1774, tweede zoon van Franc. H. en M. Gronwols (kol. 1067), gehuwd met I d a
G e r a r d i n a W e d d a (begraven 8 Sept. 1747), dochter van G e r a r d W. en
A l e g o n d a W i g g e r i n g a ; in 1707 is hij als student in de wiskunde in het album
van Groningen ingeschreven. In 1715 werd hij quartus praeceptor aan de lat. school
te Groningen; in 1742 sub-conrector, in 1745 conrector; in 1768 kreeg hij zijn
emeritaat.
M.H. heeft eenige latijnsche gedichten gemaakt; hij moet een uitmuntend litterator
geweest zijn, maar stug en norsch van aard, ruw en ongevoelig vooral in zijn
ouderdom. Drie dochters zijn uit zijn huwelijk geboren: M a r i a A l e g o n d a , S a r a
G e r a r d i n a en G e r a r d a T h e o d o r a (geb. 24 Juli 1736) waren in 1780 nog
in leven, ongehuwd, en zijn voor 1813 overleden. Het tweede kind was een zoon:
Franciscus Tiberius, hiervoor.
Zie: d e C r a n e , Bijzonderheden de familie H. betreffende.
Slijper

[Hemsterhuis, Tiberius]
HEMSTERHUIS (Tiberius), geb. te Groningen 1685, niet op 1 Februari
(R u h n k e n i u s ), ook niet 9 Januari (portret leidsche senaatskamer) maar vóór 8
Januari, zijn doopdag (d e C r a n e 34), gest. te Leiden 7 April 1766. Hij is de oudste
zoon van Franciscus H. uit Sneek en Maria Gronwols of Groenewout (kol 1067). Hij
bezocht het gymnasium en gaf naar het verhaal reeds heel jong blijken een
wonderkind te zijn. Latijn leerde hij van Jodocus Riemsnider en Joannes Greven te
Groningen. 25 Aug. 1698 reeds werd H. daar als student ingeschreven, hij volgde
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de lessen van de hoogleeraren Joh. Bernouilly in de wiskunde, Jac. Gousset in het
grieksch en Joannes Braunius in hebreeuwsche oudheden en theologie. In 1710
reisde hij met zijn vader naar Leiden; hij had een album amicorum bij zich met
opdrachten van zijn leeraren die hem buitengemeen prijzen. Door Friesland en over
Amsterdam kwam men in September in Leiden bij Jac. Perizonius. Over den Haag,
Rotterdam, ging men naar Zeeuwsch Vlaanderen, vandaar
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naar Dordrecht, waar begin November de boekerij van den secretaris Jan de Witt
verkocht werd. Vandaar terug naar Leiden - de handteekeningen van vermaarde
mannen met bijschriften, ook van Jac. Gronovius, wijzen den weg -, naar Utrecht
en Amsterdam, toen naar Groningen terug omstreeks Kersttijd. Vooral om Perizonius
te hooren ging H., herfst 1702, naar Leiden, waar hij 21 Sept. ingeschreven werd
als theoloog (‘wonend bij N. Jans op de groene haesengraft’). In Leiden moet
Hemsterhuis een opdracht gekregen hebben (zie Praefatio op P o l l u x -editie 24,
cf. R u h n k e n i u s 21) om de academische boekerij in orde te brengen; maar de
catalogus van 1716 vermeldt van zulke werkzaamheid niets. Van de firma Wetstein
heeft H. daar de opdracht gekregen de P o l l u x -editie te voleindigen, die door J.H.
Lederlin, prof. te Amsterdam begonnen en volbracht was tot in boek 7, maar gestaakt
werd wegens het beroep als hoogleeraar naar Straatsburg.
20 Dec. 1704 werd H. tot professor in de philosophie en mathesis aangesteld aan
de doorluchtige school te Amsterdam; de inaugureele rede, indien die uitgesproken
is, is tot dusverre niet bekend. Omtrent het onderwijs door H. gegeven, zie men
v a n S w i n d e n , Oratio de Hypothes. Phys. 101. 't Schijnt echter dat H. ook de
fraaie letteren onderwezen heeft als opvolger van Joh. Rajus (cf. d'O r v i l l e , Or.
Secul. 41, 125). Misschien is Hemsterhuis om staatkundige redenen of om de
gevolgen van onaangenaamheden met curatoren, die hem verdachten van
ongeoorloofde briefwisseling met den vijand (in den spaanschen successieoorlog)
weggegaan. 24 Jan. 1705 is H. te Harderwijk bevorderd tot A.L.M. et Phil. Doctor;
zie de bul bij d e C r a n e 64.
In 1716, 1 Oct., huwde hij C o r n e l i a M a r i a d e W i l d e , dochter van Jacob
de Wilde, bezitter van een beroemd penningkabinet, waarvan H. in zijn Pollux-editie
eenige malen spreekt. H. woonde toen op den Fluweelen Burgwal en trouwde in
de Waalsche kerk. Kort daarna 6 Juni 1717 stierf te Franeker de hoogleeraar in het
grieksch L. Bos en 26 Aug. werd Hemsterhuis in de vacature benoemd. Eerst 6
Maart 1720 sprak hij zijn inaugureele rede uit: De Graecae Linguae praestantia ex
ingenio Graecorum et moribus probata (Franeker 1720).
Had H. te Amsterdam d'Orville onder zijn leerlingen, te Franeker vestigde hij de
naar hem genoemde school met leerlingen als L.C. Valckenaer, J.G. de Chaufepié,
J. Schrader e.a. (zie d e C r a n e 73, 133). In Franeker is H. driemaal
rector-magnificus geweest, 1723-1724, 1729-1730 en 1738-1739. De eerste oratio
schijnt te hebben gehandeld over de eischen aan een philoloog te stellen; d e
C r a n e 75 geeft op: ‘Brevi quasi tabella proponam quo quis ingenio natus, quibus
a natura animi dotibus instructus, colendis in humanioribus literis philologiaeque
studio ornando plurimum et sibi et aliis sit profuturus’. De woorden zijn van H. zelf,
de rede is niet uitgegeven. In 1730 heeft H. gesproken over: de Paulo Apostolo, de
derde maal in 1739: de Mathematum et Philosophiae studio cum Literis humanioribus
coniungendis, in 1784 door Valckenaer uitgegeven. Bovendien heeft H. tal van
lijkredenen gehouden, deels niet uitgegeven, deels te vinden in zijn verzamelde
oraties.
In 1726 heeft H. prins Willem Karel Hendrik Friso als leerling gekregen in de vad.
gesch., in 1738 kreeg hij den titel van professor in dat vak.
Reeds toen Jac. Gronovius in 1716 overleden was, had men algemeen verwacht,
dat H. hem zou
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opvolgen; maar, naar beweerd wordt, tegenwerking van P. Burman, in 1715 als
opvolger van Perizonius naar Leiden gekomen, had H. geweerd. Eerst in 1721 was
Hayerkamp benoemd, maar in 1740 benoemden curatoren Oudendorp en
Hemsterhuis tot professoren te Leiden, met voorrang voor laatstgenoemde, die 25
Nov. 1740 oreerde: de Literarum Humaniorum studiis ad mores emendandos
virtutisque cultum conferendis (uitgave Valckenaer 81). Rector Magn. is H. geweest
1747-1748; 8 Febr. 1748 sprak hij de Statu Belgii. Te voren 15 Mei 1747 had hij
Willem IV uit naam van den senaat begroet, welke Oratio Panegyrica 29 Juni in het
openbaar gehouden en daarna gedrukt is: Oratio ad ... Principem Arausii et
Nassaviae ... etc. Deze redevoering is ook in het nederlandsch verschenen en
bezongen in een latijnsch epigram van H. S(nakenburg). Emeritus is H. geworden
kort daarna, 28 Oct. 1765, en opgevolgd door zijn leerling L.C. Valckenaer. Zijn
echtgenoot heeft hem slechts kort overleefd; zij overl. 13 April 1766. Drie kinderen
stammen uit dezen echt: J a c o b , in zeedienst jong gestorven; François geb. te
Franeker 17 Januari 1722, gest. kinderloos 23 Juli 1790 te 's Gravenhage, de
bekende wijsgeer, en T i b e r i u s , geb. te Franeker 15 Juni 1724, gest. aldaar 1749.
Zijn 1766 door J.G. Palthe geschilderd portret is in de univ. bibliotheek te
Groningen en is door W. Pether in zwarte kunst gegraveerd; een ander portret in
de senaatkamer te Leiden.
De geschriften van Tiberius H. zijn de volgende: J u l i i P o l l u c i s Onomasticum,
Graece et Latine ... septem quidem prioribus libris J o h . H e n d r . L e d e r l i n u s ...
post eum reliqui... Ti b . H e m s t e r h u i s (Amst. 1706. 2 voll.) (zie over dit boek E.
B e t h e , Pollucis On. praef. XVI); L u c i a n i S a m o s a t e n s i s Opera cum nova
versione. Tom. I cuius priorem partem ... curavit T i b . H e m s t e r h u s i u s , ceteras
inde partes ordinavit J o a n F r . R e i t z i u s (Amst. 1743). Uit de praefatio blijkt,
dat Wetstein aan Hemsterhuis de uitgaaf had opgedragen van Lucianus in 1720;
maar eerst in 1730 kon met drukken begonnen worden en in 1736 was H. nog pas
met één zesde deel, tot deel I, 525 gereed. De firma ontsloeg hem van zijne verdere
verplichtingen en droeg die over aan Joan. Fred. Reitz uit Utrecht. In 1743 verscheen
het geheel, haastig werk, zonder verdienste (nadruk Biponti 1789-1793; Lipsiae
1822-1829, 1831); te voren was verschenen: L u c i a n u s , Colloquia Selecta et
Timon; (adi. est C e b e t i s Tabula et M e n a n d r i Sententiae Morales) Gr. et lat.
cum notis H. (Amst. 1708, 1732, Basel 1777); de aanteekeningen door H. aan den
rand van zijn ex. of achter in den index bijgeschreven - zoo placht hij te doen - zijn
uit zijn schriftelijke nalatenschap die op de leidsche bibliotheek berust, verzameld
en uitgegeven door Jacob Geel: T i b . H e m s t e r h u s i i Animadversionum in
Lucianum Appendix (L.B. 1824), later vermeerderd met opmerkingen aangaande
Pollux, Harpocration, Juliani Caesares, Ap. Rhodius, uitgegeven onder den titel:
Anecdota Hemsterhusiana Pars I (L.B. 1825). Het tweede deel is nooit verschenen
(cf. Alg. Konst- en Letterbode 1826, II, 293 vlg.) evenmin als de op de oostersche
letteren betrekking hebbende nagelaten schrifturen, die Hamaker zou uitgeven. Men
leze vooral de praefatio van Geel op de Anecdota.
Behalve een latijnsche vertaling bij de Aveseditie van K u s t e r heeft H. uitgegeven:
A r i s t o p h a n i s Comoedia Plutus (Harlingen
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1744; Leipzig 1811); Notae et emendationes ad Xenophontem Ephesium in
Miscellanea Critica III-VI; dan heeft hij aanteekeningen geleverd in edities van
T h o m a s M a g i s t e r (L.B. 1757), C a l l i m a c h u s (Tr. a. Rh. 1761, 2 v.),
H e s y c h i u s (L.B. 1766) en P r o p e r t i u s ed. B u r m a n (Trai. 1780);
Observationes ad Chrysostomi Homilias achter R a p h e l i i Ann. in N.T. Zes door
H. gehouden oraties zijn te vinden in: T i b . H. Orationes (L.B. 1784). Een is door
H a l b e r t s m a in Letterk. Naoogst gepubliceerd: Lectio publica de Originibus
Linguae Graecae.
Anoniem heeft H. geschreven: Colloquium de scriptis et scriptoribus memoriam
Jani Wittii Magni Ordinis Hollandiae quondam consiliarii et in ea acerba patriae
vulnera hodie intempestive refricantibus (L.B. 1757). Dat hij aandeel heeft gehad
aan de satire op Burman Chrestomathia Petronio-Burmanniana (Florence d.i. Amst.
1734), wordt door de Crane ontkend; cf. S a x e On. V, 474.
Zijn handschriften door van der Hoop aan de leidsche bibliotheek in 1790
geschonken, zijn beschreven in G e e l 'sCatalogus.
Aan waardeering heeft het H. niet ontbroken. Reeds als aankomend jongeling
was hij om zijn bedrevenheid in de oostersche talen beroemd; Bentley begroet zijn
Pollux met zeer loffelijk getuigenis; de brieven betreffende deze uitgaaf heeft J.Th.
B e r g m a n n afgedrukt achter: Elogium T.H. (L.B. 1824) 34-36, cf. 336-352; zij
staan ook in F r i e d e m a n n , R. B e n t l e i i , et doctt. virr. Epp. partim mutuae (Lips.
1825). En als Ruhnkenius in 1768 bij het neerleggen van zijn rectoraat het ideaal
van den criticus schilderen wil, dan valt dat beeld samen met den twee jaar te voren
overleden H. en de redevoering: De perfecto Critico, spectato in exemplo T.H. wordt
eenigszins omgewerkt het beroemde Elogium Hemsterhusii. Valckenaer huldigt H.,
zijn leermeester te Franeker, zijn voorganger in Leiden, in de praefatio van de
T h e o c r i t i Decem Eidullia opgedragen aan zijn zoon Franciscus H.
Een geslacht later heeft Geel aan H. den lof gegeven, die het gevolg was van zijn
bewondering. Hemsterhuis heeft het grieksch los van de oostersche talen gedoceerd;
misschien is hij tot die nieuwigheid voor zijn dagen gekomen door zijn wiskundig
ontwikkelden geest, misschien ook door het voorbeeld van zijn franeker voorganger
L. Bos; in het algemeen toch behoorde grieksch minder bij latijn dan bij de orientalia.
Zoo heeft H. door zijn methodischen arbeid zich voor de studie van het grieksch in
Holland een naam verworven, die met dien van Scaliger vergeleken wordt. Zijn
conjecturen op X e n o p h o n E p h e s i u s zijn later bevestigd in een hs., gevonden
door d'Orville, zijn meest beroemden leerling uit den amsterdamschen tijd.
Zie: D. R u h n k e n i i , Elogium Tib. Hemsterhusii (L.B. 1768, 1789, 1823); hetzelfde
werk acc. R. B e n t l e i i duae epp. ad T.H. etc. ed. J.T h . B e r g m a n (L.B. 1824);
hierbij: Supplementa Annotationis ad Elogium T.H. (L.B. 1874); vertaald door P.
v a n d e n B o s c h (Leyden 1769). Een verkorting van het Elogium vindt men
achter H a r l e s s , de Vitis Philologorum etc. IV, 221 (Bremae 1768); J.W. d e
C r a n e , Bijzonderheden de familie H. betreffende (Leiden 1827), cf. G(e e l ) in Alg.
K.- en Letterbode, 1827, II, 330; V r i e m o e t , Ath. Fr. 782 vlg.; S a x e , On. Litt. VI,
100; t e W a t e r , Oratio de Rebus Ac. L.B. passim; S i e g e n b e e k , Gesch.
Leidsche Hoogeschool II,
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T. en B. 196, en reg.; D.J. v a n L e n n e p , Ill. Amst. Ath. Memorabilia (Amst. 1832)
reg. Hierin is ook de rede van d'O r v i l l e van 1732 afgedrukt en van aanteekeningen
voorzien; S a n d y s , Hist. of class. Scholarship II (Cambridge 1908) 447 vlg., waar
een portret van Snellincx voor dat van Hemsterhuis uitgegeven wordt evenals in
G u d e m a n , Imagines Philologorum (Leipz. 1911).
Slijper

[Hendrik I]
HENDRIK I, hertog van B r a b a n t van 1190 tot 1235, zoon en opvolger van
G o d f r i e d III. Deze vorst, wiens langdurige regeering zeer heilzaam was voor zijn
hertogdom, speelt meermalen in onze geschiedenis een rol.
Een eerste aanleiding waren de tollen, die graaf Otto van Gelre te Arnhem,
Bommel, Zuilichem en Driel hief; dit leidde (1195) tot een oorlog, waarin Otto door
Limburg, Brabant door Vlaanderen gesteund werd; Gelre werd overwonnen en
moest een verdrag sluiten, waarbij de tolgelden verzacht werden en Gelre
Oosterbeek als brabantsch leen moest erkennen. In 1200 volgt het bekende verdrag
met Holland over Dordrecht en de betwiste grensstreken, doch als, naar aanleiding
van de oneenigheden tusschen den bisschop van Utrecht en Willem, den broeder
van Holland's graaf, een oorlog tusschen den bisschop en Holland met Gelre
vereenigd ontbrandt, komt Brabant den prelaat te hulp. Dirk VII veroverde 's
Hertogenbosch, maar werd bij Heusden verslagen, gevangen genomen en niet dan
tegen 2000 mark losgeld vrijgelaten. Hierop volgden vredesverdragen tusschen
Holland en den bisschop en tusschen Brabant en Gelre (1202), bij welk laatste Gelre
zijn zoon aan 's hertogen dochter uithuwelijkte. Hierna bleef de vrede langen tijd
bewaard: in 1214 huwde Hendrik's dochter Machteld met den zoon van graaf Willem
I, den lateren Floris IV, en in 1220 werd zijne dochter Maria de tweede vrouw van
graaf Willem I.
In 1222 bemoeit Brabant zich weder met onze gewesten, als het Utrecht in zijn
oorlog tegen Gelre helpt, en in 1232 ontbrandt er wederom een oorlog met Holland,
waarvan ons echter de aanleiding ontgaat. In 1235 overleed Hendrik I, opgevolgd
door zijn zoon Hendrik II (1235-1248). Zijn in 1793 vernielde, doch sedert
gerestaureerde, tombe met zijn beeltenis, is in de St. Pieterskerk te Leuven.
Zie: G e o r g e s S m e t s , Henri I duc de Brabant (Bruxelles 1908).
Obreen

[Hendrik, Heinrich II]
HENDRIK (H e i n r i c h ) II, graaf van N a s s a u - D i e t z - V i a n d e n , heer van de
Leck, Breda enz., geb. 7 Jan. 1414, gest. op reis naar Rome 1450, tweede zoon
van Engelbrecht I, graaf van Nassau, en Johanna van Polanen (kol. 818). Na den
dood zijns vaders (3 Mei 1443) regeerde hij diens landen gezamenlijk met zijn
broeder Johann IV tot op het keulsche verdeelingsverdrag van 22 Febr. 1447, toen
hij de graafschappen Vianden voor zijn leven, verder Nassau, Dietz en Dillenburg
ontving benevens een schadeloosstelling in geld; later werd hem zoo goed als
geheel het duitsche bezit overgelaten, terwijl zijn broeder het nederlandsche behield,
met gemeenschappelijk bezit van het stamslot Nassau. Hij was gehuwd, eerst met
G e n o v e v a , gravin van V i r n e n b u r g (gest. te Breda 18 April 1437), daarna
(1440) met E r m g a r d , gravin van S c h l e i d e n . Hij liet alleen eene dochter na:
O d i l i a (geb. April 1437, gest. Juli 1493), gehuwd eerst met Philips, graaf van
Katzenelnbogen, daarna met Oswald, graaf van Thierstein-Pfeffingen, die te vergeefs
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die huwde met Christoffel, markgraaf van Baden en (6 Mei 1482) afstand deed van
Katzenelnbogen en Dietz.
Vgl.: E. M ü n c h , Geschichte des Hauses Nassau-Oranien III, 62.
Blok

[Hendrik, Heinrich III]
HENDRIK (H e i n r i c h ) III, graaf van N a s s a u - D i l l e n b u r g en D i e t z , geb. te
Siegen 12 Jan. 1483, gest. te Breda 14 Sept. 1538, oudste zoon van Johann V,
graaf van Nassau-Dillenburg en Dietz, en Elisabeth, landgravin van Hessen. Hij was
reeds vroeg door zijn kinderloozen oom Engelbrecht II (kol. 819) als diens erfgenaam
aangewezen en kwam 1499 naar de Nederlanden. Opgevoed aan het hof van Philips
den Schoone, vergezelde hij dezen op verschillende reizen in Frankrijk, Spanje en
Savoye en huwde (1 Aug. 1503) met de rijke erfdochter F r a n ç o i s e v a n
S a v o y e , dochter van Jacques van Savoye, graaf van Romont, veldoverste van
Maximiliaan en Philips. Na Engelbrecht's dood (1504) trad hij volgens beschikking
zijns vaders, die diens erfgenaam was, in het bezit van diens nederlandsche
goederen, behalve Vianden c.a., die hij aan zijn broeder Wilhelm afstond. Hij werd
spoedig een der aanzienlijkste staatslieden en veldheeren in de bourgondische
Nederlanden, opvoeder van prins Karel, stadhouder van het tijdelijk bemachtigde
Gelre, ridder van het Gulden Vlies. Na Philips' dood werd hij onder de landvoogdes
Margaretha een van hare meest vertrouwde raadslieden en veldheeren, invloedrijk
lid van den Grooten Raad. Bij den aanval der Franschen en Gelderschen in 1507
verdedigde hij Brabant. Zeer in gunst ook bij keizer Maximiliaan, die in 1508 lang
op zijn kasteel Breda verblijf hield, had hij een belangrijk aandeel in diens
diplomatieke onderhandelingen met Engeland en Frankrijk, leidend tot den vrede
van Kamerijk. Jong en zeer gekant tegen Frankrijk en Gelder, behoorde hij tot de
oorlogspartij en kwam daardoor soms in botsing met de bedachtzame Margaretha.
In den nieuwen oorlog tegen Gelre (1511) werd hij kapitein-generaal maar werd
door de aan geldgebrek lijdende landvoogdes niet voldoende gesteund en trok zich
op zijne goederen terug, totdat (1513) een wapenstilstand gesloten werd. Bij den
weldra uitgebroken oorlog tegen Frankrijk werd hij (1513) weder kapitein-generaal
der Nederlanden, won met Maximiliaan den slag bij Guinegate (16 Aug.), nam
vervolgens Doornik in, maar moest zich weldra tot de verdediging van Henegouwen
beperken, totdat de vrede kwam (zomer 1514). Bij het optreden van den jongen
Karel V (1515), die bijzonder op hem gesteld was, steeg zijn invloed zeer. Hij was
een der sterkste ijveraars voor Karel's huwelijk met de fransche prinses Renée en
werd met de onderhandeling dienaangaande belast, die ook tot de vaststelling
leidde. Hij, sedert 1512 weduwnaar, huwde zelf met C l a u d e d e C h â l o n ,
erfgenaam van het prinsdom Oranje, dochter van Jean II van Châlon, prins van
Oranje. Karel benoemde hem (30 Sept. 1515) tot stadhouder van Holland en Zeeland
en liet hem (1516) de leiding van den nieuwen oorlog met Gelre over als
kapitein-generaal. Hij dwong toen den gelderschen hertog tot afstand van zijne
aanspraken op Friesland en wist te Utrecht Karels onechten bloedverwant Philips
van Bourgondië bisschop te maken en daarmede de inlijving van het bisdom voor
te bereiden. Ook den te Sédan met Frankrijk heulenden Robert van der Marck
bedwong hij. Hij versloeg de ‘Zwarte Bende’ (1518) en bewees Karel groote diensten
bij diens dingen, na den dood van Maximiliaan,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1074
naar de duitsche keizerskroon, als hoofd van de met dat doel naar Duitschland
gezonden missie. Met groote bekwaamheid wist hij Karel's keuze door te zetten.
Bij den nieuwen oorlog tegen Sédan veroverde hij (1521) het grootste deel van van
der Marck's gebied, samen met Franz von Sickingen, met wien hij ook den nieuwen
krijg tegen Frankrijk leidde.
Na het mislukte beleg van Mézières rukte koning Frans I in Henegouwen, maar
werd ten slotte door Nassau teruggedrongen, die nu (16 Dec. 1521) Doornik
veroverde en het met het omliggende gebied voorgoed inlijfde bij de Nederlanden.
Hij vergezelde (1522) den Keizer naar Spanje en huwde er, 21 Mei 1521 voor de
tweede maal weduwnaar geworden, met de rijke erfdochter M e n z i a d e
M e n d o ç a , dochter van Rodrigo, markgraaf van Zenette. Zeven jaar lang bleef hij
in Spanje en nam er deel aan de onderhandelingen over den vrede van Madrid.
Over Italië, waar hij 's Keizers kroning bijwoonde, keerde hij met dezen naar
Duitschland terug en kwam op den rijksdag te Augsburg. Ofschoon in den beginne
Luther niet ongenegen en zeer verdraagzaam, volgde hij later 's Keizers voorbeeld
en wilde niets weten van de nieuwe leer, die zijn broeder Wilhelm reeds begon te
volgen. Hij wilde ‘geen tweeërlei geloof in één huis’ en bleef bij het ‘oude geloof’. In
de Nederlanden teruggekomen (1530), stond hij ook bij de nieuwe landvoogdes
Maria in hooge gunst, maar had geen voldoende neiging voor staatszaken om
daarop grooten invloed te verkrijgen of zelfs te wenschen, daar hij de zittingen van
den nieuwen Raad van State zelden bijwoonde en ook zelden verscheen in zijne
stadhouderschappen, waarbij ook Franche Comté gevoegd was. Hij leefde liever
vroolijk en in groote weelde in zijn prachtig paleis te Brussel of op zijn kasteel te
Breda en toonde belangstelling in de kunst en wetenschap zijner dagen, ontving
dichters als Janus Secundus, geleerden als Eobanus Hessus bij zich; de geleerde
Vives behoorde tot den hofstaat zijner gelijkgezinde gemalin; hij begunstigde ook
schilders, als Jan van Scorel en Bernard van Orley, en tapijtwerkers, bezat een
fraaie bibliotheek en maakte veel werk van de geschiedenis van zijn geslacht; zijn
kasteel te Breda liet hij omstreeks 1536 door een italiaansch bouwmeester
verbouwen. Door een en ander is hij bekend als bevorderaar der nederl. renaissance,
al noemt hem Erasmus slechts een platonischen vriend der geleerdheid. Bij de
nieuwe verwikkelingen met Frankrijk en Gelre bewees hij groote diensten. Bij den
Keizer in hooge gunst, deed hij veel voor zijn broeder Wilhelm in Nassau, wiens
aanspraken op Katzenelnbogen hij met alle kracht steunde. In 1533-4 bezocht hij
met zijne gemalin en zijn zoon René Spanje nog eens, en ontmoette op weg
daarheen Frans I in Dauphiné, nadat hij Franche Comté in beteren staat van
verdediging had gebracht. Na nieuwe onderhandelingen met Frans I, door hem te
Parijs gevoerd, volgde in het voorjaar van 1535 een nieuwe oorlog, waarin hij weder
het opperbevel voerde en in Picardië binnendrong, zonder groot succes evenwel,
daar hij voor Péronne moest wijken en zijn leger uiteenliep. Ook in dezen krijg, gelijk
in de vorige, moest hij herhaaldelijk zelf zware kosten dragen. Zijn rijke goederen
wist hij evenwel door aankoop in noordwestelijk Brabant nog te vermeerderen. Bij
den brand van Breda (1534) toonde hij zich een mild heer en liet de stad volgens
een bepaald plan herbouwen. Hij overleed na een korte ziekte en liet een zoon,
R e n é , na uit zijn huwelijk met
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Claude de Châlon. Zijne weduwe hertrouwde een jaar later met Ferdinand van
Arragon, hertog van Calabrië. Bovendien had hij twee onechte kinderen: A l e x i s ,
later heer van Conroy, gehuwd met W i l h e l m i n a v a n
B r o n k h o r s t - B a t e n b u r g , en E l i s a b e t h , gehuwd met J a n v a n
R e n e s s e . Zijn door Barend van Orley geschilderd miniatuurportret is in het Kaiser
Friedrich-Museum te Berlijn.
Vele brieven van hem bij O. M e i n a r d u s , Der Katzenelnbogische Erbfolgestreit
(Leipzig 1899). Over hem vgl.: O. M ü n c h , Geschichte des Hauses Nassau-Oranien
III, 162 vlg.; F. R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien (Halle 1906) I, 79 vlg.; Th.M.
R o e s t v a n L i m b u r g , Het Kasteel van Breda (Leid. 1904) 32.
Over Menzia de Mendoça: R o e s t v a n L i m b u r g in Je Maintiendrai (Leiden
1905) I, 70 vlg.; d e z . , Een Spaansche gravin van Nossau (Leid. 1908).
Blok

[Hendrik, Heinrich]
HENDRIK (H e i n r i c h ), graaf van N a s s a u , geb. te Dillenburg 15 Oct. 1550,
gesneuveld op de Mookerheide 14 April 1574, jongste zoon van Wilhelm, graaf van
Nassau-Dillenburg, en Juliana, gravin van Stolberg-Wernigerode. Hij studeerde
onder toezicht van zijn oudsten broeder Willem te Leuven en later te Straatsburg.
Oorspronkelijk voor den geestelijken stand bestemd, waarvoor prins Willem van
Oranje hem door zijn invloed een goede loopbaan kon openen, zij het dan in de
katholieke Kerk, begaf hij zich ten slotte in verband met de staatkundige
gebeurtenissen van Straatsburg uit (1569) met prins Willem en zijn tweeden broeder,
graaf Lodewijk, naar het Hugenotenleger onder Condé en nam er deel aan den slag
bij Moncontour. Later bij den Prins te Dillenburg vergezelde hij dezen op zijn tweeden
veldtocht in de Nederlanden (1572) en onderscheidde zich door zijn dapperheid.
Na de mislukking van dien veldtocht keerde hij weder naar Dillenburg terug en nam
er deel aan de voorbereiding van nieuwe hulp. Met zijn broeder Lodewijk voerde hij
de expeditie van het voorjaar van 1574 langs de Maas aan, maar hij sneuvelde
evenals deze, ongehuwd, bij de nederlaag op de Mookerheide. Voor hem en zijn
broeder werd in het kerkje te Heumen (14 April 1891) een gedenkteeken opgericht.
Zijn portret staat op een groep van de broeders van prins Willem, geschilderd naar
een ouder origineel door W. de Geest, in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Enkele zijner brieven in G r o e n 's Archives, 1e serie I en IV, waar ook
bijzonderheden omtrent zijn levensomstandigheden.
Blok

[Hendrik, Heinrich]
HENDRIK (H e i n r i c h ), graaf van N a s s a u - S i e g e n , geb. te Siegen 9 Aug.
1611, gest. te Hulst 27 Oct. 1652, zoon van Johann VII, den middelste, en
Margaretha, hertogin van Holstein-Sonderburg. Hij diende onder prins Frederik
Hendrik als kolonel van het noordhollandsche regiment en werd (1639) door dezen
naar Parijs gezonden om Lodewijk XIII te complimenteeren bij de geboorte van den
dauphin en om hem te verzoeken als peter te staan bij den doop van een
jonggestorven zoon van den Prins; in 1642-43 deed hij eene geheimzinnige reis
naar de Noordsche rijken, Polen en Oostenrijk. Hij werd na de verovering van Hulst
(1645) gouverneur dier belangrijke plaats, waar hij zeven jaar later stierf. Hij was
gehuwd met M a r i a M a g d a l e n a , gravin v a n L i m b u r g - S t i r u m en liet vier
kinderen na, van welke de zoons: Willem Maurits en Frederik Hendrik in staatschen
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Vgl. van hem enkele brieven bij G r o e n , Archives de la Maison d'Orange- Nassau
III en IV.
Blok

[Hendrik, Willem Frederik Hendrik]
HENDRIK (W i l l e m F r e d e r i k H e n d r i k ), prins der N e d e r l a n d e n , geb. te
Soestdijk 13 Juni 1820, gest. te Wolferdinge (Luxemburg) 13 Jan. 1879, derde zoon
van koning Willem II en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland. De jonge prins
gevoelde veel voor den zeedienst en deed reeds als adelborst verschillende
zeereizen, mét name 1833 naar Spanje, 1834 naar Engeland en het Noorden, 1835
naar Amerika, 1836 tot 1838 als luitenant ter zee naar Nederlandsch-Indië, 1842
naar Rusland, 1843 als kapitein ter zee, later als kommandant van een eskader
naar de Middellandsche Zee. 1847 werd hij schoutbij-nacht, 1851 vice-admiraal,
1852 luitenant-admiraal en opperbevelhebber der vloot, waarop 1879 zijne
benoeming tot admiraal volgde. In lateren tijd stelde hij levendig belang in zaken
van handel en scheepvaart en verleende zijn steun bij de oprichting van verschillende
handel- en zeevaartmaatschappijen, met name van de Maatschappij Zeeland, de
Maatschappij Nederland (1870), welker daadwerkelijk met groote sommen steunende
eerevoorzitter hij werd, en de Koninklijke Stoomvaartmaatschappij; eveneens deed
hij veel voor de verheffing der nijverheid en der kunst door deelneming aan
tentoonstellingen en congressen, aan belangrijke ondernemingen zoowel hier te
lande als in Nederlandsch-Indië. Hij werd (5 Febr. 1850) door zijn broeder, Koning
Willem III, belast met het stadhouderschap in het groothertogdom Luxemburg en
deed ook hier te midden van den onzekeren toestand des lands bij de verwikkelingen
in Duitschland en Frankrijk, veel voor de ontwikkeling van het land, waar hij in 1859
de eerste spoorlijn opende en veel deed voor land- en tuinbouw. Gelijk in Nederland,
genoot hij er bijzondere populariteit en won door zijn eenvoud en openheid veler
harten. Een korte ongesteldheid maakte een einde aan zijn werkzaam leven. Hij
werd te Delft begraven. Hij huwde (19 Mei 1853) met Amalia Maria da Gloria Augusta,
hertogin van Saksen-Weimar-Eisenach (kol. 105), later (24 Aug. 1878) met M a r i a
E l i s a b e t h L o u i s a F r e d e r i c a , prinses van Pruisen (dochter van Friedrich
Carl, prins van Pruisen) geb. 14 Sept. 1855, gest. 20 Juni 1888; zij hertrouwde met
prins Albrecht van Saxen Altenburg. Beide huwelijken van prins Hendrik waren
kinderloos. Zijn door Chr. Bisschop geschilderd portret is in Museum Boijmans te
Rotterdam.
Vgl. over hem: P.H. W i t k a m p e n M. K a l f f , Levensschets (Amst. 1879); W.J.
H o f d i j k , Prins Willem Frederik Hendrik (Haarl. 1880); R.P.A. v a n R e e s in
Haagsch Jaarboekje 1899, 300.
Blok

[Hendrik, hertog van Saksen]
HENDRIK, hertog v a n S a k s e n , te Dresden geb. 18 Maart 1473, was de tweede
zoon van Albrecht den Kloekmoedige, jongere broeder dus van Georg (kol. 922).
Met dezen werd hij, nauwelijks 18 jaar oud, door zijn vader, die zijne oorlogen in de
Nederlanden voerde, naar den rijksdag te Neurenberg gezonden, doch weldra nam
hij aan diens afwisselend krijgsmansleven deel. Zonder zelf nog eene rol van
beteekenis te spelen, schijnt hij toch bij de overgave van Zierikzee tegenwoordig te
zijn geweest, verder - en niet zijn broeder, gelijk wel eens vermeld is - te Gorinchem
en bij de verovering van Montfoort en Woerden. Geschiedde dit tijdens de twisten
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Broodvolk, dan toch, in het Zuiden, aan de verwoestingstochten tegen de Gentenaren
(1492) en het bedwingen van Philips v. Kleef te Sluis (zie het art. Albrecht). Ook
vergezelde hij zijn vader naar den rijksdag van Worms (1495).
Ter bevrediging van zijn vromen zin maakte Hendrik in 1498 een kruistocht naar
het Heilige Land. Hij kwam op het einde van het jaar in zijn vaderland terug. Niet
om er lang te toeven, want reeds in het volgend jaar zien we hem met zijn vader op
weg van Medemblik naar Friesland, waar zij 19 Juli te Harlingen landden. Beiden
zijn daarop te Franeker gehuldigd; vandaar trokken zij naar Sneek en Leeuwarden,
terwijl de oorlog tegen de Groningers werd voortgezet. Toen, na een bestand met
hen, de oude Hertog vertrok, liet hij zijn zoon Hendrik in het nieuw verworven gebied
achter. Deze vestigde zich in Sjaerdemastate te Franeker, waar aanvankelijk ook
het hoogste recht gesproken werd en het hof toefde.
De jonge en onervaren Hendrik, omgeven door verkeerde raadslieden, toonde
zich niet berekend voor de zware taak de Friezen te regeeren. Reeds maakte het
op hen een slechten indruk, dat hij in 1500 een blokhuis te Harlingen liet aanleggen,
waarvoor hij materiaal gebruikte van friesche huizen in de buurt, zonder de eigenaars
te vragen, of ze hun eigendommen wilden geven of verkoopen. Maar meer kwaad
bloed zette de nieuwe schatting, van wege den Hertog uitgeschreven, waarvan ook
de kloosters niet vrij bleven. Al de saksische belastingen, vooral de twintigste en de
twaalfde penning, die ten deele met geweld geïnd werden, veroorzaakten in de
friesche gouwen groote beweging. Vleiers van den toch reeds heerschzuchtigen
Hendrik, die bovendien op de gelegenheid aasden om particuliere wraaknemingen
te houden, Friezen van het slag van Hessel Martena, die bij het invorderen der
schatting allerlei gewelddadigheden beging, maakten elken ‘soen’ onmogelijk.
Zoozeer had Hendrik daardoor reeds den haat der Friezen opgewekt, dat zij hiervan
niet meer wilden hooren, slechts zijn vertrek uit het land eischten. Dat weigerde de
Hertog en nu was strijd onvermijdelijk. Zich in Franeker veilig achtende, zag hij zich
daar welara door een groote macht Friezen belegerd, die hunne bezittingen te gelde
gemaakt hadden om geschut van hunne groningsche bondgenooten te kunnen
leenen en er alles op gezet hadden om den vreemden vorst, voor wien zij de ketenen
reeds klaar hielden, in handen te krijgen. Maar het zou anders uitloopen dan zij
verwacht hadden; weldra, na eene nederlaag hunner land- en bondgenooten bij
Bomsterzijl, moesten zij wijken voor het ontzettingsleger, dat door hertog Albrecht
in persoon werd aangevoerd en zijn deerlijk in het nauw gebrachten zoon bevrijdde.
Reeds had Philips de Schoone zijne bemiddeling aangeboden, die nu evenwel niet
meer noodig was, wat Friesland betreft, dat zwaar getuchtigd werd. Vooral Hendrik
vond geen beter middel om zijne woede te koelen dan door zich het voorbeeld te
kiezen van ‘Sulla, Caligula en andere tyrannen’. Albrecht en Schaumburg zagen
het echter weldra anders in, niet willende gedoogen, dat men het land, dat nu
voldoende gestraft was en waarover nieuwe bewindslieden werden aangesteld, dat
men ‘heel Friesland zou verbranden, verderven en vernietigen’. Terwijl de laatste
nu ook de Stellingwervers voor goed ging onderwerpen, wijdde zich Albrecht aan
zijne groningsche onderneming, waaraan intusschen de
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dood een einde maakte, vóórdat zij voltooid was. Ook Hendrik was tegenwoordig
bij het sterfbed zijns vaders, wiens lijk hij tot Wezel begeleidde, vanwaar hij naar
Philips den Schoone reisde, zonder ooit weer terug te willen keeren naar Friesland,
het erfdeel, hem in het te Maastricht door Albrecht gemaakte en later door
Maximiliaan bekrachtigde testament, toegedacht. Philips en Hendrik onderhandelden
te Brussel over het bezit van genoemd gewest, waaruit ook ballingen kwamen, die
den eersten verzochten het den laatste af te koopen. Door hunne onvoldoende
volmachten bleef de zaak intusschen slepende, al scheen zij zich in hun zin te
ontwikkelen, daar Hendrik er ook niet afkeerig van was. Degenen, die intusschen
de saksische belangen in Friesland behartigden, Schaumburg als rentmeester en
Hugo von Lysnick of Leisnig als stadhouder, maakten van dat talmen gebruik, om
het friesche land opnieuw trouw te doen zweren niet alleen aan hertog Hendrik maar
ook aan George. Doch de onderhandelingen tusschen Philips, Hendrik en de
ballingen werden inmiddels te Gent voortgezet, welke laatsten vooral te doen hadden
met Cornelis van Zevenbergen namens eerstgenoemde, met den kanselier Siegmund
Pflug namens den laatste. De uitslag was ten slotte, dat Friesland vooralsnog aan
Saksen bleef, zij het ook dat het weldra van heer verwisselde. Want hertog Hendrik,
zijn eed getrouw om niet meer in het land te verschijnen, waarvan hij sinds de
franeker gebeurtenissen genoeg had, verkocht het aan zijn broeder George, die
zich met het oog hierop in Aug. 1502 naar aartshertog Philips begaf. Aanvankelijk
(27 April 1501-1503) gingen de regeeringsdaden nog van beiden uit, maar sinds
het voorjaar van 1504 vernemen we in het noorden niets meer van Hendrik, die
daarvoor was schadeloos gesteld in de saksische landen. Hij kreeg Freiberg en
Wolkenstein en in plaats van 't 4e deel van 's lands inkomsten eene rente van 12500
fl. en 12 ‘fusten’ wijn.
Nu kon, sinds het verdrag der broeders te Leipzig (30 Mei 1505), door Maximiliaan
op den rijksdag te Keulen (1506) bekrachtigd, eenigermate was uitgebreid, de vredeen rustminnende Hendrik zijn gemak er van nemen aan zijn kleine hof, vooral te
Freiberg, en in heel wat onbezorgder omstandigheden dan waarin zijn oudere
broeder toenmaals verkeerde, al was deze er ook bij tegenwoordig, toen hij zich in
den echt ging begeven met K a t h a r i n a , dochter van hertog Magnus van
Mecklenburg (1512). Van veel belang is dit huwelijk geworden voor de houding van
Hendrik ten opzichte van de hervorming, die intusschen van uit het naburige
Wittenberg dreigend begon op te steken.
In de geschiedenis van de hervorming heeft ook Hendrik zijne rol gespeeld, zij
het ook eene geheel andere dan zijn broeder George. Dezen heeft hij nog twee jaar
overleefd, daar hij, 18 Aug. 1541, nog geen 70 jaar oud, is bezweken. Behalve twee
zoons, Maurits en August - een derde Severinus, was veel vroeger gestorven - liet
hij drie dochters na: Sibylla, Emilia en Sidonia, resp. gehuwd met Frans hertog van
Saksen-Lauenburg, markgraaf George van Brandenburg en hertog Erik de jongere
van Brunswijk.
In Hendrik was een vorst heengegaan, wien gemakzucht en liefde tot rust boven
alles ter harte gegaan waren. Slecht financier - hoe dikwijls had hij zich niet van
zijne verwanten afhankelijk gemaakt! - spilziek als hij was, besteedde hij aan allerlei
liefhebberijen, zooals
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het verzamelen van kolossale stukken geschut, waarop de door hem zeer geschatte
kunstenaar Lucas Cranach afbeeldingen moest maken, en verder aan tafelgenot
en een goeden dronk meer dan voor zijn geldbuidel en gezondheid wenschelijk
was. Als hij op het laatst min of meer gedwongen is weer eene staatkundige rol te
spelen, is hij reeds verzwakt en een bijna willoos grijsaard. Waar hij nog eenig spoor
van zelfstandigheid toonde, was het op het gebied van het geloof, dat hij aanhing.
Hieruit en uit den godsdienstigen ijver van zijne jongere jaren, gelijk die gebleken
was uit zijn tocht naar Jeruzalem en de kort na zijn frieschen tijd gedane schenking
aan den heiligen Jacob te Compostella in Spanje, laat zich zijn bijnaam ‘de Vrome’
gereedelijk verklaren. In zijn geliefd Freiberg is hij begraven. In het museum te
Dresden is tweemaal zijn door Lucas Cranach geschilderd portret, het eerste in
1514, het andere in 1537.
Zie: de liter. opgegeven bij Albrecht en George van Saksen (kol. 68 en 925);
verder: G. W e n s d o r f f , Diss. ex historia civili de Henrico pio Sax. duce. Resp.
S a m . M ö l l e r (Vit. 1694); B. F r e y d i g e r , Kurzes Verzeichnis etliches Thuns
Herzog Heinrichs zu Sachsen in G l a s e y 's Kern der Sächs. Gesch. 131; hiertegen:
F. S t r u n g , Oratio gloriam Henrici pii Sax. ducis a Bernh. Freydigeri calumniis
vindicans (Vit. 1714); J.S. M ü l l e r , Annalen des Kurund Fürstliches Hauses Sachsen
41, 58-59, 60, 63-64, 66-74, 76, 80, 88, 91, 93, 94, 96, 133; C.F. W e i s z e , Versuch
einer Lebensgeschichte Heinrichs des Frommen in diens Musäum St. 2, Th. 1; en
in diens: Gesch. der Kursächs. Staaten; W i l i s c h , Kirchenhistorie der Stadt Freiberg
I; E. B r a n d e n b u r g , Hz. Heinrich der Fromme v. Sachsen u.d. Religionsparteien
im Reiche 1537-1541 in N. Arch. f. Sächs. Gesch. XVII (1896); R. R o h r i c h t , Die
Jerusalemfahrt des Herzogs Heinrichs des Frommen von Sachsen in Zschr. D.
Palaestina Vereins XXIV (1901).
Vgl. nog: W. E e k h o f f , Friesland onder de hertogen v. Saksen 1498-1515 in
Leeskabinet 1851, II, 201.
Kooperberg

[Hendrik Casimir I]
HENDRIK CASIMIR I, graaf van N a s s a u - D i e t z , geb. te Arnhem 31 Jan. 1612,
gesneuveld voor Hulst 12 Juli 1640, oudste zoon van Ernst Casimir, graaf van
Nassau-Dietz, en Sophia Hedwig, hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel (kol. 833).
Hij werd reeds 3 April 1620 landcommandeur der Duitsche Orde, Balye van Utrecht,
diende onder Frederik Hendrik en volgde zijn 2 Juni 1632 overleden vader op als
stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, waar hij even te voren de survivance
had verkregen, daarna ook van Stad en Lande en Drente, ofschoon hier ernstig
gedacht was aan de verheffing van Frederik Hendrik tot die waardigheden; ten slotte
had men besloten liever ‘de autoriteit wat te verdeelen’. Hij ontving van de Staten
echter een zeer beperkte instructie voor deze ambten, zoodat hij geen vaste
goederen in die gewesten mocht verwerven, er geen garnizoenen verleggen noch
versterkingen aanleggen en geen verzoeken omtrent de opvolging in zijn ambten
doen mocht. Hij toonde groote dapperheid en voortvarendheid in tal van belegeringen
en veldtochten onder Frederik Hendrik aan het hoofd van zijn frieschgroningsche
regimenten zonder evenwel nog buitengemeen op den voorgrond te treden. Met
veel beleid en volledige erkenning van de gewestelijke zelfstandigheid nam hij in
1634 in Friesland maatregelen tot onderdrukking van de woelingen aldaar, waartoe
de Staten-Generaal krijgsvolk
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naar dat gewest hadden gezonden. In 1638 deed hij een mislukten tocht naar Gelder.
Nadat hij in het voorjaar van 1640 tevergeefs getracht had Brugge te bemachtigen,
werd hij 6 Juli bij Hulst voor een fort, dat hij moest veroveren, ernstig in het
achterhoofd door een pistoolschot gewond en overleed, ongehuwd, 8 dagen later
in de schans St. Anna. Zijn lijk werd te Leeuwarden bijgezet. Zijn door W. de Geest
geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam. Het door W. Jz. Delff
gegraveerde is onvoltooid gebleven.
Verscheidene brieven van hem bij G r o e n , Archives, 2e série, III; E.W. M o e s ,
Een onbeschreven portret van Hendrik Casimir I in Je Maintiendrai I, 260 vlg.
Blok

[Hendrik Casimir II]
HENDRIK CASIMIR II, vorst van N a s s a u - D i e t z , geb. te 's Gravenhage 18 Jan.
1657, gest. te Leeuwarden 25 Maart 1697, zoon van Willem Frederik, vorst van
Nassau-Dietz, en Albertina Agnes (kol. 60). Hij volgde, krachtens de hem in 1659
verleende survivance, zijn vader in 1664 op als stadhouder en kapitein-generaal
van Friesland, Stad en Lande en Drente onder voogdij zijner moeder, die daarbij
kon rekenen op de raadgevingen van de friesche edelen harer hofhouding. Op
13-jarigen leeftijd kwam hij te Groningen studeeren maar onder onvoldoend toezicht,
zoodat hij spoedig naar Leeuwarden moest terugkeeren; zijn driftige aard,
eigenzinnigheid, afkeer van studie en neiging tot het ruwe krijgsmansleven trokken
toen reeds de aandacht, terwijl de leiding van zijn strengen maar onwetenden
franschen leermeester Morel weinig geschikt was om zijne in het oog vallende
gebreken te verbeteren; de invloed van zijn leermeester in de staatswetenschappen,
prof. von Danckelmann te Franeker, schijnt gering geweest te zijn. Zijn bejaarde en
ervaren neef, de veldmaarschalk vorst Johan Maurits van Nassau, zag dan ook met
bekommering zijn zelfstandig optreden te gemoet en begeerde zelf met zijn leiding
belast te worden; maar een proef in Aug. en Sept. 1673 daarmede genomen, voldeed
zijn moeder niet en de jonge vorst moest spoedig uit het kamp bij Heerenveen naar
Leeuwarden terugkeeren.
In 1674 ging hij eindelijk onder leiding van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen
naar het leger van zijn neef, prins Willem III, die verlangd had hem in zijne omgeving
te hebben. Hij diende nu onder den Prins bij Séneffe (11 Aug. 1674), waar hij ernstig
gewond werd door een val van zijn paard en een bloedspuwing kreeg, welker
gevolgen nooit geheel verdwenen. Ook aan het beleg van Oudenaarde (Sept. 1674)
en aan dat van Grave (Oct. 1674) nam hij deel, maar hij kreeg daar spoedig
hoogloopenden twist met den veldoverste Rabenhaupt en met den Prins zelven
over de begeving van officiersplaatsen in de friesch-groningsche regimenten; er
was zelfs ernstig sprake van een duel tusschen hem en Rabenhaupt. De jonge vorst
verliet toen het staatsche leger en nam verder geen deel aan de krijgsverrichtingen
in dezen oorlog. Ook over de groningsche toestanden kreeg de Vorst hevige
onaangenaamheden met den Prins, aan wien door de Staten-Generaal op klachten
der Ommelanders de uitspraak in de aanhoudende groningsche geschillen was
opgedragen. In 1675 werd de stadhouderlijke waardigheid in de drie gewesten
erfelijk in zijn geslacht verklaard; de zeer beperkende instructiën, die de Staten hem
hier hadden verleend, waren hem echter zeer onaangenaam. In 1679 aanvaardde
hij de volle uitoefening zijner waardigheden. Nieuwe moeilijkheden tusschen
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hem en Willem III ontstonden door de wrijvingen tusschen hem, als kapitein-generaal
zijner gewesten, en den Prins, als kapitein-generaal der Unie, over de verplaatsing
en, na den vrede van Nijmegen, over de afdanking van troepen. Na een tijdelijke
verzoening in 1681 begon spoedig weder de twist opnieuw en de Vorst steunde
weldra ieder verzet tegen zijn machtigen neef, zoowel op staatkundig gebied, waarop
de Prins vooral met Amsterdam te kampen had, als op kerkelijk terrein, waarop hij
den in 1677 door prins Willem uit Zeeland verwijderden predikant van der Waayen
openlijk beschermde door diens benoeming tot hoogleeraar te Franeker en
vorstelijken raad. Hij ging zelfs zoover met zich in te laten met den franschen gezant
d'Avaux bij diens tegenwerking van 's Prinsen binnenen buitenlandsche staatkunde.
Herhaalde pogingen tot verzoening der beide neven werden aangewend, met name
door Albertina Agnes en door zijne tante Henriette Catharina van Anhalt-Dessau.
De laatste was 16 Nov. 1683 zijne schoonmoeder geworden door zijn huwelijk met
zijne nicht H e n r i e t t e A m a l i a , prinses van Anhalt-Dessau (geb. 16 Aug. 1666).
Eerst in 1685 kwam een tijdelijke verzoening tot stand door bemiddeling van den
vorst van Waldeck van 's Prinsen, en prof. van der Waayen van 's Vorsten zijde,
maar de weigering van Willem III om hem derden veldmaarschalk te maken
veroorzaakte nieuwe oneenigheid, totdat eerst 15 Juli 1689 Willem III, koning van
Engeland geworden, hierin toestemde na een bezoek van zijn neef in Engeland.
Als derde veldmaarschalk der Staten nam hij deel aan de slagen bij Fleurus (1 Juli
1690), bij Steenkerken (3 Aug. 1692) en bij Landen (29 Juli 1693), waar hij zich zeer
onderscheidde. Maar zijne nietbenoeming tot eersten veldmaarschalk na Waldecks'
dood verbitterde hem opnieuw en hij verliet het leger voorgoed (Aug. 1693) onder
heftig protest, waarbij ook de Staten van Friesland zich aansloten, ja zelfs weigerden
hunne troepen voltallig te houden en in de lasten toe te stemmen. Zoo heftig was
de ontstemming, dat Hendrik Casimir zich opnieuw inliet met tijdens den oorlog zeer
bedenkelijke geheime onderhandelingen met Frankrijk. De raadpensionaris Heinsius
en de gemalin van den vorst slaagden er echter tegen het laatst van 1694 in eene
verzoening tusschen de neven tot stand te brengen en de twisten te beëindigen,
maar Hendrik Casimir keerde niet weder naar het leger terug, daar Willem III bleef
weigeren hem in plaats van den hertog van Holstein-Plön, die als opvolger van
Waldeck was aangewezen, met de leiding van het staatsche leger te belasten.
Hendrik Casimir bleef evenwel met Heinsius in goede verstandhouding en verleende
sedert zijn steun aan de staatkundige en militaire plannen van Willem III. Hij overleed
na herhaalde aanvallen van bloedspuwing en liet zeven dochters en een zoon na;
van de dochters bleven H e n r i e t t a A l b e r t i n a (geb. 24 Juli 1686, gest. 22 Jan.
1754), M a r i a A m a l i a (geb. 29 Jan. 1689, gest. 27 Jan. 1771), J o h a n n a
A g n e s (geb. 15 Dec. 1693, gest. 19 Maart 1765), L o u i s a L e o p o l d i n a (geb.
22 Jan. 1695, gest. 20 Jan. 1758) en H e n r i e t t a C a s i m i r a (geb. 29 Juni 1696,
gest. 18 Dec. 1738) ongehuwd; S o p h i a H e d w i g (geb. 8 Maart 1690, gest. 1
Maart 1734), huwde (27 Mei 1708) met Karl Leopold, hertog van
Mecklenburg-Schwerin, welk huwelijk 2 Juni 1710 ontbonden werd; I s a b e l l a
C h a r l o t t a (geb. 22 Jan. 1692, gext. 18 Sept. 1757) huwde met Christian, vorst
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van Nassau-Dillenburg, maar stierf kinderloos; zijn zoon Johan Willem Friso volgde
hem op.
o

Over zijn zeer talrijke portretten zie E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 3397.
Brieven van hem in G r o e n 's Archives, 2e série, t.V. en bij v a n S y p e s t e y n ,
Geschiedkundige Bijdragen, afl. 3, waarin een uitvoerige inleiding over zijn leven.
Blok

[Hendriksz, Joost]
HENDRIKSZ. (Joost), geb. 1592, overl. 2 Maart 1644 te Harlingen, was 5 jaar te
Harlingen, daarna 13 jaar te Amsterdam leeraar der doopsgezinden. Toen Petrus
Bontemps de mennisten aanviel, werden door hem enkele vlugschriftjes ter
verdediging uitgegeven. Ook bestreed hij de gevoelens van Denys van der Schure
en Jacob Cornelisz. van Dalen. De boekjes zijn voorhanden in de bibliotheek der
amsterdamsche doopsg. gemeente. Geliefd prediker, werden na zijn dood een
aantal zijner leerredenen tot vijfmalen toe uitgegeven: 38 corte stichtelijke Predicatiën
(1e druk kort na 1644, 2e druk Haarlem 1647, 3e druk bevat 39 preeken, Haarlem
1650, 4e druk bevat 40 preeken, Amst. 1652, 5e druk Amst. 1668). Bontemps'
meening als zou Joost dezelfde als G e e r a r d v a n V r i j b u r g h zijn, is onjuist.
Deze schreef nl. nog na den dood van Joost. Voorts werd tweemaal een verhandeling
van Joost uitgegeven over de wederaanneming van wegens buitentrouw
gebannenen.
Zijn portret is gegraveerd door Cr. de Passe.
Vgl.: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten (Amst. 1744) II, 646.
Vos

[Hengeveld, Gerardus Johannes]
HENGEVELD (Gerardus Johannes), zoon van M a r t i n u s J o h a n n e s
H e n g e v e l d en M a r i a E l i s a b e t h C r o m s i g t , geb. 25 Febr. 1814 te Wilnis,
gest. 3 Nov. 1894 te Haarlem, was een verdienstelijk leeraar aan 's rijks
veeartsenijschool. In 1832 begon hij zijn studie aan deze inrichting en verliet haar
reeds in 1836 met het diploma van veearts. Op 1 Sept. daaraanvolgend werd hij
vanwege het fonds van den Landbouw als veearts 1e klasse te Oegstgeest geplaatst,
waar hij zich weldra in een uitgebreide praktijk mocht verheugen, maar toch
gelegenheid vond om zich met wetenschappelijken arbeid bezig te houden. Op 30
Aug. 1853 werd hij benoemd tot leeraar aan 's rijks veeartsenijschool, om onderwijs
te geven in de natuurlijke geschiedenis der huisdieren met uitzondering van het
paard, in gezondheidsleer, veeteelt, verloskunde, heelkunde, operatieleer en cliniek.
Niettegenstaande de vele en heterogene vakken, welke Hengeveld had te doceeren,
werden zijn colleges zeer op prijs gesteld; hij was de vraagbaak van zijn leerlingen,
langen tijd nog nadat zij het diploma van veearts hadden verworven. Hij was een
eerlijk en onbaatzuchtig man, streng, doch rechtvaardig in zijn oordeel. Veeteelt en
runderpraktijk waren zijn geliefkoosde vakken; speciaal in die richting heeft hij voor
Nederland veel gedaan. Zijn voornaamste publicatie hierover is zeker wel geweest:
Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling, geïllustreerd met
37 platen, door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid in
1858 te Haarlem uitgegeven. Dit werk, waarvan in 1865 een 2e druk in 2 deelen
folio verscheen, voorzag in een groote behoefte en werd algemeen gewaardeerd.
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Reeds in 1847 zag van zijn hand het licht de beantwoording eener prijsvraag over
longziekte en sedert dien tijd schreef hij in veeartsenijkundige en
landbouwperiodieken, in het Tijdschrift voor Nijverheid, enz. zeer veel op het ruime
gebied waarin hij onderwijs had te geven. Een opsomming
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daarvan vindt men in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde XXII, 100 v.v. en in den
Catalogus van de Bibliotheek der Maatsch. ter bevord. der Veeartsenijkunde (Utrecht
1903). Hengeveld heeft een voorname rol gespeeld in de bestrijding der runderpest;
de veldtocht daartegen ving aan in Augustus 1865 en eindigde op 1 Sept. 1867.
Van dezen tijd bracht hij een jaar door in het spoelingdistrict, den overigen tijd te
Leiden.
Het Nederlandsch Rundveestamboek kwam in 1875, dank zij vooral Hengeveld's
medewerking, tot stand; hij was daarvan tot zijn dood hoofdinspecteur, aanvankelijk
zonder eenige vergoeding voor zijn vele werkzaamheden. Met ingang van 1 Sept.
1881 werd hij op verzoek èervol ontslagen als leeraar aan 's rijks veeartsenijschool.
Hij kende echter geen rust, zooals de vele artikelen bewijzen, welke daarna nog
van zijn hand, vooral over veeteelt, het licht zagen.
Hengeveld huwde 24 April 1842 met K l a s i n a Y p e r l a a n , die hem overleefde.
Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee dochters geboren, waarvan een zoon
en een dochter hem in den dood voorgingen.
Schimmel

[Hennequin, Gualterus]
HENNEQUIN (Gualterus), geb. te Rotterdam als zoon van J o h a n H e n n e k i j n
en C a t h a r i n a v a n d e r G r a e f f , begr. aldaar 21 Juni 1738 in den ouderdom
van 85 jaar. In 1699 werd hij commissaris van het waterrecht, in 1700 schepen, in
1701 vroedschapslid, wat hij tot zijn dood gebleven is, in 1711 en 1712 was hij
burgemeester. Bovendien was hij van 1725-1733 lid van het college der admiraliteit
van Zeeland. Op politiek gebied speelde hij een groote rol. Door zijn bemiddeling
deed Frankrijk in 1706 vredesvoorstellen aan de Staten, die echter tot geen resultaat
leidden; Hennequin werd daarop naar Parijs afgevaardigd, vanwaar hij in April 1707
met een nieuw ontwerp terugkwam, dat echter evenmin werd aangenomen. In 1725
was hij een tegenstander van hen, die wenschten, dat Nederland zich zou aansluiten
bij het verdrag van Hannover en werkte hij, vooral in Zeeland, dit plan tegen. Hij
geraakte daarop in moeielijkheden door, zonder hiertoe door de Staten gemachtigd
te zijn, voorstellen tot een verdrag aan het spaansche hof te doen. Hij werd zelfs te
Parijs, op verzoek der Staten, in civiel arrest genomen, doch kort daarop weer
ontslagen, zonder dat deze zaak verdere gevolgen had. Hij huwde, 13 Jan. 1685
te Delft, met G e e r t r u y d a G r a s w i n c k e l ; 6 Febr. 1713 met E e w o u d a
V e r s c h u e r , bij welke gelegenheid een bruiloftsgedicht verscheen van E.
Bremer.
V a n d e r A a verwijst naar een handschrift: Projet de Paix de Mr. de Torcy. Zie
verder: W a g e n a a r , Vad. Hist. XVII, 292, 314, 326, XVIII, 336; v a n W i j n , Nalez.
I, 424-428 en Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Henny, Christiaan Marianus]
HENNY (Christiaan Marianus), geb. te Zutphen 15 Dec. 1817, overl. aldaar 20 Sept.
1906, werd voor den boekhandel opgeleid bij de firma Nijhoff te Arnhem. Na den
dood van zijn vader evenwel kwam hij in diens zaak, een handel in kruidenierswaren.
In 1845 stichtte hij met G a r r i t J a n D e r c k s e n , geb. te Zutphen 15 Sept. 1797,
overl. aldaar 20 Dec. 1885, de brandassurantiemaatschappij ‘de Nederlanden’,
waarvan hij jaren lang directeur was. Zijne kruidenierszaak deed hij daarom aan
kant. Van 1856 tot 1873 en van 1875 tot 1881 was hij lid van den gemeenteraad te
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Zutphen en van 1883 tot 1889 lid der Provinciale Staten van Gelderland. Ook was
hij een der oprichters van de Nederl.-West-
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phaalsche Spoorwegmaatschappij (lijn Zutphen-Winterswijk). In verschillende
besturen te Zutphen had Henny zitting, o.a. was hij lid, later voorzitter van de
commissie van toezicht op het middelb. onderwijs, provisor van het burgerweeshuis
en mededirecteur der spaarbank. Vooral door zijn helderen blik in zaken kwam deze
spaarbank tot grooten bloei.
Henny schreef: Het Sociaal Weekblad en de spaarbank-vereeniging te Zutphen
(Zutphen 1891, herdrukt Zutphen 1892) en De Spaarbank te Zutphen (uitbreiding
van werkkring een eisch des tijds) (Zutphen 1904).
Gimberg

[Henrici, Joannes]
HENRICI (Joannes), dominicaan. In 1589 werd hij prior te Groningen en opvolger
van Arnoldus Nijlen, die tot bisschop van Groningen was benoemd. Na de verovering
der stad, in 1594, sloot hij zich bij de uittrekkende geestelijken aan en begeleidde
zijn verbannen kerkvoogd naar Brussel. Daarna keerde hij naar Groningen terug
om de verweesde gemeente te troosten en naar vermogen bij te staan.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 156; G.A. M e i j e r , Het
Jacopijnenklooster te Groningen in Archief Aartsb. Utrecht XXXII, 38, 44, 328.
G.A. Meijer

[Henriette Catharina]
HENRIETTE CATHARINA, gravin van N a s s a u , vorstin van A n h a l t - D e s s a u ,
geb. te 's Gravenhage 10 Febr. 1637, ged. in de Walenkerk 29 Maart, gest. te
Oranienbaum (Anhalt-Dessau) 4 Nov. 1708, derde dochter van Frederik Hendrik,
Prins van Oranje, en Amalia, gravin van Solms-Braunfels (kol. 898). Zij werd op
haar vijfde jaar verloofd met den negenjarigen Enno Ludwig, zoon van Ulrich II,
graaf van Oostfriesland, maar de schoone en geestige prinses weigerde 12 jaren
later den ruwen opvliegenden graaf te huwen, zoodat de verloving verbroken moest
worden. Inniger was geruimen tijd hare verhouding tot den jongen naar de
Nederlanden uitgeweken Karel Stuart, prins van Wales, later koning Karel II; ook
zijn aanzoek werd afgeslagen, ditmaal door hare moeder. Door bemiddeling van
haren zwager, keurvorst Friedrich Wilhelm van Brandenburg, kwam 9 Juli 1659
(huw. contract 9 Dec. 1658) haar huwelijk met J o h a n n G e o r g , erfprins van
A n h a l t - D e s s a u (geb. te Dessau 17 Nov. 1627 N.S., overl. te Berlijn 17 Aug.
1693) tot stand; het had te Groningen plaats. Vondel zong bij hare komst te
Amsterdam een bruiloftslied; optochten en vertooningen vergezelden het bezoek
der jonggehuwden te Amsterdam en in den Haag. Zij volgde haar gemaal naar
Dessau en regeerde na diens dood het vorstendom voor haren oudsten zoon
Leopold, den later zoo beroemden veldheer, den oudsten van een tiental kinderen.
Zij bleef met groote belangstelling de lotgevallen van hare familie in de Republiek
gadeslaan. De archieven van prins Willem II werden na diens dood voor een deel
onder hare hoede gesteld. Zij trachtte herhaaldelijk haren neef en schoonzoon, prins
Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (kol. 1080), met haren grooten neef, prins
Willem III, te verzoenen maar zonder veel succes, met name te Naarden in het
najaar van 1684. Zij vertoefde dikwijls op Oranjewoud in Friesland bij haar zuster
en dochter. Zij overleefde haar gansche geslacht en droeg hare aanspraken op de
erfenis van prins Willem III, haren neef, aan koning Friedrich I van Pruisen over. Zij
leefde meestal te Oranienbaum, dat zij had laten bouwen in hollandschen stijl. Daar
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waartoe zij vele hollandsche kunstenaars en werklieden liet over-
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komen. Dessau werd zoo een middelpunt van hollandsche beschaving.
o

Omtrent hare portretten zie E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 3422.
Zie: M.W. M a c l a i n e P o n t , H.C. van Nassau, in Je Maintiendrai (Leiden 1905)
II, 130 vlg.; D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Hens, Andreas Ignatius Antonius]
HENS (Andreas Ignatius Antonius), zoon van A.P.G. H e n s en M.J.A.C.
K i s t e m a k e r , geb. te Zwolle 11 Maart 1839, gest. 1902, kapelaan te Deventer
1863, kapelaan te Utrecht 1870, pastoor te Harderwijk 1875, pastoor te Breukelen
1888. Auteur van verschillende kerkgezangen, liefelijke uitingen eener levendige
en innige godsvrucht.
Werken: Maria- Tuintje met Lente- en Herfstbloemen voor de Mei- en
Octobermaand 1, 2 en 3-stemmig. Benevens: De groet des Engels en het Loflied
op den Rozenkrans, 4-stemmig, 4e dr. Met cijfernoten; 24 Gezangen voor de Meien Octobermaand. Krans van Lente- en Herfstbloemen, 4e dr. Met muzieknoten;
16 Gezangen ter eer van het H. Hart van Jezus, 4e di.; Acht gezangen ter eere van
den H. Joseph, 3e dr.; alle uitgaven van de ‘Thomas à Kempis-vereeniging’ te Zwolle.
van Meegeren

[Henschenius, Godfried of Henskens]
HENSCHENIUS (Godfried) of H e n s k e n s , geb. 21 Jan. 1600 te Venraai, gest.
11 Sept. 1681 te Antwerpen. Daar hij reeds vroegtijdig aanleg tot de studie toonde,
werd H. naar het jezuïetencollege te 's Hertogenbosch gezonden, waar hij het
onderricht in de oude talen genoot van P. Bollandus S.J. Op raad van een
kloosterzuster, Beatrix geheeten, en om de zedelijke gevaren van het leven te
ontvluchten, trad hij 22 Nov. 1619 in de orde der jezuïeten te Mechelen. Twee jaar
studeerde hij te Leuven de wijsbegeerte, waar hij zijn jongeren broeder, P i e t e r
H., als leekebroeder in dezelfde societeit ontmoette. Daarna vulde hij nog zijn
latijnsche studies aan, terwijl hij tegelijkertijd zijn medeleerlingen in 't grieksch
onderwees, te wier behoeve hij een beknopte grieksche spraakleer samenstelde.
Als leeraar in de jezuïeten-colleges gedurende 5 jaar werkzaam, toonde hij zich
een praktisch paedagoog en een bekwaam docent, die zonder moeite welk grieksch
proza dan ook in 't latijn overzette. Voor zijn kennis van deze beide talen getuigen
zijn niet onverdienstelijke bijdragen in de: Imago Primi Saeculi Societatis Jesu (Antv.
1640). Ofschoon zijn verlangen was als missionaris naar de noordelijke streken
gezonden te worden, besloten zijn oversten den rijkbegaafden, kerngezonden,
weetgierigen man aan P. Bollandus tot medehelper te geven. Want deze, die op
zich had genomen naar eigen inzicht Rosweyde's werk te voltooien, was tot het
besef gekomen, dat de schouders van één man voor den opgenomen last te zwak
waren. Terwijl Bollandus de Acta Sanctorum van Januari, voorzien van korte
toelichtingen, voor zijn rekening had genomen, belastte hij H. met die van Februari.
H. zette zich onverwijld aan de Acta van den H. Amandus en den H. Vedastus en
lichtte deze met zooveel kritischen zin toe, dat Bollandus, die totnogtoe slechts
gedeeltelijk van Rosweyde's plan was afgeweken, tot een volkomen daarvan
afwijkend opzet kwam. In de inleiding op de uit te geven Acta zou alle twijfel omtrent
echtheid, waarheid, etc. worden gewikt en gewogen; zoo ontstond door H.'s
voorbeeld de echt wetenschappelijke werkwijze der Bollandisten. Na de bibliotheek
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verzoek van paus Alexander VII en den generaal der jezuïeten, Goswijn Nickel,
naar Rome, op welken tocht (van Juli 1659-Dec. 1660) zij in Italië en in Frankrijk
zulk een schat van documenten verzamelden, dat hun catalogus er door overladen
werd en een nieuwe moest gemaakt worden. Te Rome ontvingen zij toegang tot de
vaticaansche bibliotheek, toentertijd een bijna ongekend voorrecht, waar de prefect
Luc. Holstein en, na diens dood, Leo Allatius hun onschatbare diensten bewezen.
Na zijn terugkeer werkte H. met verdubbelden ijver, met het gevolg, dat hij wegens
overspanning een half jaar werkeloos moest zijn. Hij benutte echter een door de
geneesheeren voorgeschreven rustkuur om in de Maasstreek van België een aantal
kloosterbibliotheken en archieven te doorvorschen. Een trap van een paard op reis
ontvangen verlengde zijn gedwongen rust met eenige maanden. Te Antwerpen
weergekeerd, wilde hij er de Acta van April doen drukken, maar de antwerpsche
uitgever Meursius weigerde om persoonlijke redenen dit werk te ondernemen. Nu
werd met Jo. Blaeu te Amsterdam onderhandeld, wiens drukkerij echter, toen de
Acta van 2 April bijna gereed waren, in 1672 in vlammen opging. Omdat de
omstandigheden in 1672 Blaeu niet gunstig waren, kwam de onderneming bijna
niet verder, waarom H. te Antwerpen zelf een uitgever zocht en vond.
Tot zijn dood toe, hoezeer ook verzwakt en door hoofdpijn gekweld, bleef H. aan
het hem dierbaar geworden werk arbeiden, door roomschen en andersdenkenden
geëerd en gevierd om zijn groote geleerdheid en zijn welwillende beleefdheid.
De bijdragen aan de Acta Sanctorum door H. zijn verspreid over de deelen van
Jan.-April en de zes eerste deelen van Mei. Bovendien zijn nog afzonderlijk
uitgegeven: De Episcopatu Trajectensi (Antv. 1653); Diatriba de tribus Dagobertis
(Antv. 1655); Chronotaxis Henscheniana (Tyrnaviae 1754); Vita S. Petri Thomasii
(Antv. 1659); S. Theophanis... Chronographia etc. accurante M i g n e (Parisiis 1863)
benevens eenige andere geschriften.
F. Bouttals Jr. heeft zijn portret gegraveerd naar een teekening van Huybrechts.
Vgl.: Acta S.S. Maii VII, 1 vlg.; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de
Jésus (Bruxelles 1890 vlg.) I, 1625, 1651, 1652; IV, 282-283.
Derks

[Herdegom, Gerardus van]
HERDEGOM (Gerardus v a n ), geb. te Mechelen 28 Apr. 1617, geprof. te Tongerloo
24 Apr. 1637, kapelaan te Alphen (N.-B.) 22 Dec. 1644 te Baarle 2 Jul. 1648, pastoor
aldaar 8 Dec. 1649 en overl. 2 Oct. 1675. De scheiding dezer oude parochie in twee
kerkdorpen, waarvan Baarle-Hertog nog tot België behoort, is vooral zijn werk. Op
bevel van zijn abt Wichmans gaf hij uit: Diva Virgo Candida (Brussel 1650), een
vervolg op diens Brabantia Mariana. Het parochiaal archief van Baarle-Hertog
bewaart van hem een hs. Annales Baerlenses.
Zie: P a q u o t , Mémoires II, 12; Bijdragen tot de gesch. van hertogd. Brabant VII.
G.C.A. Juten

[Herderschee, Johannes Hooykaas]
HERDERSCHEE (Johannes H o o y k a a s ), zoon van Ds. J a c o b u s
H e r d e r s c h e e en G e e r t r u i M a r i a H o o y k a a s , geb. 20 Sept. 1822 te
Dokkum en overl. te Nijmegen 15 Mrt. 1886. In 1846 werd hij predikant te
Kamperveen, later te Edam en te Nijmegen, waar hij in 1884 emeritus werd.
Herderschee behoorde tot de eerste voorstanders

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1087
van de moderne richting. Als godsdienstig en wetenschappelijk man heeft hij haar
gediend. Door zijn afkeer van alle stelselzucht was hij een der voormannen van de
zoogenaamde ethischmoderne richting, die het zedelijk element in den godsdienst
tot elken prijs wilde hooghouden.
In zijne kerkelijke betrekking heeft hij veel last ondervonden, vooral te Nijmegen,
van de orthodoxie. Tot tweemalen toe werd hij door den toenmaligen orthodoxen
kerkeraad aangeklaagd wegens onrechtzinnigheid, wegens het niet doen van de
oude vragen bij de bevestiging. Den eersten keer volgde eene ‘berisping’; de tweede
maal ‘schorsing’, maar vrijspraak door hooger bestuur. Vermelding verdient, dat hij
lid was van het hoofdbestuur der Ver. voor lijkverbranding, om te toonen, dat dit niet
in strijd is met den godsdienst. Tevens was hij een der oprichters van de bekende
Evangelische Maatschappij, welke ontstaan is uit de Aprilbeweging van 1853. Van
het begin af was hij haar algemeene secretaris tot zijn dood toe, waarna zijn zoon
Dr. J. H e r d e r s c h e e die betrekking aanvaardde. In den Almanak en het Tijdschrift
der Ev. Maatschappij gaf hij meermalen iets uit den rijkdom zijner kennis. In
tijdschriften of afzonderlijk gaf hij vele preeken uit, die als godsdienstige essais
kunnen worden geroemd. Stukken van zijne hand kan men vinden in de Biblioth.
van Moderne Theologie en Letterk.; het Theol. Tijdschr.; het Godsd. Album en
andere periodieken. Bovenal in Nieuw en Oud, waarvan hij twaalf jaar de redactie
heeft gevoerd. Vermelding verdient hier ook zijne bewerking van O t t o M e j e r s '
Propaganda (1854), daar dit eene (ook buitenslands geroemde) omwerking is
geworden. Hij huwde J e a n n e P e t r o n e l l a M a r i e B r u t e l d e l a R i v i è r e .
Zie: J. H o o y k a a s in Levensber. Letterk. 1886, 215; B. t e r H a a r B z . ,
Karakterschets (Nijm. 1886) en J. H e r d e r s c h e e , De Modern-Godsdienstige
Richting in Nederl. (Amst. 1904).
Meindersma

[Herffs, Franciscus Wilhelmus]
HERFFS (Franciscus Wilhelmus), dominicaan, volgens zijn kloosternaam:
V i n c e n t i u s . Te Millen in 1731 geb., overl. in de abdij van Parck te Heverlé bij
Leuven 25 Febr. 1801; trad 23 Sept. 1749 te Sittard in de Orde. In 1757 werd hij
professor in de wijsbegeerte te Leuven en verklaarde twee jaren later de H. Schrift
aan het seminarie te Roermond. 12 Oct. 1766 behaalde hij aan de Alma Mater te
Leuven den graad van doctor in de theologie, en ontving in 1769 van den generaal
der Orde den titel van magister. Vermoedelijk was hij van 1764 tot 1768 regent van
het seminarie te Roermond; daarna werd hij regent te Leuven, waar hij met goed
gevolg streed voor de rechten der universiteit tegen het Josefisme. Krachtdadig
verdedigde hij de aloude kerkleer tegen de nieuwe leerbegrippen der oostenrijksche
professoren. In 1795 teekende hij, als deken der godgeleerde faculteit, het eerst
het waardig protest, waarmede de universiteit de bijwoning tot het Rede-feest afsloeg.
Toen 25 Oct. 1797 het doodvonnis over de beroemde hoogeschool werd
uitgesproken en de vervolging der sansculotten over België woedde, moest hij zich
aan 't openbaar leven onttrekken.
o

Zie: A.J.J. H o o g l a n d in De Maasgouw 1888 n . 26; J o s . R u s s e l , Kronijk
der stad Sittard (Maastricht 1862) 66; H.J. A l l a r d , Antonius van Gils ('s Hertogenb.
1875) 50.
G.A. Meijer

[Herk, Cornelis van]
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HERK (Cornelis v a n ), te Alkmaar gedoopt 7 Juli 1656 en overl. 11 Januari 1728
(begraven te Beverwijk), zoon van F r a n ç o i s v.H.
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en W e y n e f r i d a B u y c k , was in genoemde stad vele jaren in schooldienst. 13
April 1679 werd hij in plaats van Petrus Schermer, die tot predikant beroepen was,
tot onderwijzer in de tweede school aangesteld; hij kwam vervolgens in de derde
en werd 21 April 1708, toen men de vierde ophief en den conrector Bernardus
Zijtsma rector maakte, conrector in diens plaats. Hij aanvaardde deze betrekking in
o

November met eene oratie: Alcmaria litterata, welke bij Willem van Trier in 4 . is
uitgegeven. In dezelfde maand werden hij en de praeceptor der tweede school
Gerard Kempher in plaats van den in Juni overleden Hendrik Backerus tot organisten
der Kapelkerk benoemd, samen op ƒ 200 jaarwedde (waarmede men ƒ 50 uitwon),
zoodanig dat bij vertrek of overlijden van een hunner de overblijvende ƒ 150 zou
genieten. Toen Kempher echter tegen 1712 aftrad, werd deze opgevolgd door Pieter
Jeugd. Van Herk wordt een bekwaam conrector genoemd, maar zijn gedrag bleef
niet onberispelijk, des te erger omdat de onbekwaamheid van Zijtsma de school
deed kwijnen. Burgemeesteren bewogen, met toezegging van gunstig advies nopens
zijn pensioen, in April 1718 v.H. tot vrijwilligen afstand van zijn conrectoraat, en
meenden hem ƒ 275 's jaars toe te leggen; maar de vroedschap gunde hem niet
meer dan ƒ 100. Nadat Jeugd hem in 1721 het veld als organist alleen gelaten had,
kreeg hij eene verhooging van ƒ 50. v.H. vertaalde het in 1692 door A. M a t t h a e u s
uitgegeven Chronicon Egmundanum van J o h a n n e s a L e y d i s , welke arbeid,
door Kempher herzien en voltooid, eerst in 1732 door de zorg van E i k e l e n b e r g
in druk is verschenen. v.H. ondertrouwde 13 Nov. 1678 met T r i j n t j e , dochter van
genoemden organist B a c k e r u s , die hem verscheidene kinderen schonk, waarvan
het eerste reeds 18 dagen na den ondertrouw gedoopt werd.
Bruinvis

[Hermans, Simon]
HERMANS (Simon), een pater carmeliet uit Haarlem, schreef omstreeks 1460 't
Samenvoeginghe der Sermoonen.
Zie: T h . S c h r e v e l i u s , Gesch. v. Haarlem VI, 250; B. M a l l i n c k r o t , de
Ortu et progressu Typographiae 50; F o p p e n s , Bibl. belgica II, 1100; Bibl. Carm.
II, 745, waar nog meer bronnen staan vermeld.
C. de Boer

[Herr, David G.]
HERR (David G.), geb. 24 Juli 1791 te Utrecht, overl. te Maastricht 2 Juni 1863. Hij
was een zoon van J.J. H e r r en D. S i e g l e r . Hij was adjudant-majoor bij het 3e
bataljon van het 124e regiment infanterie en maakte in 1812 den veldtocht naar
Rusland mede. Op 28 Nov. streed het 124e regiment bij de Berezina. De kapitein
H. (want tot dezen rang was hij inmiddels bevorderd) was tijdens het gevecht in een
bosch met twaalf manschappen te midden der Russen geraakt, doch hij sloeg zich,
hoewel gewond, door den vijand heen en keerde, met 17 krijgsgevangenen, bij zijn
regiment terug. In 1814 nam hij zijn ontslag uit den franschen militairen dienst, na
tijdens het beleg van Wezel (Dec. 1813-8 Mei 1814) deel uitgemaakt te hebben van
de bezetting dier vesting en ging in nederlandschen dienst over. 29 Maart 1854
werd hij met den rang van generaal-majoor op pensioen gesteld. H. was ridder van
het Legioen van Eer. Hij was gehuwd met M.J. T a s n i e r .
Zie: F.H.A. S a b r o n , 124e Regiment Infanterie (2e druk) 82, 83.
Eysten
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[Hertog, Cornelis Herman den]
HERTOG (Cornelis Herman d e n ), onderwijzer, 27 Dec. 1846 in den Haag geb. uit
het huwelijk van H e r m . d e n H e r t o g en C a t h . W i l -
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h e l m i n a S c h r e v e l i u s , gest. 3 Oct. 1902 te Amsterdam. Hij ontving zijn eerste
opleiding aan de school van den heer Ykema te 's Gravenhage, legde vlug de voor
't L.O. vereischte examens af en werd in 1870 tot hoofd der school te
Haarlemmermeer benoemd, vanwaar hij twee jaar later naar Amsterdam vertrok,
als hoofd der ‘van der Palmschool’ aldaar. In 1879 verwierf hij de acte M.O. ned.
taal- en letterkunde. Bijna 20 jaren nam den H. met onverdroten ijver zijn betrekking
aan genoemde school waar, totdat hij in 1891 om gezondheidsredenen eervol
ontslagen en gepensionneerd werd. Voortreffelijke leerboeken voor 't onderwijs in
de nederl. taal zagen van zijne hand het licht. Met zijn amsterdamschen collega J.
L o h r gaf hij een serie van taal- en stijloefeningen voor 't gewoon en meer uitgebr.
lager onderwijs uit, getiteld: Onze Taal, die algemeen gebruikt en tot 20 maal herdrukt
werden. Daarbij sluit zich aan zijn Voortgezet Taalonderwijs, Leiddraad voor de drie
eerste jaren van Middelbare scholen enz. (1897, 2 dln.); verder zijn De
Nederlandsche Taal, Practische Spraakkunst (1897-98; 2e dr. 1903-05, 2 dln.) en
De Nederlandsche Spraakkunst, Handleiding ten dienste van aanstaande
taalonderwijzers (1892-96; 2e dr. 1903-04, 3 dln.). Een groot aantal opstellen over
taal- en letterkunde schreef hij ook in het tijdschrift Noord en Zuid, waarvan den
Hertog van 1889-94 met T a c o d e B e e r redacteur was. Onderwerpen meer van
paedagogischen aard besprak hij in Het Schoolblad, dat hij tal van jaren redigeerde
in vereeniging met H. d e R a a f en V i t u s B r u i n s m a . Al wat hij daarin schreef
getuigt van een ruimen blik op onderwijsgebied. Verder schreef hij in de Gids o.a.
een studie over de bronnen van Breeroo's romantische spelen (1885); voorts in de
Amsterdammer (zoowel in het Dagblad als in het Weekblad van dien naam), in het
Alg. Handelsblad, het Nieuws van den Dag en het Volksblad (orgaan van de
vereeniging het ‘Volksonderwijs’) artikelen over de school en het onderwijs in verband
met maatschappij en staat. Als brochures zagen van hem het licht: Naar de
Zwemschool, bekroond antwoord op een door de amsterdamsche Zwemclub
uitgeschreven prijsvraag (1881); Noodlottig determinisme, voordracht naar aanleiding
van C o u p e r u s ' ‘Eline Vere’ en ‘Noodlot’ (1891); verder Waarom onaannemelijk?
Bezwaren tegen de voorstellen tot vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging
(1893); Potgieter, Poëzie. Aanleiding tot de studie van literatuur. (1896, 2 dln.) en
Onvrede in de Taal- en Letterwereld (1897), oorspronkelijk een voordracht in de
Maatschappij der Ned. Letterkunde gehouden. Den Hertog was tevens lid en
geruimen tijd secretaris en voorzitter van de Vereeniging voor paedagogiek, alsmede
secretaris van 't hoofdbestuur van het Ned. Onderw.genootschap. Voorts secretaris
en voorzitter van de radicale kiesvereeniging ‘Amsterdam’. In 1893, twee jaar nadat
hij ontslag gevraagd had als hoofd der school, werd hij gekozen tot lid van den
amsterdamschen gemeenteraad. Hierin ijverde hij met kracht voor een verbeterde
samenstelling van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, voor evenredige
schoolgeldheffing op de verschillende inrichtingen van onderwijs, voor verbetering
van de financieele positie der onderwijzers, voor schoolbaden, kostelooze voeding
en kleeding van schoolkinderen uit de armste volksklassen, voor verbeterde
schoolgebouwen, herhalingsonderwijs enz. In 1901 zag den Hertog zich tot arron-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1090
diss.-schoolopziener te Amsterdam benoemd en in 't zelfde jaar werd hij door 't
kiesdistrict ‘Amsterdam III’ naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
Zie: Levensb. Letterkunde 1903, 239 en J. S c h r e u d e r e n J.G. N i j k ,
Verspreide opstellen van C.H. d e n H e r t o g , met portret en levensbericht (1904).
Zuidema

[Hertoghe, George de]
HERTOGHE (George d e ), heer van Valkenburg, zoon van J a n d e H., heer van
Orsmael, gouverneur van Oranje en J o s i n e d e B y e . Hij was luitenant-kolonel
bij de infanterie en werd in 1674 bij Séneffe krijgsgevangen gemaakt. In October
1672 namen de dragonders van Koerland onder de H. stormenderhand het stadje
Reinbach, welks gewapende bevolking den doortocht van het staatsche leger onder
Willem III trachtte te beletten.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 130, 472, 478; F r u i n , Verspreide
Geschriften VIII, 117; Oeuvres complètes de C h r . H u y g e n s I, 292; III, 203; V,
35.
Eysten

[Hertum, Jacobus van]
HERTUM (Jacobus v a n ), geb. 4 Jan. 1805 te Goes, gest. 20 Dec. 1849 te
Middelburg, zoon van W a l t e r v a n H. en A n t o i n e t t e de W i t t . Hij begon zijn
studie aan 's rijks veeartsenijschool, voor rekening van het fonds voor den Landbouw,
in Oct. 1826 en verwierf 30 Juli 1830 het diploma als veearts 1e klasse. Dadelijk
daarna werd hij te Zierikzee geplaatst. Op 9 Nov. 1836 werd hij voor zijn bemoeiingen
in zake de koepokstof door koning Willem I met de gouden medaille begiftigd; de
uitreiking hiervan had op 19 Mei 1837 plechtig plaats. Op 18 Oct. 1839 werd hij tot
1en provinciaal veearts benoemd met standplaats Middelburg. Wegens zijn
verdienste in de bestrijding der besmettelijke longziekte bood de Zeeuwsche
Maatschappij van Landbouw hem 8 Nov. 1848 een gouden medaille aan. Van hem
werd, toen aan zijne weduwe, J o h a n n a M a r i a C e e l e n , door de Provinciale
Staten van Zeeland een gratificatie werd geschonken, getuigd, ‘hoe de overledene,
kundige, alles voor zijne wetenschap overhebbende veearts zijn systeem tegen de
toenmalige lessen der wetenschap, tegen hooge autoriteiten, tegen hatelijke
personaliteiten had volgehouden, hoe hij getriumfeerd had, en hoe men elders zijne
denkbeelden nu ook huldigde’ (Het Repertorium IV (1851) 257). Van Hertum
behoorde tot de oprichters van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap (28
Juni 1848). Hij schreef in het Veeartsenijkundig Magazijn van N u m a n , III, over
traanfistel bij een paard, over doofheid bij idem, over fluor albus bij idem, over
vallende ziekte bij een rund, over te langdurige drachtigheid bij idem. Voorts gaf hij
in 1839 te Zierikzee een verhandeling uit Over de besmettelijke longziekte, waarvan
in 1842 een 2e druk verscheen. In 1847 zag van zijn hand te Middelburg het licht
een boekje over schapenschurft. In 1845 schreef hij in den Vriend van den Landman
over de besmettelijke longziekte bij het rund; zoo ook in Het Repertorium II, over
de behandeling van deze ziekte.
Schimmel

[Hertzveld, Hartog Jozua]
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HERTZVELD (Hartog Jozua), geb. te Rawicz in Silezië, 19 Nov. 1781, gehuwd te
Amsterdam met H e n r i ë t t e L ö w e n s t a m m , was jaren lang opperrabijn in het
synagogaal ressort van Overijsel en Drente, overl. Zwolle 30 Jan. 1846. Hij liet
verscheidene kinderen na, o.a. W i l l e m , als O.-I. ambtenaar jong overleden,
Salomon Joseph, Maurits en Léon, welke drie laatsten volgen. Zijn portret, een
anonieme lithographie in de Tijd 1846.
Zie: de Tijd 1849, 5.
van Biema

[Hertzveld, Mr. Léon]
HERTZVELD (Mr. Léon), zoon van den voorg. en van Henriëtte Löwenstamm, werd
14 Sept.
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1822 te Zwolle geboren, overl. 28 Aug. 1909 te Arnhem. Hij bezocht de universiteit
te Leiden en promoveerde aldaar, 21 jaren oud, 15 Maart 1844, in de rechten en in
de oude letteren. Onmiddellijk na het verkrijgen van den doctorsgraad vestigde hij
zich te Zwolle en oefende aldaar van 1844 tot 1874 de rechtspraktijk uit. Hoog stond
hij in aanzien bij de rechtscolleges en bij zijne collega's. Moeilijk in het aannemen
van zaken, tenzij zijne opvatting van billijkheid gesteund werd door zijn
rechtsovertuiging, wijdde hij zich met een warm hart en een koel hoofd aan de
behartiging van de belangen zijner clienten. Zijne pleidooien getuigden van eene
groote mate van scherpzinnigheid en tintelden meermalen van humor. In 1874 werd
hij geroepen om als raadsheer zitting te nemen in het Provinciaal Gerechtshof van
Overijsel. Toen een jaar daarna de provinciale hoven opgeheven werden, volgde
zijne benoeming tot lid van het nieuwe Gerechtshof te Arnhem, waarin hij bijna 30
jaar zitting had, toen hem bij K.B. van 6 Januari 1903 uit die betrekking op zijn
verzoek eervol ontslag werd verleend.
Jaren lang vertegenwoordigde hij de stad Zwolle in de Provinciale Staten van
Overijsel. Hij was adviseur van de Nederlandsche Bank en commissaris van de
Overijselsche Kanaal-Maatschappij. Hij was de schrijver van Onuitgegeven burgerlijke
rechtspraak van het Provinciaal Geregtshof in Overijssel ('s Grav. 1876).
Hij was 10 Mei 1849 te Almelo gehuwd met S a a r t j e S a l o m o n s o n , dochter
van Godfried S. Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren.
van Biema

[Hertzveld, Maurits]
HERTZVELD (Maurits), zoon van Hartog Jozua Hertzveld en van Henriëtte
Löwenstamm (kol. 1090), werd in 1819 te Zwolle geb. en overl. aldaar 1848. Als
medisch student ging hij naar Amsterdam en kwam aldaar onder de leiding van de
professoren Swart, W. Vrolik, Tilanus en Suringar. 11 Apr. 1842 promoveerde hij
te Leiden op eene diss. de Haemorrhagia cerebri. Later maakte hij onder
medewerking van Dr. v a n D e e n eene holl. vertaling van R e m a k 's Diagnostische
en Pathologische onderzoekingen, met aanteekeningen, en kort voor zijn overlijden
bewerkte hij het eerste deel van H o r n u n g 's Inwendige ziekte-processen en
derzelver geneeswijze. Hij was ook medearbeider aan den Moniteur des Indes.
In Zwolle oefende hij de medische praktijk uit en deed ook de daar voorkomende
gerechtelijke geneeskundige schouwingen.
Zie: J. v a n D a m in Nieuw Archiefvoor binnen- en buitenl. geneesk. III (1849)
462.
van Biema

[Hertzveld, Salomon Hartog]
HERTZVELD (Salomon Hartog), zoon van Hartog Jozua H. en van Henriëtte
Löwenstamm (kol. 1090), geb. te Zwolle 14 Mei 1805, overl. te 's Gravenhage 25
Sept. 1893. Als hoofdcommies was hij werkzaam bij het departement van financiën,
afdeeling directe belastingen en werd 1 Juli 1879 gepensionneerd. Door zijne
jarenlange werkzaamheid was hij met de wetgeving en met de veranderingen, welke
zij voortdurend onderging, volkomen vertrouwd geraakt en wendde die ervaring aan
om de verschillende deelen dier wetgeving in een werk samen te vatten, getiteld
Wetboek der Rijks directe belastingen in Nederland, dat 1870 bij gebr. Belinfante
in den Haag verscheen. Hij diende van 16 Oct. 1830 tot 8 Mrt. 1832 bij de mobiele
schutterij van Zuid-Holland, en nam deel aan den veldtocht van 1830. Hij was gehuwd
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met D e v o r a H a l b e r s t a m m , geb. in 1815, overl. te 's Gravenhage in 1905, en
was de vader
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der dichteres Estella, gehuwd met Jacobus Hymans (zie dit deel).
Zie: Vaderland, 26 Sept. 1893; Dagblad van Zuid-Holland, 27 Sept. 1893.
van Biema

[Hespe, Johannes Christiaan]
HESPE (Johannes Christiaan), gedoopt te Amsterdam in de Ev. Luth. kerk 13
Februari 1757, overl. ald. 14 December 1818 (in de acte van overlijden wordt zijn
leeftijd op 63 jaren gesteld, evenals in de advertentie in de Amst. Courant van 22
Dec. 1818, geteekend door zijn zuster M.E. Hespe, wed. Breigu, doch zelf verklaarde
hij 26 April 1785 voor schepenen 28 jaar te zijn). Hij was de zoon van H e n d r i k
H e s p e en L u c i a A g n e t a M a r i a K e u l e r s , beiden uit Duitschland afkomstig.
Zijne ouders behoorden tot den kleinen burgerstand (zijne moeder teekende bij
haren ondertrouw, 7 Nov. 1754, met een kruisje).
Van jongsaf voor de studie bestemd, maar door tegenspoed zijner ouders niet
kunnende slagen, bracht hij op aanbeveling van den advocaat J.L. ter Hoeven
eenige jaren op practizijns-kantoren door en oefende hij zich door de studie van
rechtsgeleerde schrijvers en het bijwonen van pleidooien zoodanig, dat hij te Lingen,
gesteund door de hoogleeraren van der Marck en ten Noever, candidaat in de
rechten werd. Aldus werd hij volgens het Album Studiosorum aan de hoogeschool
te Harderwijk 18 Aug. 1781 ingeschreven; reeds den vorigen dag was hij daar
gepromoveerd tot doctor, op stellingen, opgedragen aan de stad Amsterdam. Hij
was toen reeds secretaris van Oudorp, bij Alkmaar. 9 Oct. 1781 liet hij zich te
Amsterdam als advocaat inschrijven. Sedert Sept. 1782 is hij 5 jaren lang redacteur
geweest van het staatkundige weekblad De Politieke Kruyer, dat feller van toon was
dan de bekende Post van den Neder-Rhijn. Een en ander mag er toe geleid hebben,
dat de meerderheid der alkmaarsche vroedschap zijne hulp inriep om de
aanteekening der minderheid tegen de anti-stadhouderlijke besluiten van 18 en 24
Febr. 1783 te bestrijden. Hij schreef daartoe: Aanspraak over het Recht der Electiën
o

enz. aan de Burgery van Alkmaar door P u b l i c o l a S e c u n d u s (127 blz. in 8 .),
waarin ‘eenige persoonen op eene injurieuse en sterke wijze worden afgeschilderd,
en ook onbehoorlijke uitdrukkingen gevonden worden’, waarom het verkoopen of
verspreiden bij publicatie van 6 Januari 1784 werd verboden. Het is niet bekend,
hoeveel H. voor dit geschrift genoten heeft; een hem door P a l u d a n u s
voorgeschoten bedrag van ƒ 700 heeft hij nooit terugbetaald.
Een door P. Wagenaar ontworpen, door Ph. Koning gegraveerd en door H. van
een vierregelig versje, aanvangende ‘Ziet, hoe 't heerschzugtig Hoofd de Vrijheid
wil verdelgen’ voorzien vignet vóór het eerste deel van den Kruyer deed
burgemeesteren van Amsterdam den verkoop verbieden en haalde de daarbij
betrokken 3 personen eene dagvaarding tegen 13 en 23 Januari 1784 op den hals.
De Zuid- Hollandsche Courant van 22 Dec. '83 had intusschen reeds zulk eene
verklaring van het versje gegeven, dat men door het ‘heerschzugtig hoofd’ den
Koning van het de vrijheid der zee belagend Engeland kon verstaan, en het schijnt,
dat de vervolging der beschuldigden, na eene dergelijke verklaring gestaakt is. De
derde en vierde deelen verkregen weer andere vignetten en andere versjes maar
waarin weder op het heerschzuchtig hoofd gewezen werd.
Erger werd de zaak voor den uitgever V e r l e m en voor H., toen in Maart 85 in
de Kruyer een
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brief was geplaatst van Justus Plebejus uit Amsterdam, ‘over de nadelige gevolgen
der Aristocratische Zamenspanningen en Familie-Cabaalen in eene vrije Regeering
enz.’ De daarin bedoelde personen waren Mr. J. Rendorp (reeds vroeger als Joachim
Pontife aangevallen) en Mr. W.G. Dedel Sz., die in Augustus '82 als gedeputeerden
te 's Gravenhage niet volgens hunne commissie gehandeld hadden en daarna de
een met eene plaats in het eerste staats-collegie van Holland, de ander met het
burgemeesterschap en een zetel in het collegie ter admiraliteit te Amsterdam
begunstigd waren. Verlem werd 19 en Hespe 26 April door schepenen verhoord,
met het gevolg dat beiden in hechtenis gehouden werden. Hunne vrouwen deden
3 Mei verzoekschriften indienen ten betooge, dat niet extraordinair kon geprocedeerd
worden, omdat eene bekentenis ontbrak en er van misdaad geen spraak was, zoodat
den hoofdofficier de weg voor een ordinair proces, waarbij de betichten zich door
advocaat en procureur konden doen vertegenwoordigen, open stond. Ook Hespe
had reeds 28 April schriftelijk tegen zijne gevangenhouding geprotesteerd. 6 Mei
werden de verzoekschriften buiten dispositie gesteld, en wegens het drukken en
verspreiden van pamfletten en fameuse geschriften volgens het placaat van 7 Maart
1754 veroordeeld, ieder der beklaagden tot ƒ 3000 boete, Hespe tot 14 en Verlem
tot 3 dagen te water en te brood. De eerste moest zijne boete binnen 14 dagen, de
tweede binnen 6 weken betalen, op straffe van geeseling. Een schriftelijk protest
van H. werd niet aangenomen. De veroordeelden verzochten 11 Mei, onder aanbod
der vereischte borgstelling, aan het Hof van Holland mandement van appèl. In het
daarop van den hoofdofficier van Amsterdam bekomen advies werd, op grond van
de Staten-resolutiën van 1591 en 1731, de onbevoegdheid van het hof in zaken,
waarin extra-ordinarie op confessie was geprocedeerd, beweerd; de practizijns van
H. kwamen hiertegen op, het hof maakte bezwaar om te handelen zonder goedvinden
der Staten en dezen maakten de zaak 3 Juni commissoriaal, maar stonden reeds
18 Mei het consigneeren der boeten en het in vrijheid stellen der gevangenen toe.
Beiden verlieten onder grooten toeloop van volk den kerker, aanmerkelijke sommen
werden voor hen ingezameld, lidmaatschap van verscheidene genootschappen van
wapenhandel hun opgedragen, verzen enz. gewijd. Aan de huizen zijner bekenden,
die hem in de gevangenis hadden bezocht, gaf H. kaartjes af, waarop ketenen en
andere zinnebeelden waren gegraveerd.
H., die ook secretaris is geweest der 1 Febr. 1786 te Amsterdam opgerichte
burgersocieteit, zag zijn weekblad reeds in Sept. van dat jaar in Gelderland en een
jaar later na het herstel der oude toestanden ook elders verbieden en ophouden.
De reactie liet hem niet ongemoeid, want 31 April '87 had hij Mr. N. Calkoen
handtastelijk belet het stadshuis te verlaten, met het gevolg dat deze door de menigte
weder in de justitiekamer werd gedrongen. Hij werd deswege 11 Maart '88 ten
eeuwigen dage uit Holland en Westfriesland gebannen en vluchtte, gelijk vele
Patriotten, naar Frankrijk. In 1795 teruggekeerd, werd hij te Amsterdam secretaris
van het comité tot reorganisatie der nationale garde. Hij werd lid van de in Februari
opgerichte joodsche societeit ‘Pro Libertate’ en toonde zich een krachtige verdediger
van de rechten en belangen der nederl. israëlieten. In 1796 was hij kapitein-adjoinct
in den staf der nationale
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armee, hoedanige betrekking hij reeds in het fransche leger bekleed had. 23 Dec.
'96 en 5 April '97 van Verlem, 12 Mei en 9 Juni d.a.v. van Hespe werden bij het
Prov. Bestuur van Holland verzoeken gelezen om het Comité van Justitie te
Amsterdam aan te schrijven tot teruggaaf der in 1785 geconsigneerde gelden. 5
Juli werd, overeenkomstig een 30 Juni uitgebracht rapport besloten, het verzoek af
te wijzen, omdat het vonnis in deze niet behoorde tot de na 15 Sept. 1787
uitgesprokene, maar bij het hof aan te dringen op advies over het 18 Mei '85 aan
de Staten gepresenteerd rekest. Nogmaals werd in '98 eene poging door Hespe
aangewend bij de Constitueerende Vergadering, die 10 April zijn verzoekschriften
commissoriaalmaakte.
In 1798 drong hij te vergeefs aan op het onder zijne redactie uitgeven van een
Staatscourant. Hij bleef in de politieke bladen schrijven, toenmaals in de
Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant, de Constitutioneele Vlieg en de Poli
tieke Blixem. In Januari 1802 werden op last van het Staatsbewind de 3 drukpersen
van laatstgenoemd blad verzegeld en Hespe, door den uitgever van Tienen als
schrijver van een aanstoot gevenden Droom genoemd, in den avond van den 19
op de Voorpoort gevangen gezet. 28 Mei werd deze door het hof van justitie
veroordeeld tot 6 jaren verbanning buiten Holland en Westfriesland en in de kosten
van het geding; hij verklaarde in hooger beroep te zullen gaan. Op voordracht van
den Raad van Oorlog werd hem 17 Juni ook zijne militaire betrekking ontnomen.
Verscheidene door hem tot het Staatsbewind gerichte verzoekschriften bleven
zonder het gewenschte gevolg. Mede werd 10 Juni 1808 afgewezen zijn verzoek
aan koning Lodewijk om aanstelling als procureur bij den gerechte van Amsterdam.
In 1818 was hij daar advocaat bij de rechtbank van eersten aanleg.
H. is van zijne vrouw C h r i s t i n a H o e v e n a a r (met wie hij in 1784 te Utrecht
was gehuwd), die in 1785 achttien jaren telde, gescheiden en in Juni 1796 te 's
Gravenhage hertrouwd met M a r i e J o a n n a A n t h o n i a B u l l o t , die vóór hem
overleed, Amsterdam 6 Aug. 1817 (haar overlijdens-annonce teekent H. als Adt.
Soll. bij het gouvernement). C h r i s t i n a hertrouwde 7 Mei '94 te Calais met den
bekenden Quint Ondaatje, die 3 kinderen uit haar vorig huwelijk (een in Mei '85
geboren zoontje was bij den vader gebleven) aannam.
H.'s portret gegraveerd door Th. Koning werd 10 Mei '85 door den uitgever der
Nederlandsche Courant, D. Schuurman aangekondigd. Een door J. van 't Hoff
geteekend portret berust in 's Rijksprentenkabinet te Amsterdam en is
gereproduceerd in het Amsterdamsche Jaarboekje 1903, 30.
H. maakte gebrekkige verzen; daarvan komen voor in Eerekrans op de hoofden
der doorluchtige Staatsmannen (Dordr. 1782). 6 Aug. '81 had hij te Lingen een
berijmden afscheids- en dankgroet voor ondervonden vriendschap gericht tot 8
dames en 10 heeren aldaar, waaronder 3 en 3 met den naam v.d. Marck. Voorts
zag van hem het licht: Missive van den Burger J.C. H e s p e , aan den Burger Maire
C.W. Visser te Amsterdam. Uitgegeven door V. Laar Mahuet, de Erve Benjamins,
drukkers van de Volks Societeit Felix Libertate te Amsterdam; Adres van J.C.
H e s p e Lid der Societeit: Felix Libertate aan de Repres' van Holland en Municip.
van Amsteldam, tegens. de Gevoelens v.d. Vertegenwoordigers der Bat. Clubs of
Grondvergaderingen van Amsteldam; J.C. H e s p e , Aan het Volk van Holland, en
bij-
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zonder aan de Burgerij van Amsteldam, ten geleide van het allerinterressantst Adres
der Jooden in Frankrijk, aan de Nationale Vergadering overgegeeven enz.; Adres
aan de Prov. Municipaliteit v. Amsteldam, door Commiss. en Leden der Volks-Soc.
Felix Libertate; den 27 Maart 1795 overgegeven, met de Voordragt der Burgers
M.S. A s s e r en J.C. H e s p e , als ook een adres van eenige Joodsche Burgers
tegen de voorgewende Qualificatie v.d. Koster Chaim Moses Cohen; De Burger
J.C. H e s p e , aan zyne braave Stadgenooten. Voornaamelyk aan de Algemeene
en Byzondere Wykvergaderingen, omtrent de Oproering enz.; J.C. H e s p e , aan
de Leden der gewapende Schutterij en der Volks-Societ. of Leesgezelschappen
binnen Amsteldam en Jurisd. uit naam der Comm. ter Organis. der Nat. Guarde, 24
Maart 1795; J.C. H e s p e , bij gelegenh. dat eenige Burgers en Burgeressen, in de
Offerkist 21 van Grasm. 1795, hunneweldadige Giften bragten; Verhandeling over
de vier Hoofddeugden van een Veldheer: uitgespr. op den 30 Dec. 1801, in het
Haagsche Depart. der Bat. Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen.
In 1796 is van hem met eene Toewijding aan de Waarheid en vermeerderd met
Aanteekeningen verschenen eene vertaling uit het duitsch van D.
F r i e d e r i c h s f e l d , De Messias der Jooden, of Republikeinsche Gevoelens over
denzelven.
Zie: Monografie van H. I t a l i e in Amsterd. Jaarboekje 1903; B r u i n v i s , Het
Patriotisme te Alkmaar 1781-1791; S a u t i j n K l u i t , De Politieke Kruyer in Nijhoff's
Bijdr. 3e reeks, I; I t a l i e , De Sociëteit Felix Libertate in Oud-Holland XVI (1898)
51, 79, 147; Pamfletten Knuttel V, register i.v.
Bruinvis

[Hespe, Lucas]
HESPE (Lucas) volgens H.C. R o g g e (Caspar Coolhaes I, 116) predikant te
Schagen en in 1579 te Nieuwveen; volgens V e e r i s e n d e P a u w , Vernieuwt
Kerkelijk Alphabeth 129 is de Lucas, die predikant te Schagen was, daar gestorven
1576. Hij kwam in elk geval te Leiden van een dorp (zie R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta II, 188. Als predikant te Leiden was hij in twist met C. Coolhaes; Hespe
wilde, ‘dat al degenen, die met hem ten tafel des Heeren zouden gaan, in alle stukken
met hem eensgevoelend moesten zijn, of hij wilde het brood niet met hen breken,
noch hen voor broeders houden’. Al verzette Coolhaes zich heftig tegen deze
beschouwingen, hij kon en wilde toch van H. getuigen: ‘Hij schijnt een degelijk man
te zijn en heeft goede gaven in het prediken; hij leert duidelijk en wel; ik zou hem
altoos willen hooren’; en later: ‘Hij is een man die geen kwade gaven heeft om te
prediken, zoo hij anders, van den Geest Gods gedreven zijnde, dezelve niet
misbruikt’. Hij wist op 15 Maart 1580 zijn ontslag van den kerkeraad van Leiden te
verkrijgen ‘wegens zijne kranke memorie’ en omdat het prediken van wege zijn ver
gevorderden leeftijd moeilijk viel. Kort hierna werd hij predikant te Haarlem. Scheen
hij het in het eerst beter met de noordhollandsche predikanten te kunnen vinden,
dit belette niet dat hij in moeilijkheden met zijne gemeente en met de provinciale
Synode van 1582 te Haarlem kwam. Het was omdat hij in oneenigheid leefde met
zijne vrouw. Hoewel de gemeente verklaarde, ‘met syn gaven int predigen ende
siecken besoeckinge soe wel tevreden te zijn, dat sy dit ongemack van syn
huyshoudinge liever te dragen heeft, als dat sy hem soude gemissen’, werd hij toch
na vermaningen enz. voor 3 maanden uit zijn ambt ontzet.
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Zie: K n i p s c h e e r , Vestiging der Geref. Kerk in Noord-Holl. in Archief Kerkgesch.
1909, 157-160; Werken Marnix-Vereen., serie III, dl. II, 129, 194; V, 245 v.; Archief
Kerkgesch., 1903, 377; Kerkel. Handboek 1907, Bijl. 131 v.; 1908 Bijl. 116; G.
B r a n d t , Hist. de Ref. I (Amst. 1677) 652; J. T r i g l a n d , Kerckel. Gesch. (Leid.
1650) 177; H.C. R o g g e , Casp. Coolhaes I, 116, 171-180; II, 240 v.
Knipscheer

[Hessen-cassel, Frederik landgraaf van]
HESSEN-CASSEL (Frederik landgraaf van), werd 11 Sept. 1747 geboren uit het
huwelijk van landgraaf Frederik en van Maria, dochter van koning George II van
Engeland; overl. 20 Mei 1837. In April 1768 werd hij generaal-majoor van de
cavalerie, 24 Mei 1772 luitenant-generaal. Na het ontslag van den vorst van
Nassau-Weilburg als gouverneur van Maastricht (12 Nov. 1784) werd hij door den
Prins van Oranje benoemd tot gouverneur dier vesting. 15 December 1784 arriveerde
hij aldaar en nam het commandement over van den generaal-majoor graaf van
Welderen; 18 Dec. 1784 gaf hij aan de Staten-Generaal kennis, dat hij het commando
overgenomen had. In de eerste jaren van zijn gouvernement besteedde hij veel
zorg aan de proviandeering van de vesting; hij was daarna dikwerf afwezig, de graaf
van Welderen verving hem dan. 2 December 1784 huwde hij met C a r o l i n a
P o l y x e n a , oudste dochter van Karl Wilhelm, regeerend vorst van Nassau Usingen
(zie het art. in dit deel). Omtrent de betaling van zijne verschillende ambten vonden
in de vergaderingen van de Staten-Generaal moeilijkheden plaats; hoofdzakelijk
waren het de afgevaardigden van Friesland die hiertegen bezwaren maakten. Ten
gevolge van de fransche revolutie kwamen veel emigranten naar Maastricht; naar
aanleiding hiervan stelde Hessen-Cassel verschillende bepalingen vast omtrent de
veiligheid en de approviandeering van de stad. Een fransch legerkorps te Visé onder
generaal J.J. Eustache verzocht eind Nov. 1792 doortocht te Maastricht, hetgeen
geweigerd werd; 1 Dec. d.a.v. ontving Hessen-Cassel het bezoek van den franschen
generaal. Nadat 1 Febr. 1793 de Nationale Conventie den oorlog had verklaard aan
de Republiek der Vereenigde Nederlanden, meldde Hessen-Cassel weldra den
aanvang der vijandelijkheden; 6 Febr. was Maastricht gehlokkeerd, den 21sten
werden de loopgraven geopend, den 24sten eischte generaal Miranda de stad op;
den 27sten werd de stad ten 2en male opgeëischt doch den 3en Maart was de
vijand geretireerd. Hessen-Cassel kon het gedrag van het garnizoen niet genoeg
‘loueeren’. 1 Aug. 1794 vertrok hij met voorkennis van den Stadhouder naar Brussel
ten einde zich naar de gecombineerde armée te begeven; 24 Aug. d.a.v. was hij
weder te Maastricht terug. 22 Sept. 1794 werd de stad opnieuw geblokkeerd door
de Franschen, 4 Nov. d.a.v. capituleerde Hessen-Cassel aan den generaal Kleber;
den volgenden dag vertrok hij naar den Haag, waar hij zijn intrek nam in het
stadhouderlijk kwartier. Omtrent de verdediging werd door de Staten een onderzoek
ingesteld; 3 Dec. 1794 approbeerden H.H.M. ‘de goede conduite en het gedrag
gedurende het beleg gehouden’.
Zie: O e r t e l , Genealogische Tafelen 25; Resolutien van de Staten-Generaal, 3,
21 Dec. 1784, 19 Oct. 1786, 28 Aug. 1787, 24 Nov. en 1, 3 Dec. 1792, 6, 7 Maart,
5, 26 Aug. 1793, 10 12 Nov. 4 December 1794; Raadsnotulen 16 Dec. 1784, 17
Juli en 11 Dec. 1786, 19 April 1790
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(Gemeente-Archief Maastricht); R u s s e l , Geschiedkundige schets der stad
Maastricht: F.H.A. S a b r o n , de Oorlog van 1794-1795.
Dyserinck

[Hessen-Cassel, Willem VIII, landgraaf van]
HESSEN-CASSEL (Willem VIII, landgraaf v a n ), werd 10 Maart 1682 geboren uit
het huwelijk van Karl, regeerend landgraaf van Hessen-Cassel en Maria Amalia,
hertogin van Koerland, overl. 31 Jan. 1760. Reeds op jeugdigen leeftijd trad hij in
nederlandschen krijgsdienst en klom spoedig op tot kolonel van de hollandsche
gardedragonders. In 1702 nam hij deel aan de belegering van Bonn, in 1704 aan
de slagen bij Hochstädt en Blenheim en in 1709 aan dien bij Malplaquet; hij
onderscheidde zich steeds door kloekmoedigheid en groote dapperheid. In 1714
huwde hij met W i l h e l m i n a C h a r l o t t a , prinses van A n h a l t - B e r n b u r g ,
uit welk huwelijk drie kinderen geboren werden. In 1715 werd hij benoemd tot 2en
generaal van de ruiterij; hij zou van deze commissie ontheven worden, wanneer hij
eenen hoogeren militairen rang zou krijgen bij eene buitenlandsche mogendheid of
het bestuur zou aanvaarden over Hessen-Cassel. 31 Mei 1723 ontving de
maastrichtsche magistraat de mededeeling, dat hij in handen van H.H.M. den eed
had afgelegd als gouverneur van Maastricht, 5 Jan. 1724 werden door den brigadier
Caris orders gegeven voor zijnen plechtigen intocht te Maastricht. Over zijn bestuur
zijn weinig bijzonderheden bekend; uit de verschillende geschenken, die hij namens
den magistraat ontving, blijkt echter, dat men hem niet ongenegen was. In het jaar
1736 geraakte hij in het bezit van het graafschap Hanau-Müntzenberg en tevens
van het stadhouderschap te Cassel. Vermoedelijk zal hij ten gevolge van het
waarnemen van deze beide betrekkingen weinig te Maastricht geweest zijn; in de
raadsverdragen wordt ten minste geen melding meer van hem gemaakt. 24 Aug.
1747 verzocht hij zijn ontslag als gouverneur van Maastricht, hetwelk hem in de
zitting van de Staten-Generaal van 31 Aug. 1747 werd verleend. In 1751 werd hij
landgraaf van Hessen-Cassel.
Zijn 1736 door Philip van Dijk geschilderd portret is in het Museum te Kassel.
Zie: Ceremoniën voor de receptie van Vorstelijke personen en ambassadeurs te
Maastricht 1690-1753 (Rijksarchief in Limburg); Raadsnotulen 31 Mei 1723, 3 Jan.
1724, 21 Mei 1731 en 29 Jan. 1748 (Gemeente-Archief Maastricht); d e L e n a r t s ,
Opkomst en voortgang van de stad Maastricht 195; Resolutiën Staten-Generaal 31
Aug. 1747.
Dyserinck

[Heteren, Mr. Adriaan Leonard van]
HETEREN (Mr. Adriaan Leonard v a n ), geb. 1722 te 's Gravenhage, ald. overl. 14
Mei 1800, zoon van den volg. Hij trouwde 28 Jul. 1745 te Rotterdam met
W o u t e r i n a B r i g i t t a L o r m i e r , dochter van Claude Lormier, (zie dien naam
in dit deel) en Johanna Catharina Steenlack. Van Heterens vrouw, ged. 18 Jan.
1718 en begr. 2 Aug. 1771, was zijne volle nicht.
11 Oct. 1742 werd hij te Leiden als jurist ingeschreven en was toen hij in 1745
huwde, schepen van den Hove van Schielant en kanunnik van het Kapittel van Sint
Jan te Utrecht. Hij bezat eene kostbare collectie schilderijen, waarvan H o e t in
1752 een catalogus uitgaf, en die later in haar geheel verworven werd voor het
Koninklijk Museum, thans Rijksmuseum, te Amsterdam,
van Biema
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[Heteren, Hendrik van]
HETEREN (Hendrik v a n ), begr. 's Gravenhage 20 Sept. 1749, getr. met
M a r g a r e t h a L o r m i e r , begr. 's Gravenhage 20 Juni 1741, dr. van C l a u d e
L o r m i e r (begr. 's Gravenhage 16 Jan. 1719) en van I d a B l o n c k (begr. 's
Gravenhage 28 Maart 1737). Hij was sedert 1697
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raad en vroedschap van den Haag. Bezitter van een vermaarde
schilderijenverzameling, die later het eigendom was van zijn zoon Adriaan Leonard,
en van een penningkabinet, dat herhaaldelijk door Gerard van Loon in zijn
penningkundige werken genoemd wordt.
van Biema

[Heteren, Leonard van]
HETEREN (Leonard v a n ), geb. te 's Gravenhage, overl. te Harderwijk 1721, 5 Juli
1697 te Harderwijk ingeschr., promov. aldaar 20 Juni 1701 tot dr. in de rechten op
een diss. de Arbitr. compromiss.; werd er 6 Jul. 1703 secretaris van de academie,
in plaats van Andr. Feith, wat hij bleef tot 11 April 1711. Hij werd 1716 burgem. van
Harderwijk en was van 12 April 1711 tot zijn dood secretaris van curatoren der
hoogeschool.
Zie: B o u m a n , Geld. Hoogeschool II, 179.
Molhuysen

[Heuck, Hendrik]
HEUCK (Hendrik), uitvinder van de gierbrug. Geboortejaar onbekend, overl. 5 Dec.
1677. Hij wordt tusschen 1631 en 1654 meermalen genoemd in de nijmeegsche
raadssignaten, in 1638 als meester van het schippersgild. Vermoedelijk was hij
koopman en winkelier, immers in 1658 werd ‘hopman’ Heuck beboet, omdat te licht
gewicht in zijn huis was gevonden. Man van een bij uitstek vernuftigen geest, bood
hij in 1657 aan, het roeiveer over de rivier de Waal te vervangen door een vaartuig
van zijn uitvinding, dat hij gierbrug noemde. De raad ging op zijn voorstel in en
verpachtte hem de exploitatie voor ƒ 1600 's jaars, terwijl de laatste pacht van het
roeiveer ƒ 1643 was geweest, een tegemoetkoming dus van ƒ 43. Vroeg in het
voorjaar van 1657 was de gierbrug reeds in gebruik. In 1659 werd hij andermaal de
pachter, doch nu reeds voor ƒ 2500 's jaars, doch in 1665 ging de exploitatie over
in andere handen, voor ƒ 5000 's jaars. ‘Voor de inventie van de gierbrugge’, werd
Heuck met zijn gezin levenslang vrij van veergeld gesteld.
Heuck was stadsrentmeester van 1665-1669 en associeerde zich daarenboven
met een vennootschap van glasblazers, die in 1670 liquideerde, waarna hij een
dergelijke onderneming voor eigen rekening in 's Gravenhage op touw zette. In 1675
verzocht hij octrooi van de Staten voor een nieuw, door hem uitgevonden, soort
bagagekar, ‘voerende twee stukken geschut, benevens een affuit met twee wielen,
waarop de stukken geschut, met een schotvrije borstwering elk door een paard facyl
te trecken’.
Heuck was gehuwd met C a t h a r i n a B r o u w e r s bij wie hij, van 1633 af,
verscheiden kinderen verwekte: G e e r t r u i d , W a r n e r , J o a c h i m , M a r i a
Susanna, Eva.
Zijn portret te samen met dat van zijn vrouw, geschilderd door Nic. de Helt Stocade
hangt als geschilderd door B. van der Helst in het Louvremuseum te Parijs.
Zie: v a n S c h e v i c h a v e n in Oud- Holland XX, 1; d e z . , Penschetsen uit Nijm.
Verl. III, 139; d e z . , Oud-Nijmeg. Kerken, Kloosters enz. 149, het. Glashuis.
van Schevichaven

[Heumen, Arnold van]
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HEUMEN (Arnold v a n ), geb. te Oirschot 8 Juli 1775, primus te Leuven 9 Aug. 1796,
eerste professor aan het nieuwe seminarie te 's Hertogenbosch 1798, priester gew.
te Emmerik 28 Febr. 1801, kapelaan benoemd te St. Michiels-Gestel 5 Juli 1804 en
aldaar overl. 13 Juni 1805.
G.C.A. Juten

[Heuraet, Hendrik van]
HEURAET (Hendrik v a n ), geb. te Haarlem in 1633 blijkens zijne inschrijving te
Leiden in de medicijnen op 25 Mrt. 1653. In kennis gekomen met den hoogleeraar
in de wiskunde Fr. van Schooten den jongere, werd hij in 1657 en 58 met dezen,
Hudde, Chr. Huygens en den luiker ka-
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nunnik Réné Fr. de Sluse betrokken in eene reeks van wiskundige onderzoekingen
betreffende de kromme lijnen o.a. die bekend als de ‘parel van Slusius’, maakte
studie van de buigpunten der gewone conchoide en mede blijkens eigenhandige
brieven van de constructie van raaklijnen. In Juni 1658 vertrok H. naar de
protestantsche academie te Saumur, maar zegt in het begeleidingsschrijven op 13
Jan. 1659 van een voor van Schooten bestemd en door dezen ter perse gelegd
stuk, voor geheel andere dan wiskundige studiën in Frankrijk te vertoeven; hij maakt
ook melding van zijn mede daar verblijvenden vriend Hudde. Blijkens de studie
zelve, welks inhoud dagteekent van den tijd, dat de reis werd ontworpen, behoorde
H. met Torricelli (gest. 1647), Neil (1657), Wren (1658) en Fermat (1660) tot de
eersten, die zich bezig hielden met de rectificatie van krommen; zijne methode is
deze afhankelijk te maken van de quadratuur eener andere kromme lijn, die met de
eerste op zekere wijze samenhangt en is door hem toegepast op de semi-cubische
parabool. Nadat hij het voorjaar van 1659 nog een reis door Bourgondië naar
Zwitserland had ontworpen, vindt men H. op 7 Nov. 1659 andermaal te Leiden als
med. stud. ingeschreven. Na 6 Dec. 1659 wordt echter niets meer van hem
vernomen. Chr. Huygens schreef aan Hudde van hem ‘dat ick hem geeren den tijdt,
die mij overigh is, soude bysetten, indien ick daertegen van (zijne) naerstigheyt,
geleertheidt en geest deelachtigh mochte werden’. Eerstgenoemde werd in 1673
met engelsche geleerden in een strijd gewikkeld omtrent de prioriteit van H. in
bovengenoemde vinding. De titel van H.'s studie, in ieder geval het eerste gedrukt,
luidt Epistola de transmutatione linearum in rectas en is opgenomen in de Geometria
R. D e s c a r t e s opera et studio Fr. v a n S c h o o t e n (1659) 517-20; mede vindt
men daar opmerkingen van H. afkomstig 259-262. Voorts brieven van hem in
H u y g e n s ' Oeuvres complètes II (1889) 96, 116, 131 en 138.
Zie verder H u y g e n s l.c.T. II, III, IV, VII in de registers; Bibliotheca mathematica
(Stockholm 1887) 64, 76-80 en de Atti della r. Acc. dei Lincii, serie 5, Rendiconti VI,
sem. 2 (1897) 323.
de Waard

[Heusden, Mr. Cornelis Johannes van]
HEUSDEN (Mr. Cornelis Johannes v a n ), oudste zoon van den volgende, geb.
1792 te St. Oedenrode, overl. te 's Hertogenbosch 1 Aug. 1872, was bij zijn leven
president van het Hof van Noord-Brabant en schrijver van verschillende
rechtskundige werken. Achtereenvolgens huwde hij met L o u i s e S t e r k (5 Mei
1822), J.S. v a n H a e f t e n (12 Juni 1834), en J o h a n n a G l a s i n a G l e i m
(28 April 1841). Deze laatste overleed te 's Hertogenbosch 16 Mrt. 1874. Ook op
religieus en kerkelijk gebied heeft hij van zich doen spreken. In het tijdschrift de
Dageraad plaatste van Heusden sinds de oprichting er van in 1856 verschillende
artikelen, welke hij teekende E.G. (een geloovige). Namens het Prov. Kerkbestuur
van N.-Brabant afgevaardigd als lid der Synode in 1860, was het den redacteur der
Kerkelijke Courant, G.P. Kits van Heyningen, en met hem meer anderen niet naar
den zin, dat een Dageraads-man als bestuurder der herv. Kerk optrad. Naar
aanleiding van wat hierover in de Synode voorviel gaf van Heusden uit: Een woord
tot toelichting van het voorgevallene ten gevolge mijner afvaardiging naar de Algem.
Synode in 1860 ('s Hert. 1860).
Van Heusden gaf ook sedert Nov. 1859 uit: Stemmen van denkenden en voor
denkenden uit alle kerken en kerkgenootschappen, over Waarheid en Godsdienst,
zijnde verschillende losse
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blaadjes over allerhande onderwerpen, uitgegeven bij W.C. van Heusden te 's
Hertogenbosch.
Zijn rechtskundige werken zijn aanwezig in de bibliotheek v.h. Provinc.
Genootschap te 's Hertogenbosch. Zijn portret is op steen geteekend door H.J.
Backer naar een schilderij van A. du Bois.
Meindersma

[Heusden, Jacob van]
HEUSDEN (Jacob v a n ), geb. te Hilvarenbeek 30 Jan. 1757, aldaar overl. 24 Febr.
1841, werd adjunct-predikant te St. Oedenrode in 1783 en predikant in 1784.
Vervolgens werd hij in Mei 1792 te Hilvarenbeek bevestigd, waar hij in 1839 zijn
emeritaat verkreeg en tot zijn dood bleef wonen. Van Heusden heeft de moeielijke
jaren, welke na de vrijwording van Staats-Brabant in 1795 voor de predikanten in
die provincie aanbraken, medegemaakt. In 1799 werd hem het kerkgebouw
ontnomen en hield hij geruimen tijd de godsdienstoefeningen in een stal en eerst
in Nov. 1809 kon hij met een rede over Ps. 133 het nieuwe bedehuis der hervormden
inwijden. (Zie: Y p e i j e n D e r m o u t , Gesch. der Nederl. Herv. Kerk IV, 193-201,
408-412 en 551-555).
Als theoloog verkreeg van Heusden eenigen naam door zijne Verhandeling ter
aanprijzing van het onderzoek der H. schrift, welk geschrift het Haagsche
Genootschap ter verdediging van den Christ. godsdienst in 1789 bekroonde. Verder
ook door zijn Kort onderwijs in de christelijke godsdienst ('s Hertogenbosch, 3e druk
1836), door de Dag des Heeren, een zamenspraak tusschen den Heer B. en Mevr.
V. ('s Hertogenbosch 1824) en door nog enkele werkjes.
Ook heeft van Heusden getracht de bekende Maatschappij van Weldadigheid op
brabantschen bodem te brengen, doch dit is hem niet gelukt. Men zie hierover zijn:
Het ontwerp der Maatschappij van Weldadigheid toegepast op de provincie
N.-Brabant ('s Hertogenbosch 1818 en 2e dr. 1837). Een andere onderneming is
wel, dank zij van Heusden's initiatief, tot stand gekomen. Te Breda is n.l. op zijne
aansporing 18 Juli 1822 de Protestantsche Maatschappij ter bevordering van
welstand door ondersteuning en voorlichting gesticht, welke vereeniging in 1830
den nu nog geldenden naam ontving van Maatschappij tot bevordering van Welstand
voornamelijk onder landlieden. De boerderijen en landerijen, welke deze vereeniging
in streken met overwegend roomsche bevolking bezit, worden aan protestanten
verhuurd om alzoo het protestantisme te handhaven, daar waar het kans loopt
verdrukt en teruggedrongen te worden. Hetzelfde beoogen de enkele jaren later
opgerichte prot. vereenigingen ‘Unitas’ (opger. 1844) en ‘Christelijk Hulpbetoon’
(opger. 1843) en deze drie zustermaatschappijen beoefenen, door het kapitaal, dat
zij hebben, daartoe in staat gesteld wat men noemt ‘de stoffelijke tuenda’. Door haar
groot landbezit is ‘Welstand’ de belangrijkste der drie en het blijft van Heusden's
werk, dat hij de vader en grondlegger dezer vereeniging geheeten mag worden.
Hij huwde 9 Apr. 1790 met W.C. d e B r u y n .
Zie: J.J. S p r e n g e r v a n E y k , Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven
geschetst (Rott. 1841); G l a s i u s , Godgeleerd Nederland in voce.
Meindersma

[Heusken, Hendrik C.J.]
HEUSKEN (Hendrik C.J.), een Amsterdammer die van 1855-1861 als tolk en
legatiesecretaris van het amerikaansche gezantschap veel heeft bijgedragen tot
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het openen van Japan voor de westersche mogendheden. Zijn dagboek is twee
malen gepubliceerd, doch schrijver dezes kon voor zijn artikelen in de Katholiek
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bovendien gebruik maken van een bundel brieven, welke Heusken aan zijn
godvruchtige en innig door hem geliefde moeder in het vaderland heeft geschreven.
Van een onrustigen aard, kon de jonge man het op de kantoorbank te Amsterdam
niet lang uithouden maar vertrok in 1852 of begin 1853 naar New-York. Na twee
jaren van veel ontbering aldaar werd hij op aanbeveling van Thomas de Witt,
predikant van de Collegiate Reformed Church te New-York, om zijn kennis van talen
toegevoegd aan Townsend Harris, die als gevolmachtigde van de Vereenigde Staten
uitvoering van het tractaat van Kanagawa ging vorderen, dat Japan in 1853 met
den commodore Perry onder bedreiging der kanonnen had gesloten, 20 Oct. 1855
scheepte H. zich in op het stoomfregatschip, de ‘San Jacinto’, dat vijf dagen later
New-York verliet. Eerst ging de reis naar Siam, in welk geheimzinnig rijk Harris
eveneens een diplomatieke zending had te vervullen, waarover veel merkwaardigs
voorkomt in het dagboek van H. 21 Aug. 1856 ankerde de S. Jacinto in de baai van
Shimoda en nu begonnen de langdurige en moeilijke onderhandelingen over het
toelaten van Harris als consul-generaal in Japan. Daar de japansche tolken van
vreemde talen alleen het hollandsch uit de dagen der Republiek machtig waren,
moest H. daarbij het woord voeren voor de Amerikanen en werden al de stukken
behalve in het engelsch op verlangen van de japansche autoriteiten ook in het
hollandsch door hem opgesteld. 3 Sept. woei eindelijk de vlag van het amerikaansch
consulaat te Shimoda. Niet minder moeite kostte het aan Harris audiëntie bij den
Tai-koen te Yeddo te verkrijgen, opdat hij dezen zijn brieven van aanstelling zou
kunnen overhandigen en een nieuw handelstractaat voorslaan. Ook hierbij verleende
H., die onderwijl tot secretaris van den consul was aangesteld, zijn diensten en op
7 Dec. 1856 beschrijft hij in zijn dagboek de plechtige ontvangst aan het keizerlijk
hof te Yeddo. Het gerucht van dit aanvankelijk welslagen bracht al spoedig ook
andere mogendheden ertoe gelijke voorwaarden te gaan bedingen. 23 April 1858
verscheen te Shinagawa Mr. Jan H.D. Donker Curtius als zaakgelastigde van
Nederland om met Japan een gelijksoortig handelsverdrag te sluiten. Uit het dagboek
van H. blijkt, dat er een veelvuldig en echt vriendschappelijk verkeer tusschen de
beide legaties heeft geheerscht. 8 Juni 1858 vergaderden de japansche
onderhandelaars, op last van den Taikoen daarvoor aangewezen, voor de laatste
maal in het huis van den nederlandschen zaakgelastigde te Shinagawa en werd
hier een nieuw tractaat met de Vereenigde Staten onderteekend. Donker Curtius
kreeg toen de toezegging, dat Nederland bij het weldra te sluiten verdrag in al de
voorrechten, aan Amerika verleend, zou deelen. Het dagboek van H. sluit met deze
bekroning der onderhandelingen, door Harris met onuitputtelijk geduld maar met
niet minder geestkracht gevoerd, waartoe de schrijver zoozeer had medegeholpen
en waarvan hij al het gewicht voor de toekomst gevoelde. Wat verder over zijn
loopbaan kan bericht worden, is ontleend aan brieven, welke W. Heine, die tot de
pruisische legatie in Japan behoorde, in jaargang 1861 van de Kölnische Zeitung
heeft geschreven. Men ziet daaruit, dat H. sinds 2 Juli 1859 als secretaris van Harris,
die onderwijl tot minister-resident van de Ver. Staten in Japan was bevorderd, voor
goed te Yeddo woonde. Schrijver erkent in die brieven, dat Harris en zijn secretaris
de gezanten van andere mogendheden zeer behulpzaam zijn geweest

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1102
bij hunne onderhandelingen met het japansche gouvernement en ook veel hebben
gedaan voor het verplegen van zieken, welke de europeesche oorlogschepen in
Japan hadden moeten achterlaten. Toen Lord Elgin 13 Aug. 1858 met een eskader
voor Shimoda verscheen, had Harris aanstonds zijn secretaris tot hem gezonden
en deze was het ook geweest, die den britschen gezant naar Yeddo had begeleid
en bij de onderhandelingen aldaar als tolk was opgetreden. En de eerste Europeaan,
die in den vroegen morgen van 5 Sept. 1860 aan boord van het schip verscheen,
dat graaf Eulenburg als vertegenwoordiger van het pruisisch gouvernement naar
Japan voerde, was al wederom onze landgenoot geweest, de wakkere secretaris
van de amerikaansche legatie. Echter nog vóór Pruisen hem kon beloonen voor de
diensten, welke hij bij de nu volgende onderhandelingen had verleend, viel hij als
slachtoffer van den toenmaals weder oplevenden vreemdelingenhaat. In den laten
avond van 14 Jan. 1861 werd hij, terugkeerend van de pruisische legatie, in een
buitenwijk van Yeddo door zeven sluipmoordenaars, behoorende tot de ‘Romin’,
de ‘enfants perdus’ van het toenmalig Japan, doodelijk verwond. De vicaris-apostoliek
Girard kon hem nog in vol bewustzijn de Sakramenten der stervenden toedienen.
Met praal werd het lijk, gevolgd door al de gezanten en consuls der vreemde
mogendheden, overgebracht naar een boeddhistisch kerkhof in de nabijheid van
Yeddo, waar de abbé Girard de kerkelijke plechtigheden verrichtte. Op verlangen
van Harris moest het japansche gouvernement 10,000 dollars boete betalen aan
de moeder van het slachtoffer te Amsterdam, wat ook is geschied. Meer troost zal
haar de brief geschonken hebben, welken de abbé Girard naar Amsterdam zond
en waarin hij de laatste lotgevallen van haar eenigen zoon uitvoerig mededeelde.
Een duitsche vertaling van Heusken's dagboek verscheen in de Proceedings of
the German Asiatic Society of Japan, June 1883; een engelsche in The Japan Mail,
Jan. 1884.
Over hem: de Katholiek 1895, I, 345; W.C. G r i f f i s , Townsend Harris (Boston
1895).
Hensen

[Heussen, Hugo Franciscus van]
HEUSSEN (Hugo Franciscus v a n ), geb. te 's Gravenhage 26 Jan. 1654, overl. te
Leiden 14 Febr. 1719, was de zoon van T h e o d o r u s v a n H e u s s e n en
B e a t r i x v a n Z w a n e n b u r c h . Zijn opleiding ontving hij te Antwerpen, Leuven
en Leiden. Zijn zesjarige studie bij de Oratorianen te Leuven werd bekroond met
het licentiaat in de theologie (1678). Na zijn priesterwijding door bisschop Neercassel
naar Parijs vertrokken tot voltooiing zijner studiën, keerde hij in 1680 naar zijn
vaderland terug en vestigde zich metterwoon op de Hooigracht te Leiden, waar hij,
dank zijn middelen, zich geheel aan de studie kon wijden en tevens pastoor was
van 1694-1719.
Het meest bekend is hij wel als schrijver van Batavia sacra, sive res gestae
apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt (Brussel 1714, 2 dln.),
en van Historia episcopatuum foederati Belgii (Leiden 1719, 2 dln.), van welke beide
werken H. v a n R i j n een hollandsche vertaling bezorgde met vele aanteekeningen
o

(1715-1725 in 18 dln. in 8 of 6 dln. in fol.). Zie: K n u t t e l , Ned. Bibliographie van
kerkgeschiedenis (1889) 134.
Van Heussen vervult een belangrijke plaats in de geschiedenis van den strijd der
katholieke Kerk van Nederland met Rome aan het einde der 17e en het begin der
18e eeuw. Door bisschop

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1103
Neercassel (1623-1686) bijzonder onderscheiden en gewoonlijk zijn ‘Timotheüs’
genoemd, waarom hij hem ook reeds in 1683 als coadjutor in de bisschoppelijke
bediening naast zich wenschte, was v.H. na den dood van Neercassel de
aangewezen persoon om het bisschoppelijk bestuur te voeren. Met algemeene
stemmen werd hij daartoe dan ook in een gecombineerde vergadering van de
kapittels van Utrecht en Haarlem gekozen (18 Juni 1686). Deze keuze was evenwel
niet naar den zin van Rome, omdat v.H. van ‘Jansenisme’ verdacht werd wegens
het verdedigen van eenige stellingen over de genade, de liefde Gods enz. (1677)
en het uitgeven van een kleine verhandeling over de aflaten (1681). In zijn plaats
werd Petrus Codde gekozen. Kort na diens afzetting (3 Mei 1704), waarmee de
scheuring onder de katholieken hier te lande een aanvang nam, werd v.H. met Jac.
Catz (overl. 1712) door het kapittel van Utrecht als vicaris-generaal met het bestuur
van het bisdom belast.
Van zijn polemiek tegen de protestanten verdient nog vermelding zijn Hand- en
huijsboek der katholijken waarin de voornaamste geloofstukken klaar voorgesteld,
bondig overwogen en kragtig verdedigd worden: inzonderheid tegen de
hedendaagsche dwalingen der protestanten (2e uitg. Antw. 1705). Dit werk is vooral
gericht tegen M i c h a ë l L o e f f , die, protestant geworden, hierop antwoordde met
zijn: Gyges catholicus of algemeine ondersoeker van het catholijk hand- en huijsboek
..... In zijn voorname pointen onderzogt en wederleid door M i c h a ë l L o e f f i u s ,
bedienaar enz. (Delft 1707).
Van Heussen gebruikte als schuilnamen: H u g o H u s s i u s , G e r a r d u s v a n
H u e s s e n , H. F r a n s v a n S t a d e n en P. F r a n c i s c u s U r b a n u s . Van
hem bestaat een portret in olieverf in de pastorie der kerk der Bisschoppelijke Clerezy
te Leiden en een anonieme kopergravure.
Zie behalve K n u t t e l : D u p a c d e B e l l e g a r d e , Histoire abrégée de l'église
d' Utrecht (3e uitg. Utr. 1852); Bijdr. voor de geschiedenis van de R. Kath. kerk in
Nederland 2e stuk (Rott. 1892); waarbij vergeleken kan worden Bijdr. Gesch. bisdom
Haarlem X, 110; J.A.v. B e e k e n H.J. H o o y k a a s , Overzicht van de geschiedenis
der Holl. kerk (Rott. 1886); d e z . Naamlijst der pastoors der Oud-Kath. kerk (Rott.
1889).
Kenninck

[Heuvel, Joannes van den]
HEUVEL (Joannes v a n d e n ), ook genaamd d e C o l l e , dominicaan, gest. 9
Dec. 1510, vermoedelijk geboortig van 's Hertogenbosch. Omstreeks 1484 trad hij
aldaar in de orde, werd geprofest in 1485 en voltooide zijne theologische studiën
door het doctoraat te verwerven. Verscheidene jaren doceerde hij in zijn klooster
de theologie, werd driemaal tot prior gekozen, en tot inquisiteur aangesteld. In
laatstgenoemde hoedanigheid doemde hij R e u c h l i n 's werk: de Arte Cabalistica
in de Sint-Andreaskerk te Keulen ten vure.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 55.
G.A. Meijer

[Hexius, Goswinus ook geschreven Hex en Hoeux]
HEXIUS (Goswinus) ook geschreven H e x en H o e u x , een pater carmeliet uit
Vlissingen geb. te Loenhout omstreeks 1425, overl. te Utrecht 31 Maart 1475. Hij
werd in 1451 lector sententiarum te Parijs, doctoreerde aldaar en werd in 1469
wijbisschop bij David van Bourgondië. Zijne tijdgenooten noemen hem zeer geleerd
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en een beroemd prediker. Door zijn hoog aanzien en invloed verkregen de
Carmelieten in 1468 te Utrecht een klooster bij de Catharina-poort.
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Voornaamste werken: De decem praeceptis; De exemplorum copia; Commentarium
in libros I & II Sententiarum: verder vele Sermones.
Zie: F a b r i c i u s , Bibl. Mediae Latinitatis III, 229; L e z a n a , Annales IV, 937;
Bibl. Carmelitana I, 567; D a n i ë l a V. M a r i a in Speculum Carm. II, 3226;
P o s s e v i n , Apparatus Sacer I, 649.
C. de Boer

[Heyde, Hendrik Jansz. van der]
HEYDE (Hendrik Jansz. v a n d e r ), van Zevenbergen, was de eerste postmeester
op Groot-Britannië en maakte in 1659 een contract met burgemeesteren van
Amsterdam voor het bestelloon van brieven via Antwerpen naar Engeland. De
overeenkomst werd in 1661 gewijzigd en de mail zou voortaan regelrecht via
Hellevoetsluis over zee gaan. Door bemiddeling van den extraordinaris-ambassadeur,
Symon van Hoorn, was een contract gesloten met een te Londen vertoevenden
Hollander, genaamd Bisschop. De brieven zouden per pakketboot verzonden worden
via Maaslandsluis. Bisschop en van der Heyde zouden elkander de brieven
toezenden. Van de winsten zou de stad ⅔ en van der Heyde ⅓ genieten. Deze werd
later uitgekocht en was van 1663-1669 postmeester op Frankrijk, toen een
overeenkomst betreffende de fransche post met Louvois gesloten werd.
Van der Heyde deed slechte zaken en eindigde met insolvent verklaard te worden.
Zie: Die Haghe, Bijdr. en Meded. 1907.
van Biema

[Heyden, Karel van der]
HEYDEN (Karel v a n d e r ), geb. 12 Jan. 1826(?) te Batavia, overl. 26 Jan. 1900
te Bronbeek, natuurlijke zoon van Hubert Joseph Jean Lambert Ridder de Stuers
en eene inlandsche (boegineesche) vrouw, als kind aangenomen door J e a n v a n
d e r H e y d e n en W i l h e l m i n a S i e b i n g , trad, na eenige jaren op een
kostschool te Arnhem te hebben doorgebracht, in 1841 als vrijwilliger in mil. dienst,
vertrok dat jaar naar Indië, werd in 1850 benoemd tot 2en luit. der inf. Verdere
bevorderingen: 1854 1e luit., 1859 kapt., 1868 maj., 1872 luit.-kol., 1876 kol., 1878
gen.-maj., 1880 luit.-gen.
Hij maakte in 1848 en 49 de 2e en 3e expeditie naar Bali, in 1851 en 52 de
krijgsverrichtingen in Palembang, in 1860-65 die ter Z.O. Afd. van Borneo mede; in
dit gewest vervulde hij geruimen tijd de betrekking van civiel bestuurder (controleur
en ass. resident). In 1874 nam hij deel aan de 2e atjehsche expeditie; na afloop van
van Swietens veldtocht keerde hij naar Java terug, maar reeds in 1876 werd hij
weder naar Atjeh geroepen, waar hij de vijf volgende jaren, sedert Juni 1877 als
‘gouverneur en mil. bevelhebber’, zou doorbrengen.
Bekend is, dat hij bij de exp. naar Samalanga (noordk. van Atjeh) zwaar gewond
werd en een oog verloor (1877); dat ook elders in de kuststaten werd gestreden,
maar vooral dat, op van der Heyden's aandrang, eindelijk besloten werd aan het
verzet in Groot-Atjeh een einde te maken In Sept. 1879 kon men zich vleien, dat
verzet voor goed te hebben gebroken; tot van der Heyden's vertrek (Maart '81) viel
in Groot-Atjeh geen schot meer, de bevolking schikte zich in den nieuwen toestand,
en ook de onderhoorigheden hielden zich, onder den indruk van van der Heyden's
macht, betrekkelijk rustig. De regeering achtte - tegen zijn advies - den toestand
reeds zóó gunstig, dat zij meende hem door een burgerlijk ambtenaar te kunnen
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vervangen, die nóch de kennis van atjehsche zaken, nóch het veldheersprestige,
nóch de doortastendheid van van der Heyden had. Men weet, wat de gevolgen van
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bedoelden ondoordachten maatregel zijn geweest. Van der Heyden, in 1882
gepensionneerd, keerde naar Nederland terug, vestigde zich eerst te 's Gravenhage,
maar aanvaardde op bijzonderen aandrang van den Koning, bij wien hij in hooge
gunst stond, in '87 de betrekking van comm. van het kol. Invalidenhuis te Bronbeek,
welke hij tot zijn dood vervulde.
Hij werd in 1850 benoemd tot R.M.W.O. 4e kl., in 1862 tot R.M.W.O. 3e kl., in
1878 tot Commandeur dier orde.
Geschriften van zijne hand: Het Kamp van Chalons-sur-Marne in de maanden
Juli en Aug. 1866 (den Haag 1867); Memorie naar aanl. v.h. voorgevallene op 18
Nov. 81 in de 2e K. der St. Gen. ('s Gravenhage 1882, niet in den handel, doch ruim
verspreid; de steller van dit werk was J.J.W.E. V e r s t e g e ). Zijn portret is in 1895
door Jan Veth op steen geteekend.
Zie verder uitv. levensbeschr. van L.F.A. W i n c k e l , De Mil. loopbaan van den
Luit. Gen. K. van der Heyden (Utr. 1896) met portr.; W.A. v a n R e e s , de Bandj.
Krijg (Arnh. 1863); E.B. K i e l s t r a , Beschrijving van den Atjehoorlog ('s Grav.
1883-84).
Kielstra

[Heyden, Johan Diederick von]
HEYDEN (Johan Diederick v o n ), heer tot Schoenradt, Bruchboeck en Rhede, heer
des huyses Ootmarsum, geb. omstr. 1600, gehuwd met G o d a n n a v a n
B r o n c k h o r s t , overl. 29 Aug. 1669, werd 24 April 1628 door het kapittel der
Baleye van Westphalen te Munster benoemd tot commandeur van de commanderie
van Ootmarsum. Bij overeenkomst met de Staten van Overijsel verkreeg hij in 1637
den eigendom der commanderie, waardoor deze de hoedanigheid en rechten van
eene havezathe verkreeg. Nadat hij zijn geestelijke beloften verbroken had en tot
de nieuwe leer was overgegaan, werd hij eerst in 1651 toegelaten tot de vergadering
van Ridderschap en Staten van Overijsel. Zijn grafzerk, eertijds in de slotkapel van
het huis Ootmarsum, bevindt zich thans in de herv. kerk te Ootmarsum.
Zie: T h . B u s s e m a k e r , Geschied. v. Overijss. II, 42 e.v.; G.J. t e r K u i l e ,
Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe (Almelo 1911)
171 e.v.
ter Kuile

[Heije, Jan Pieter]
HEIJE (Jan Pieter), volgens van Vloten ‘de zangrijkste onzer nederl. dichters’, werd
1 Mrt. 1809 te Amsterdam geb. (waar zijn vader C a s p e r H e r m a n u s H e i j e ,
geh. met A n n a S l u i p , chirurgijn was) en overleed ald. 24 Febr. 1876. Na eerst
het gymnasium en 't athenaeum zijner geboorteplaats bezocht te hebben, voltooide
hij zijn studiën a.d. hoogeschool te Leiden, waar hij in 1832 tot medicinae dr.
promoveerde. Een jaar te voren had hij als leidsch jager den Tiendaagschen
Veldtocht meegemaakt, waaraan zijn Jagerslied nog een herinnering is. Dat reeds
vroeg de dichtsprank in hem ontwaakte, daarvan getuigt ook het lied op 16-jarigen
leeftijd gedicht en Dagen der jeugd getiteld (opgenomen in den Muzen-almanak
van 1831). Na zijn promotie vestigde Heije zich in de stad zijner geboorte, waar hij
25 jaren de geneeskundige praktijk heeft uitgeoefend. In 1857 legde hij die neer,
om zich geheel aan de beoefening van letteren, poëzie, toonkunst en philanthropie
te kunnen wijden. Ook tijdens zijn praktijk had hij echter de Muzen geenszins
verwaarloosd, getuige zijn in 1841 door de Hollandsche Maatschappij van Kunsten
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en Wetenschappen bekroonde Liederen en Zangen en zijn 6 jaar later door het ‘Nut’
bekroonde Kinderliederen. Met Potgieter, Drost en Bakhuizen van den Brink
behoorde
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Heije tot het ‘jonge Holland’ dier dagen, dat zich in den Vriend des Vaderlands
(1832-34), De Muzen (1834) en de Gids (1837) een nieuwen weg wist te banen.
Geruimen tijd was hij ook hoofdredacteur van den Enkhuizer Almanak, terwijl hij
van 1838-40 het medisch tijdschrift Wenken en meeningen over geneeskundige
staatsregeling en van 1840-45 het Archief voor Geneeskunde redigeerde. Voorts
was hij hoofdbestuurder en secretaris van de Maatschappij van Toonkunst, lid van
't hoofdbestuur van de Maatsch. tot Nut van 't Algemeen (1844-60) en van die tot
Bevordering der Geneeskunde (1847), lid van den amsterdamschen gemeenteraad
(1853-57) en lid der staatscommissie voor geneeskundige wetgeving. Als bestuurslid
van het ‘Nut’ leidde hij 15 jaar lang de door hem opgezette beweging van
‘volksonderwijs in den zang’ en was hij ook in andere opzichten voor verbeterd
volksonderwijs nuttig werkzaam. Van hem ging ook het denkbeeld der uitgave van
den Volksalmanak v. 't ‘Nut’ uit. Maar de grootste beteekenis heeft Heije als
volkszanger en als kinderdichter. Zijn gedichten, ‘spruiten van een edelen en rijken
geest’ (Jonckbloet), munten zoowel uit door zoetvloeiendheid, natuur en eenvoud,
als door geestigheid en kracht. Voor 't meerendeel zijn zij gewijd aan den huiselijken
haard, aan vaderlandsliefde en godsdienstzin. ‘Heb de menschheid lief!’ was Heije's
leus, en heel zijn leven heeft hij deze in toepassing trachten te brengen. De beste
bronnen om zijn karakter te leeren kennen, zijn misschien de beide deelen, door
hem zelf betiteld: Innigst leven eens dichters. Een volledige uitgave zijner
Volksdichten verscheen in 1869. In het voorbericht van dit boek schreef H.: ‘Helpe
het mijne landgenooten om het meest vrije, vranke, vrome en vroede volk ter wereld
te worden!’ Zijn verzen en gedichten werden niet enkel gelezen en van buiten
geleerd, maar, op muziek gezet door toonkunstenaars als Smits, Wilms, Bastiaans,
Viotta (J.J.), Hol, Verhulst, Worp en Coenen, ook gezongen op school en in huis.
‘Ontzaglijk veel is het dat Heije voor de volksontwikkeling en volksbeschaving van
ons land heeft gedaan. Wáár en zooveel hij kon was hij werkzaam om den goeden
smaak en 't verstand zoowel als de gezondheid van zijn volk te ontwikkelen en
bevorderen. Liefde aan te kweeken voor den geboortegrond, het gevoel van
zelfstandigheid en nationaliteit te versterken, was zijn lust en zijn leven. Daartoe
hield hij, als rechtgeaard vaderlander, aan 't jongere geslacht gaarne den spiegel
van 't verleden voor en wees hij de jeugd op de deugden der vaderen’. Terecht
vierde men in Maart-April van 1909 het 100-jarig geboortefeest van den dichter en
richtte men tot zijn gedachtenis het ‘Heijefonds’ op, van welks opbrengst men te
Oosterbeek een ‘Tehuis voor zwakzinnige kinderen’ heeft gebouwd, de zoogenaamde
‘J.P. Heije-stichting’. Van H.'s bovengenoemde Volksdichten bestaat een goedkoope
uitgave, terwijl een keuze eruit gegeven werd bij gelegenheid van het ‘Heije-jubileum’
in de Wereldbibliotheek (1909). In 1850 huwde hij met M.M. v a n V o o r s t .
Van zijn portretten is een steendruk van A.J. Ehnle wel het fraaiste; een ander is
door J.P. Lange gegraveerd naar een teekening van N. Pieneman (voor den Nederl.
Muzenalmanak van 1842) en door D.J. Sluyter naar een photographie (titelprent
voor zijn Kinderliederen).
Zie: Levensber. Letterkunde 1877, 43, met bibliografie; E. v a n R e n e s s e in
Mannen
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van beteekenis (1876, met portret), en J.E. v a n R e n e s s e , Levensber. van J.P.
Heije, ook met bibliogr. (1909). Een korte karakteristiek van den dichter gaf R.
C a s i m i r in School en Leven (1907), herdrukt in zijn Lessen in Letterkunde. (1909).
Zuidema

[Heyligers, Mr. Johannes]
HEYLIGERS (Mr. Johannes), geb. te Schiedam 28 Oct. 1834 en overl. te Amersfoort
18 Nov. 1909, zoon van T h o m a s en M a r i a C h r i s t i n a U y l e n b e r g . Man
van smaak en kunst, bezat hij een groote kennis vooral van oude kerkmuziek.
Hiervan gaf hij blijk o.a. door de uitgave van Katholiek Gezangboek voor kerkelijk
en huiselijk gebruik (Utrecht 1897), waarin vele oude melodieën zijn opgenomen
en Vesperboek voor de Zondagen, feestdagen en voornaamste Heiligendagen
(Amst. 1909), waarin voor het eerst op hollandschen tekst de zangwijzen,
overeenkomstig die van het Vesperale romanum, gesteld zijn in het ongekruiste
Gregoriaansch Hij huwde te Schiedam 4 Oct. 1877 M a t h i l d e J o s e p h i n e
Reinhardt.
Kenninck

[Heyligers, Philippus Franciscus]
HEYLIGERS (Philippus Franciscus), geb. 15 Mrt. 1775 te Breda, overl. te Utrecht
28 Febr. 1830, wiens vader, R u d o l p h u s H., chirurgijnmajoor en later lector in de
geneeskunde te Deventer was, studeerde te Harderwijk en te Parijs. In 1798 schreef
hij eene verhandeling: Over het gevaar van het dichtnaaien van darmwonden en
voltooide daarop zijne studiën te Utrecht, waar hij in 1803 promoveerde op een
proefschrift De fabrica intima articulationum. Hij vestigde zich te Utrecht als
geneeskundige en kreeg weldra naam als verloskundige, hetgeen er toe leidde om
hem, op 12 Nov. 1804, naast Matthias van Geuns, tot lector in de heel- en
verloskunde te benoemen. Gedurende zijn lectoraat kreeg hij eene benoeming tot
hoogleeraar te Franeker en te Deventer maar bedankte voor beide. In 1808 werd
hij aangesteld tot lijfarts van den Koning van Holland. In 1812 werd hij als lector
ontslagen, maar na de herstelling van de utrechtsche hoogeschool trad hij weder
in functie (9 Dec. 1815) en werd op 21 Mrt. 1820 bevorderd tot buitengewoon
hoogleeraar in de geneeskunde, bij welke gelegenheid hij eene oratie: de Vero
chirurgo uitsprak.
In 1826 schreef hij eene verhandeling: Ter bevestiging van het nut der tampons
bij voorkomende placenta. Van 1828 af werd hij door aanvallen van beroerte
verhinderd om al zijne werkzaamheden te verrichten.
Simon Thomas

[Heynen, Joannes]
HEYNEN (Joannes), dominicaan, overl. 15 Aug. 1588. Hij behoorde tot het klooster
van Maastricht, zijne geboortestad, en legde zich bijzonder toe op de muziek. Als
organist verwierf hij naam door zijn spel en zijne compositiën.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d.G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 55.
G.A. Meijer
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[Heynsius, Adriaan]
HEYNSIUS (Adriaan), physioloog van beteekenis, geb. te Moordrecht 8 April 1831,
overl. te Leiden 4 Oct. 1885, was de jongste van de zes kinderen uit het tweede
huwelijk van C o r n e l i s H e y n s i u s , gemeente-secretaris van Moordrecht en
C a t h a r i n a A l e t t a H o u b o l t . Op den leeftijd van 1½ jaar verloor hij zijn vader,
waarna de moeder met haar gezin naar Amsterdam vertrok. Tusschen 1843 en
1848 bezocht Adriaan de bekende kostschool van den heer Kapteyn in Barneveld,
op wien hij een zeer gunstigen indruk maakte en die hem tot het staatsexamen
voorbereidde, dat hem, in 1848, toegang tot de hoogeschool verschafte. Heynsius
studeerde te Utrecht, in de philosophie en de geneeskunde, onder drie voortref-
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felijke leermeesters, n.l. Gerrit Jan Mulder, Schroeder van der Kolk en Donders. Het
onderwijs van den eerstgenoemde is zeker niet vreemd geweest aan de groote
voorliefde, die de als zeer vlijtig en begaafd bekend staande student voor de
physiologische chemie koesterde. In de dissertatie: de Corporibus albuminosis,
waarmede hij 7 Oct. 1853 den titel van math. mag., phil. nat. doct. verwierf, gaf hij
van die voorliefde blijk. Een jaar later, 16 Oct. 1854, behaalde hij tevens den
doctorstitel in de geneeskunde op een proefschrift: de Susurrorum vascularium
explicatione physica.
Na zijn promotie vestigde Heynsius zich als praktiseerend geneeskundige
(stadsgeneesheer) te Amsterdam, doch deze werkkring kon hem niet geheel
bevredigen; om voeling te blijven houden met de physiologie, richtte hij met geringe
middelen een privaatlaboratorium in. In 1856 werd de jonge geleerde tot directeur
van het physiologisch-pathologisch laboratorium aangesteld. Tot de stichting van
dit laboratorium, waarvan de wenschelijkheid vooral door Prof. Jan van Geuns was
betoogd, was in 1855 door den amsterdamschen raad besloten. In de instructie
voor den directeur was de bepaling opgenomen dat deze zich zou belasten met de
leiding der oefeningen en onderzoekingen van de studenten aan het athenaeum
en aan de klinische school, welke oefeningen zooveel mogelijk verband moesten
houden met de lessen in de physiologie en de pathologie. Het salaris van den
directeur werd vastgesteld op 600 gld., terwijl hem een bedrag van 400 gld. ter
bestrijding van de noodige uitgaven werd toegestaan.
Twee jaar later, 14 Juli 1858, volgde zijn benoeming tot professor in de physiologie
aan het amsterdamsche athenaeum. Hij aanvaardde dit ambt 4 Oct. 1858 met het
uitspreken van een rede: De vertering van Weelde in de dierlijke Huishouding. Dat
de jonge hoogleeraar zijn taak breed opvatte, blijkt uit de voordrachten over
physiologie en histologie, die hij voor de amsterdamsche geneeskundigen hield.
Van zijn bedrijvigheid levert ook de reeks van wetenschappelijke, meerendeels
physiologisch-chemische, onderzoekingen, die hij in het amsterdamsche laboratorium
verrichtte, een doorslaand bewijs. Zijn meest geliefde assistenten waren daar Stokvis
en Guye.
Met die onderzoekingen maakte Heynsius zooveel naam, dat de regeering, welke
na den dood van den leidschen hoogleeraar Halbertsma besloten had het onderwijs
in de physiologie en de anatomie te splitsen, voor de vervulling van het professoraat
in de physiologie op hem de keus liet vallen. De belofte van een nieuw laboratorium
maakte Heynsius het afscheid van zijn amsterdamsche vrienden en leerlingen
minder zwaar. In Amsterdam zag men hem echter met leede oogen vertrekken, en
toen later de inmiddels door W. Kühne bezette leerstoel open kwam, trachtte men,
doch tevergeefs, Heynsius over te halen, haar weder in te nemen. 7 Mrt. 1866
aanvaardde hij de nieuwe betrekking met een redevoering: Over het tegenwoordig
standpunt der Physiologie en haar verband met de Geneeskunde.
Met gepaste voldoening mocht hij in de rede er van gewag maken, dat Donders
het onderwijs in de physiologie gaarne aan hem toevertrouwd zag. In Leiden bouwde
Heynsius hoofdzakelijk voort op den grondslag, door hem in zijn beide dissertaties
gelegd. De chemie der dierlijke eiwitstoffen, de samenstelling der lichaamsvochten
en eenige verschijnselen van den bloedsomloop
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bleven bij voortduring zijn aandacht trekken. Groote bekendheid verwierf de naar
hem genoemde reactie tot het opsporen van eiwitstof in de urine. Intusschen hebben
andere onderzoekingen op physiologisch gebied het bewijs geleverd, dat Heynsius
zich niet voortdurend in denzelfden kring bewoog. Groote vreugde, maar ook veel
werk verschafte hem het nieuwe physiologische laboratorium. Terecht beschouwde
hij het laboratorium als de gewichtigste oefenschool der studenten in het waarnemen.
In dat laboratorium bevond hij zich in zijn element, en door zijn voorbeeld wist hij
de geestdrift der studenten voor natuurkundige onderzoekingen aan te wakkeren
en hen tot zelfstandige studie aan te sporen. Daarnaast trokken zijne colleges de
aandacht. Zij blonken uit door helderheid en objectiviteit en werden door studenten
en artsen om strijd geroemd. Zijn onderwijs, zegt Pekelharing, was inderdaad hooger
onderwijs. Het Brit. med. Journ. noemt hem kenmerkend een ‘leader and instructor’.
Toen de leidsche hoogeschool 8 Febr. 1875 haar derde eeuwfeest vierde, was
Heynsius haar rector magnificus; hij hield bij deze gelegenheid een feestrede.
Ondanks de aan zijn ambt verbonden werkzaamheden en beslommeringen heeft
Heynsius nog tijd gevonden zich met sociale zaken bezig te houden. Hij nam een
ijverig aandeel in de werkzaamheden van de arbeiders-bouwvereeniging, ter
herinnering waaraan de Heynsiusstraat en het Heynsiusplein te Leiden dienen.
Heynsius trouwde 9 Juni 1858 met E l i s a b e t h P a u l i n a d u R i e u (geb. 11
April 1835) de jongste van de twaalf kinderen van P a u l d u R i e u , gewezen
burgemeester van Leiden, en J e a n n e M a r i e d e K l o p p e r . Uit dit huwelijk
zijn vijf kinderen gesproten, die thans nog in leven zijn.
Op 4 Oct. 1883 mocht Heynsius onder talrijke en hartelijke blijken van
belangstelling zijner leerlingen en vrienden den vijf-en-twintigsten jaardag van zijn
professoraat vieren. Een jaar later reeds werd zijn gezondheid aangetast door een
ernstige ziekte, welke 4 Oct. 1885 een eind aan zijn nuttig leven maakte.
Zijn geschriften komen voor in: Onderzoekingen v.h. Physiol. Laborat. te
Amsterdam 1856/57 en vlg.; Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1857 en vlg. (zie
naam-register jaarg. 1-50) en in Onderzoekingen v.h. Physiol. Laborat. te Leiden I,
(1869) en vlg. Enkele geschriften hebben ook in het duitsch het licht gezien onder
den titel van: Studiën des physiologischen Instituts zu Amsterdam (Leipzig en
Heidelberg 1861).
Zijn door Thérèse Schwartze geschilderd portret hangt in de leidsche
Senaatskamer. In den Amsterdamschen Studenten-Almanak van 1865 en in den
Leidschen van 1875 staat zijn portret.
Levensschetsen van Heynsius zijn verschenen: van C.A. P e k e l h a r i n g in
Almanak v.h. Leidsche Studentencorps 1886 (met portret); van D.A.v. W a a l w i j k
in Het Leeskabinet 1885, IV, 85 en van G.D.L. H u e t in het Nederl. Tijdschr. v.
Geneesk. 1885, 857.
van Leersum

[Heynsius, Cornelis Everhardus]
HEYNSIUS (Cornelis Everhardus), oudste zoon van C o r n e l i s H. en C a t h a r i n a
A l e t t a H o u b o l t , geb. te Moordrecht 22 Nov. 1822, overl. te Amsterdam 15 Dec.
1886; studeerde te Amsterdam, en werd 17 Oct. 1844 te Leiden tot med. doct.
gepromoveerd op een proefschrift: de Sonis cordis. Na eenigen tijd op Urk vertoefd
te hebben, welk eiland destijds door de pokken werd geteisterd en geheel van
geneeskundige hulp verstoken was, vestigde hij zich te Amsterdam, waar
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hij zich in een uitgebreide praktijk mocht verheugen. Heynsius nam ook krachtig
deel aan het maatschappelijk leven, hetgeen blijkt uit het feit, dat hij ontwerper en
oprichter was van de Vereeniging ten behoeve der arbeiders-klasse - welke
vereeniging verbetering van arbeiders-huisvesting beoogde - van de
Burger-Bouwmaatschappij, van het Algemeen Ziekenfonds; verder uit het aandeel,
dat hij nam in de werkzaamheden van de vereeniging ‘Het Witte Kruis’ en het zedelijk
lichaam ‘Charitas’. Dat Heynsius levendig belang stelde in den gezondheidstoestand
van de stad zijner inwoning blijkt uit zijn geschriften over dit onderwerp. Veel heeft
hij ook bijgedragen tot den bloei van den Haarlemmermeerpolder, waarvan hij
heemraad was.
11 Mei 1854 trad Heynsius in den echt met M a r g a r e t h a L i e v i n a v a n
V o o r s t . Uit dit huwelijk zijn een zoon en twee dochters gesproten. De zoon,
C o r n e l i s J a n J a c o b , geb. 23 Aug. 1856, studeerde te Leiden in de klassieke
letteren. Hij overleed te Amsterdam 1 Mei 1875.
In 1866 werd Heynsius tot lid van den amsterdamschen gemeenteraad gekozen;
van 1874-77 was hij wethouder van publieke werken, later ook lid van Provinciale
Staten van Noord-Holland. Hij stierf na een langdurig ziekbed.
Geschriften: A. S i e b e r t e n J.F. S i m o n s , Algemeene herkenningsleer
(Diagnostiek) en klinische voorbereidingsleer (Propaedeutiek), uit het hoogd. door
C.E. H e y n s i u s (Utr. en Amst. 1846); J. H e n l e , Alg. Ontleedkunde of de leer
van de scheikunde en de morphol. bestandd. v.h. menschelijk lichaam, omgewerkt
en met aanteekeningen voorzien door C.E. H e y n s i u s (1847-50); De bodem van
Amsterdam en de omliggende polders in bescherming genomen (Amst. 1865); Is
het middenpunt der stad Amsterdam gezonder dan de plantaadje en de buitenrand?
(Amst. 1866); Adres aan den Raad, d. 20 Nov. 1860, over de gasthuiskwestie te
Amsterdam.
Zie: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1886, II, 643.
van Leersum

[Heyst, Johannes van]
HEYST (Johannes v a n ) geb. te Zierikzee, gest. te Brouwershaven in 1662, zoon
van W o u t e r C l a e s z . v a n H. en A d r i a a n t j e J a n s , studeerde, behalve in
de theologie ook in de medicijnen, zoodat hij med. doct. werd en 23 Febr. 1622
proponent bij de classis van Schouwen. Nog niet tot den predikdienst toegelaten,
predikte hij te St. Maartensdijk en werd er zelfs Juni 1624, vooral door toedoen van
Cornelis Liens, tot predikant beroepen, wat door ingrijpen van de classis werd te
niet gedaan. Als proponent 6 April 1625 beroepen tot predikant te Bruinisse, is hij
daar 4 Mei door God. Udemans bevestigd. Vandaar is hij 13 Juni 1630 als eerste
tweede predikant beroepen naar Brouwershaven, vertrekkende daarheen Jan. 1631.
Als jonggezel huwde hij er Febr. 1640 met J a c o m i n a S c h o o n e n b o o m s ,
jongedochter van Middelburg. Hetzelfde jaar is hij eenigen tijd door de classis tot
den legerdienst afgezonden; in 1643 was hij een der gedeputeerden harentwege
voor de vlaamsche kruiskerken. Van H. wordt vermeld als schrijver van de tegen
den vrede met Spanje gerichte Ontdeckinghe van den raet Achitofels, uytgegeven
onder den onsalighen en vermomden tytel van Rypen raet ende salighe resolutie
etc. door den vaderland recht-liefhebbende patriott (d.i. zijn tegenstander) I.v.H.
o

(Zierikz. 1636) (zie o.a. Pamflet Knuttel n . 4394, 4435 en een ander tegenschrift
onder 4436). Ook schreef hij Opwekkende of hemelsche basuyne aen den
slaepzuchtigen Neder-
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lander over de vijf eerste veersen van het 2e capittel Judicum (Zierikz. 1636);
Voorloper der uytstortinghe van de sevende phiole der toornicheden Gods over
Matth. XXIV vs. 4-8 op occasie van de aardbeweginghe geschied 4 April 1640 (Midd.
1640) en Heerschende hemel of spiegel der voorzichtigheid Gods, bij occasie van
alle ongevallen en droeve ellenden dezes tijd, zijnde een verh. over Jes. 45, 7 (Amst.
1655).
Zie: d e l a R u ë , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 574, 575; H u n n i u s ,
Zeeuwsche buyse (Midd. 1718) 355; Nehalennia, Jaarboekje I, (Midd. 1849) 181;
v a n d e r B a a n , Kerkh. bijdrage over de herv. gemeente te Bruinisse (Zierikz.
1890) 9, 10; Algem. Ned. Familieblad IX (1892) 207 en XII (1895) 180.
de Waard

[Heyst, Dr. Laurentius Joannes Baptista van]
HEYST (Dr. Laurentius Joannes Baptista v a n ) geb. te Waalwijk 8 Feb. 1812 en
overl. te 's Hertogenbosch 4 Aug. 1880, zoon van L e o n a r d u s D o m i n i c u s
v a n H e y s t (burgemeester van Waalwijk, lid der Prov. Staten van Noord-Brabant
en oud-ingenieur-verificateur van het kadaster) en van P e t r o n e l l a S p r a n g e r s .
Hij promoveerde 21 Sept. 1835 te Leiden op eene dissertatie de Osteogenesi naturali
et praeternaturali. Na zijne promotie vestigde hij zich als doctor in de genees-, heelen verloskunde te 's Hertogenbosch. Hij huwde aldaar 3 Aug. 1837 met J o a n n a
M a r i a E l i s a b e t h L a u t e r m a n s , geb. 5 Jun. 1812, dochter van A n t o n i u s
J o h a n n e s L a u t e r m a n s en M a r i a E l i s a b e t h S u y s .
Van 1848 tot 1866 was Dr. van Heyst geneesheer in het Groot-Ziekengasthuis,
waar hij door zijne groote toewijding en liefde een waar vader en vriend der arme
lijders was. Tot aan de intreding der nieuwe wetten was hij lid der geneeskundige
commissie. Vele jaren verrichtte hij den dienst van officier van gezondheid der d.d.
Schutterij en was ook lid der gezondheidscommissie. De burgers van den Bosch
stelden groot vertrouwen in hem en kozen hem tot lid van den gemeenteraad. Zijn
zoon F r a n c i s c u s P e t r u s H u b e r t u s , geb. te 's Hertogenbosch 1 Aug. 1843,
overl. in het gesticht Coudewater te Rosmalen 13 Febr. 1880, promoveerde 1 Juli
1874 te Utrecht op een diss. Eenige geregtelijk-geneeskundige opmerkingen omtrent
verwondingen. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h J o h a n n a S t e e n b e k k e r s .
Ebeling

[Heyst, Nicolaas van (1)]
HEYST (Nicolaas v a n ) (1), geb. te Antwerpen in 1574, gest. te Zierikzee in 1653,
zoon van N i c o l a a s v.H., ijzerkoopman en J a n n e k e n L a m b r e c h t s , kwam
25 Dec. 1597 met belijdenis ten avondmaal te Zierikzee als N i c . V e r h e y s t de
jonge, ijzerkramer en deed op 23-jarigen leeftijd 14 Jan. 1598 aldaar den poortereed.
Hij huwde in 1597 met M a r g a r e t h a B r y d a l of B e y d a l s en als weduwnaar
op 26 Oct. 1608 met S u s a n n a L i e n s , jonged. van St. Maartensdijk. Nic. v.H.
was raad van Zierikzee 1614-1653. Uit aanteekeningen van Is. Beeckman, die hem
in 1615 N i c o l a a s d e n I s e r m a n noemt en in 1628 aanduidt als rentmeester
te Zierikzee, blijkt zijn omgang met orgelisten en zijne kennis van muziekleer. Een
oudere broeder waarschijnlijk van hem was W o u t e r v a n H., mede geb. te
Antwerpen en zoon van N i c . v.H., tot zijne jaren gekomen zijnde 9 Oct. 1586 te
Zierikzee den poortereed doende; hij is Mei 1589 aldaar gehuwd met A d r i a a n t j e
J a n s v a n P o o r t v l i e t , uit welk huwelijk zonen J o h a n n e s en N i c o l a a s ,
beiden predikant.
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[Heyst, Nicolaas van (2)]
HEYST (Nicolaas v a n ) (2), of H e y s t i u s , ged. te Zierikzee 19 Mei 1591, zoon
van W o u t e r C l a e s z . v a n H e y s t en A d r i a a n t j e J a n s werd 11 Apr.
1609 te Leiden ingeschreven als stud. theol. en 6 Aug. 1611 praeparatoir
geëxamineerd en als proponent toegelaten. 1 Sept. 1613 werd hij beroepen als
predikant te Noordgouwe en Kerkwerve en er 13 Oct. door God. Udemans bevestigd.
Als opvolger van Dan. Slatius werd hij Jan. 1615 beroepen naar Oosterland, en
predikte April 1615 te Noordgouwe zijn afscheid, tevens zijn opvolger Jacques
Schouten bevestigende. Reeds eenige maanden later werd hij beroepen naar Goes
(goedgekeurd door de classis van Z.-Beverland 28 Juli 1615), verkreeg 31 Aug.
1615 ontslag te Oosterland en werd zelf 4 Jan. 1616 lid van de Z.-Bevelandsche
classis. Als jonggezel ondertrouwde hij 9 Febr. 1616 te Zierikzee met J a c o m i j n t j e
C o o p e r s , jongedochter uit die stad; hij zal echter niet de Nicolaas van Heyst zijn,
die als weduwnaar van Zierikzee 6 Oct. 1629 te Middelburg ondertrouwde met
J a n n e k e n , dochter van P i e t e r B o l , omdat men geregeld kinderen van hem
(te Goes) gedoopt vindt: J a n n e k e n (31 Mei 1619); Willem, die volgt; J o h a n n e s
(11 Jan. 1623); A n t h o n y (8 Jan. of 2 Febr. 1625); N i c o l a a s (6 Mei 1629);
J a n n e k e n (21 Juni 1630) en C o r n e l i a (28 Oct. 1631). Bij den strijd tusschen
koning Karel en het parlement, waarin de kerkelijken voor het laatste partij kozen,
werd van H. in 1643 met de predikanten Gid. van Deinse, God. Udemans en Joh.
Bosschaert door de classis van Zeeland gecommitteerd om de belangen der kerken
van Engeland en Ierland mondeling en schriftelijk bij de Staten-Generaal te gaan
voorstaan. Te Goes kreeg hij op verzoek, 2 April 1650 zijn emeritaat.
Zie: a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De herv. gemeente te Goes (ald. 1847)
XI-XII; N a g t g l a s , De algem. kerkeraad der ned. herv. gem. te Middelb. (ald. 1860)
120; Algemeen Nederl. Familieblad XII (1895) 179-180, 232, 234.
de Waard

[Heyst, Willem van]
HEYST (Willem van) of H e y s t i u s , ged. te Goes 8 Aug. 1621, gest. te Overzande
en Driewegen 22 Maart 1672, zoon van den voorg. en Jacomijntje Coopers, werd
9 Juli 1646 beroepen tot eersten predikant te 's Heerhendrikskinderen. Van hier
ontving hij 5 Mei 1649 beroep naar Overzande en Driewegen, waar staande hij 29
Juli 1654 te Goes huwde met J a q u e m y n t j e L o e n h o u t j.d. uit die stad, waar
ook 7 Mei 1655 een kind van hem is gedoopt. Hij is op zijn standplaats opgevolgd
door J. Dambrinus.
de Waard

[Heyst, Bernardus Gertrudes de Vries van]
HEYST (Bernardus Gertrudes d e V r i e s v a n ), geb. te 's Gravenhage 28 Mei
1826, overl. te Nijmegen 23 Maart 1894, zoon van Mr. F r a n s M a r i u s d.V.v.H.,
gestorven als griffier bij het Prov. Gerechtshof van Zuid-Holland, en A l i d a J a c o b a
H u y g e n s . Hij studeerde te Amsterdam aan het athenaeum en het seminarium
der remonstranten 1845-50, werd in 1851 proponent en nog in hetzelfde jaar
beroepen naar Boskoop, 7 jaren later naar Alkmaar, waar hij October 1891 emeritus
werd. Hij verhuisde toen naar Nijmegen. Hij huwde 15 Mei 1857 te Boskoop M a r i a
E n g e l i n a d e H a a n , geb. te Woerden 10 Juli 1828, overl. te Alkmaar 4 Jan.
1886, en hertrouwde te Alkmaar 3 Febr. 1887 met J o h a n n a C a t h a r i n a M a r i a
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K o n i n g , geb. te Limmen 12 Sept. 1833. Een te Boskoop 4 Mrt. 1858 geb. zoon,
F r a n s M a r i u s , overl. 7 Mrt. 1903 als leeraar aan het St. Andrewscollege te
Grahamstown in de Kaapkolonie.
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v.H. schreef: Der Ballingen Trooster. Jesaiah LX-LXVI. In nederlandsche dicht
overgebracht (Haarl. 1884); Sjoelamit. 't Lied der liedren, liefdes lof, verdietscht
(Haarl. 1884; tweede druk, Haarl. 1886); voorts: Uit Jordans Siegfriedsaga in
nederlandsch stafrijm overgebracht in Feestgave ter gelegenheid van het
Honderdjarig Bestaan van het Natuur- en Letterkundig Genootschap te Alkmaar
(1882); Losse wenken over het wezen der poësie in De Volksschool 1879; Eene
vertaling, die niet is uitgegeven. Jordan's Siegfriedsaga; Kalendarisch; Treurzangen
uit de ballingschap. Een fragment in De Tijdspiegel 1881, 85 en 94. Ook artikelen
in de Vaderl. Letteroefeningen, Los en Vast enz.
Zie: J. T i d e m a n , De Remonstrantsche Broederschap. Tweede druk door H.C.
R o g g e en B. T i d e m a n Jz. (Amst. 1905) reg.
Bruinvis

[Hiddingh, Cornelis]
HIDDINGH (Cornelis), zoon van den volgende, geb. te Kaapstad 10 Juni 1809,
overl. te Arnhem 4 Sept. 1871, studeerde te Groningen waar hij, 1 Mei 1840, tot
doctor in de beide rechten promoveerde en was daarna eerst controleur van 's rijks
directe belastingen en vervolgens advocaat en wethouder te Assen.
In den loop van 1856, bij een bezoek aan zijne familie te Kaapstad, bezocht hij
ook den juist onafhankelijk geworden Oranje-Vrijstaat en overhandigde toen een
aan den eersten staatspresident, J.P. Hoffman, gericht eigenhandig schrijven van
koning Willem III van 14 Juli 1855, waarin Z.M. dezen met de vrijverklaring van het
land gelukwenschte en, zooals hem was gevraagd, een wapen en vlag aan den
nieuwen staat schonk. Ook ging de heer Hiddingh op verzoek der hier te lande
eenige jaren vroeger gevormde ‘commissie ter behartiging van de godsdienstige
belangen der Transvaalsche Republiek’, naar de geëmigreerde boeren over de Vaal
van welke reis hij in Elpis, Algem. Tijdschrift voor Zuid-Afrika uitvoerig verslag deed.
Na zijn terugkeer vestigde hij zich te Arnhem en vertegenwoordigde den
Oranje-Vrijstaat hier te lande tot zijn dood.
Hij was 11 Mei 1842, te Assen gehuwd met G e o r g i n a A l e i d a O o s t i n g
(20 Dec. 1822-24 Maart 1895), bij wie hij zeven zoons en vijf dochters verwekte.
Zie: W.J. H o f s t e d e , Geschiedenis van den Oranje- Vrijstaat 132; N.
M a n s v e l t , De Betrekkingen tusschen Nederland en Zuid- Afrika 99 en 170 en
H.P.N. M u l l e r , Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat 51, 158 en 236.
de Savornin Lohman

[Hiddingh, Willem]
HIDDINGH (Willem), zoon van Mr. W i l l e m en B a r b a r a E l i s a b e t h
K y m m e l l , geb. te Hoogeveen 21 Jan. 1773, ged. 31 Jan. overl. te Kaapstad 25
Aug. 1839, wiens voorvaderen tot de tien alleroudsten onder de Eigengeërfden in
Drente behoorden en met die der Schutterup's en Selbach's, tot aan de revolutie,
het recht hadden om ‘belijingen’ in te nemen, dat is testamenten, procuratiën,
contracten en dergelijke acten te passeeren en met hun voorouderlijk zegel te
bekrachtigen (Tegenwoordige Staat van Drenthe 21). Hij was de stamvader eener
tot in het laatst der vorige eeuw in de Kaapkolonie zeer bekende familie. Hij studeerde
te Groningen, waar hij tot doctor in de rechten promoveerde, maar vertrok, toen de
stadhouderlijke familie naar Engeland geweken was, naar de Kaap de Goede Hoop,
daar hij hier te lande om zijne prinsgezindheid werd lastig gevallen. Hij werd later
lid van den Raad van Justitie te Kaapstad en huwde aldaar 29 Dec.
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1805 A n n a M a r g a r e t h a v a n d e r P o e l (24 Oct. 1780 - 10 Maart 1854) die
hem vier zoons en vijf dochters schonk. De bekende geneesheer in de Kaapkolonie
J o n a s M i c h i e l (21 Aug. 1813 - 26 Dec. 1888) was zijn zoon.
de Savornin Lohman

[Higt, Ernst Willem]
HIGT (Ernst Willem), geb. te Dokkum in April 1723, overl. na eene ziekte van weinige
dagen te Alkmaar 22 Juni 1762, zoon van T j e e r d H., zilversmid en lid der
vroedschap, en G e e r t r u i d E l i s a b e t h C r a m e r . Hij verloor zijn vader vroeg
en werd door zijne moeder in de leer besteld bij een chirurgijn te Groningen; maar
weinig zin in het vak hebbende, keerde hij terug naar Dokkum, waar de rector der
latijnsche school, bij welke zijn moeder den post van portierster bekleedde, hem in
de latijnsche en grieksche talen onderwees, met zoo goed gevolg, dat hij zich reeds
in 1740 of 41 naar de hoogeschool te Franeker kon begeven. Daar bijna 6 jaren
geweest zijnde, deed hij zich 16 Sept. 1748 te Leiden als student in de
godgeleerdheid inschrijven, doch kennis gemaakt hebbende met professor P. Burman
te Amsterdam, besloot hij af te zien van het predikambt en zich geheel aan de
beoefening der fraaie letteren te wijden. Te Alkmaar, waar de rector Bernardus
Pagenstecher in Februari 1749 overleden was, machtigde de vroedschap 12
Augustus burgemeesteren om met scholarchen Higt, wiens loffelijke testimonia zij
aanboden en die zich tot het houden van convictores wilde verplichten, tot opvolger
te benoemen, en besloot zij tevens om de opgeheven vierde school te herstellen.
Hij moet als rector goed voldaan hebben, want 14 Oct. 1758 werd, op zijn verzoek,
zijn traktement van ƒ 800 met een jaarlijkschen bijslag van ƒ 200 verhoogd. Hij was
vóór zijne komst te Alkmaar 9 Nov. gehuwd met D o r o t h e a L e m k e ; 25 Febr.
1753 werd van hem gedoopt een zoon T j e e r d . Vele bevoegden hebben lof
toegezwaaid aan de latijnsche en nederlandsche dichtwerken van H. Van
eerstgenoemde verschenen:
Carmen trochaicum in reditum veris, dictum Alcmariae in auditorio publico, a.d.
o

XXII Martii CIɔIɔCCLVIII (Alcm. 1758) gr. 4 . Deze lentezang werd met daarnaast
geplaatste dichterlijke vertaling van P. H u i s i n g a B a k k e r herdrukt te Amst.
o
1761 en 1780 in 8 .; Pax Aquisgranensis carmine heroico publice celebrata
Daventriae 1749, ook gedrukt achter de Feriae Daventrienses (Traj. ad. Rh. 1758);
Oratio funebris, sive Elegia in obitum Celsissimi Arausionensium Principis Gulielmi
Caroli Henrici Frisonis ... Alcmariae in Auditorio publico dicta, die XXIX mensis Martii,
CIɔIɔCCLII (Alcm. 1752); Carmina lugubria in obitum amplissimi prudentissimique
viri Jacobi Josiae Vryburgh, j.u.d. civitatis Alcmarianae consulis ac senatoris etc.
etc. et scholae constituendae triumviri. Defuncti a.d. 9 Martii CIɔIɔCCLV. Aet. LXII
(Alcm. 1755); Cantus Cygneus in aedis sacrae Alcm. minoris fata, conflagratae XII
Calend. Septembr. anni CIɔIɔCCLX, e cineribus deinde revocatae, enz. Met zijne
nederduitsche overzetting ernaast. (Alcm. 1762); ook boven elkander in plano.
Verschillende latijnsche gedichten van H. komen voor in de Carmina G. H o o f t , L.
v a n S a n t e n , H.Z. C o u d e r c , L. S c h e p p e r , P. d'O r v i l l e e.a. (Amst. 1770)
en in de bundels Deliciae Poëticae van L. v a n S a n t e n (Lugd. Bat. 1783-96) en
T h . v. K o o t e n (Duinkerken en Amst. 1792-1805) o.a. de latijnsche overzetting
van B i o n i s carmina et M o s c h i epitaphium
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Bionis van V a l c k e n a e r en de Ode in fragilitatem et inconstantiam vitae humanae
naar het hollandsch van W i l l e m v a n H a r e n . Aan den van 1749 tot 1760 te
Leiden in 12 deelen uitgegeven Nederl. Spectator verleende hij zijne medewerking.
Uit het latijn vertaalde Higt: S. W e r e n f e l s , Oratio de Utilitate Comoediae,
waarachter hij deed volgen een Lof der Tooneelpoëzij (Leeuw. 1746); L.C.
V a l c k e n a e r , Oratio de prisca et nupera rerum Belgicarum vicissitudine (Leeuw.
1749) en J. S c h r a d e r 's lijkrede op Willem IV (Leeuw. 1752). Lofof inwijdingsdichten
verschenen van hem op de professoren P. Conradi, C.H. Trotz en L.C. Valckenaer
te zamen 1741 (op den laatste ook 1744, 48 en z.j.), prof. H. Venema 1745, mr. P.
Bondam en de professoren F. Winter en S. Koenig 1746, Willem Karel Hendrik Friso
(‘Groete bij zijne verheffing tot Stadhouder’) 3 lierzangen 1747, prof. J. Alberti 1749,
en N. Lambsma en J. Cahai z.j.; huwelijkszangen op E.S.v. Burmania en R.M.v.
Haarsma, A.F. Lambrechts en B.A.v.d. Meer, prof. P. Burman en A. Knuyse, prof.
J. Schrader en A.B. Schrader, W. Coulon en A.J. Tholen 1746, Mr. S. Lambergen
en S. Lambsma 1747, prof. N. Ypey en E.H. Smit, prof. P. Burman en D.A. Six 1748,
Mr. J. Braam en A. Fontein 1749, J. de Kruyff en A.W. Tieboel, Q. de Blau en B.J.
Bulderen 1750, ds. J. Althuysen en T. Krab 1752; rouwdichten op professoren W.G.
Muys en W. Loré 1744, op M.E. Burman - v.d. Streng 1745, prof. G. du Bois, de
J.K. Balck, A. Burman-Knuyse 1746, prof. D. Balck 1750, Willem Karel Hendrik Friso
1751, A. Balck-Lalane z.j.; voorts: Geboortezang voor den Erfprinse van Oranje en
Nassau, Grave van Buren; Nederlands klagt een bede tot God, ter gelegenheid van
het eeuwgetijde van den Munsterschen vrede; Op den algemeenen Vrede, te Aken
gesloten (1748); Vaarwel aan de Dichtkonst (1752).
H. heeft ook een gedicht in de fransche taal gegeven vóór J. A l t h u y s e n 's
Friesche Rijmlerij (1755). Door A. Y p e y is bezorgd eene bloemlezing uit de
latijnsche en nederduitsche Gedichten van E r n s t W i l l e m H i g h (Harderw.
1803), waarin biografie.
Bruinvis

[Hilbergh, Gerardus]
HILBERGH (Gerardus), ook genaamd v a n H u l b e r g of H u l d e n b e r g , stierf
23 Jan. 1276. Hij was eerst prior te Leuven, daarna, in 1263, prior te Maastricht.
Door zijne geleerdheid en vroomheid stond hij bij het hertogelijk hof van Brabant
hoog aangeschreven. In 1260 was hij executeur testamentair van hertog Hendrik
III; ook was hij raadsheer en biechtvader van hertog Jan van Lotharingen.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d.G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 33.
G.A. Meijer

[Hillebrands, Jacob]
HILLEBRANDS (Jacob), verliet in 1569, toen Karel Quarré op last van Alva te
Groningen kwam om de kerkplunderaars te straffen, het land, doch kwam na de
pacificatie van Gent in het gevolg van den graaf van Rennenberg terug, die hem
als anti-spaansch tot burgemeester aanstelde (1577). Hij sneuvelde in het oproer
te Groningen, bij gelegenheid dat Rennenberg de stad verraderlijk vermeesterde.
Men verhaalt dat Hillebrands op 2 Maart 1580 op een diner trouwhartig aan
Rennenberg geopenbaard heeft, dat men wantrouwen tegen hem koesterde.
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Zie: B o r II, 168; D u m b a r , Anal. III, 204; W a g e n a a r VII, 325; S c h e l t e m a ,
6

Staatk. Nederl. I, 460; Gron. Volksalm. 1839, 98; A r e n d , Vad. Gesch. II , 369;
Brucherus,
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Geschied. van de opkomst der Kerkherv. te Gron. 162, 204, 226; T r o s é e , Het
verraad van Rennenburg, passim.
Nauta

[Hinze, Jacobus Johannes]
HINZE (Jacobus Johannes), geb. 26 April 1841 te Deventer, gest. 20 Jan. 1908 te
o

's Gravenhage. Bij besluit van 29 Juli 1857, n . 23, door het Departement van Oorlog
benoemd tot kweekeling aan 's rijks veeartsenijschool, werd hij aldaar 11 Juli 1861
o

met lof tot veearts bevorderd. Bij besluit van 22 Sept. 1861, n . 14, werd hij
aangesteld tot paardenarts 3e klasse, terwijl hij in 1865 paardenarts 2e klasse, in
1869 paardenarts 1e klasse, in 1885 dirigeerend-paardenarts met den rang van
majoor, en in 1888 luitenantkolonel werd. Het jaar daarna werd hij, met ingang van
1 Juni, toegevoegd aan den inspecteur van den geneeskundigen dienst der
landmacht. Op 1 Oct. 1901 werd hem op verzoek eervol ontslag uit den militairen
dienst verleend. Van 1872 tot 1881 was Hinze mede-redacteur van het Tijdschrift
voor Veeartsenijkunde en Veeteelt; daaraan besteedde hij veel moeite, zelfs was
hij eenigen tijd alléén redacteur. Het 6e deel van genoemd tijdschrift legt daarvan
getuigenis af. Wegens gebrekkige medewerking moest hij dikwijls zelf voor inhoud
zorgen. In den Catalogus van de Bibliotheek der Maatschappij ter bevordering der
Veeartsenijkunde vindt men in meer dan 4 bladzijden de titels zijner oorspronkelijke
stukken en referaten, waaronder het in 1872 door hem te Amersfoort uitgegeven
werk: Het Hoefbeslag, Leer- en handboek voor het beslag, zoowel voor gezonde
als gebrekkige en zieke hoeven. Hinze vertegenwoordigde de Maatschappij ter
bevordering der Veeartsenijkunde in 1895 te Bern op het 6e internationale
veeartsenijkundig congres. Hij was mede-oprichter, voorzitter en later eere-voorzitter
van de Nieuwe Afdeeling Zuid-Holland van voornoemde maatschappij.
Hij heeft veel gedaan voor het corps paardenartsen; het mocht hem niet alleen
gelukken dit uit te breiden, doch ook om de positie van zijn jongere collega's te
verbeteren.
Schimmel

[Hirschig, Cz. Antonius]
HIRSCHIG Cz. (Antonius), geb. te Ginneken 16 Maart 1802, overl. te Amsterdam
(daar tijdelijk vertoevende) 13 Maart 1871; zoon van den predikant J a c o b u s
C h r i s t i a n u s H., (overl 10 Maart 1818) en A d r i a n a L a n g e l a a n ; (overl. te
Leiden 28 Febr. 1837). H. bezocht de latijnsche school te Breda en werd 18 Jan.
1819 te Leiden ingeschreven als student in de letteren. Daarheen was zijne moeder,
weduwe geworden, verhuisd, omdat hare familie er woonde en haar oudste zoon
S a m u ë l (eerst 29 Maart 1821 als student in de letteren en de rechten
ingeschreven) er studeerde. Hij promoveerde in November 1825 met een proefschrift:
L. Annaei Senecae libellus de tranquillitate animi explicatus. Nog in hetzelfde jaar
werd hij tot conrector der gesubsidieerde latijnsche school te Franeker benoemd;
de schooljeugd maakte het hem lastig en het was dus eene uitkomst voor hem, dat
hij in het laatst van 1827 door de bemoeiing van den heer Snoeck van Loosen, oom
zijner vrouw, als rector naar Enkhuizen werd beroepen. Door medewerking van een
ander aanverwant zijner vrouw, Mr. J.A. Kluppel, verkreeg hij in 1834 het rectoraat
te Alkmaar, met eene jaarwedde van ƒ 1350. Het aantal leerlingen, aanvankelijk 10
à 12 bedragende, begon in 1834 te dalen en dobberde sedert tusschen 4 en 9. In
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1853 ontwaakte de begeerte om de school te hervormen tot een gymnasium, waar
wiskunde op breeder schaal te gelijk met nieuwe talen zou onderwezen worden.
Het liep tot 14 Febr. 1855 eer tot de
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oprichting en tot de opheffing met 1 Januari 56 (vervolgens uitgesteld tot 30 Juni)
der betrekking van rector der latijnsche scholen besloten werd; een voorstel van B.
en W. om den aftredenden rector een wachtgeld van ƒ 600 toe te kennen werd met
groote meerderheid door den raad verworpen. H. was over deze behandeling zeer
gekrenkt en heeft dit niet onder zich gelaten. Gelukkig maakte zijn financieele
toestand hem onafhankelijk, zooals hij zich ook onafhankelijk in zijne manieren
betoonde. Meer dan ooit wijdde hij zich aan de dichtkunst, waarvoor hem de aanleg
tot satire niet ontbrak. In 1858 reisde hij naar Londen, in 1859 en 1867 naar Parijs,
in 1861 bezocht hij Italië. Hij dichtte soms onder den naam S c (k)i r t o p o d e s (v a n
D o o r n i n c k Vermomde en Naaml. Schrijvers I, 553).
H. is tweemaal gehuwd geweest, 25 Aug. 1826 te Leiden met M a t t h i a
A n t o n i a S n o e c k , geb. te 's Gravenhage 8 Nov. 1799, overl. te Alkmaar 30 Mei
1851, en 2 Febr. 1854 te Haarlem met H e n r i e t t a J a q u e l i n e d e l C o u r t .
Uit het eerste huwelijk zijn geboren 3 dochters, waarvan eene reeds op zesjarigen
leeftijd overleed en de beide andere te Alkmaar huwden, en een zoon, die med.
doctor te Amsterdam werd.
Hij schreef, behalve de in de bibliografie in de Levensber. Letterk. genoemde
werken, nog: Oratio de Disciplinae Socraticae ... vi et efficacitate in Symbolae
literariae III (1839) 21-40; Rouwklacht bij den dood der Koningin (1837); De
Oranje-Woorden in Febr. 1857 getoetst aan de waarheid, door S k i r t o p o d e s
(Alkm. 1857); De Stad Wolferasimmenfels etc. (Alkm. 1857); (anoniem) Ontzwaveling
van den Hippokreen-ontzwavelaar (Alkm. 1839). Er bestaat een portret van hem op
hoogstens 30-jarigen leeftijd, steendruk van P. Blommers, opgenomen in Bloemen
en Vruchten.
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 289 met bibliografie.
Bruinvis

[Hoefnagel, Suzanna]
HOEFNAGEL (Suzanna), geb. te Antwerpen 28 Oct. 1561, jongste dochter van
J a c o b H o e f n a g e l en E l i s a b e t h V e z e l e r . Na den dood haars vaders,
die tot een rijke en aanzienlijke brabantsche familie behoorde, week zij wegens
de-on-rustigheid der tijden met haar moeder uit en vestigde zich eerst te Hamburg,
later te Stade. Van daar begaf zij zich naar Holland en huwde 5 Sept. 1592 met
Christiaan Huygens (1), dien zij reeds vroeger in Antwerpen had leeren kennen. Zij
overleed in den Haag 16 Mei 1633, negen jaar nà haar man. Merkwaardig zijn haar
beide korte aanteekeningen van 1624 in het dagboek van haar man en haar zoon
Constantijn (1) evenals haar testament in 1630 gemaakt. Merkwaardiger nog zijn
haar, als journaal begonnen brieven (alle van 1624) aan haar zoon Constantijn,
tijdens diens laatste verblijf in Engeland, waaruit we haar leeren kennen als het
aantrekkelijk type eener 17e eeuwsche vrouw, vol kalme vastberadenheid en
blijmoedigheid, die er haar eer in stelde te midden van alle leed en moeite ‘het hoofd
boven gehouden te hebben’. Constantijn droeg in 1625 der ‘Waerdste Moeder’ zijn
Bibel-stoff op. Hij erfde van haar de haar toekomende portiën in het buiten Antwerpen
gelegen landgoed, de ‘Lanternhof’, dat hij na veel moeilijkheden in 1645 verkocht.
Zie over haar: Fragment eener autobiografie van C o n s t a n t i j n H u y g e n s in
Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. XVIII (1897) 1-121; Dagboek van C o n s t a n t i j n
H u y g e n s , bijlage v. Oud-Holland III (1885) en ald. Bijl. E; A.D. S c h i n k e l ,
Bijdrage tot de kennis van het karakter van Con-
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stantyn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen
(1842) 32, 33; d e z e l f d e , Nadere Bijzonderheden betrekkelijk Constantyn Huygens
en zijne Familie (1851) 10; Th. J o r i s s e n , Constantin Huygens I (1873) Bijl. F; De
Gedichten van C o n s t a n t y n H u y g e n s , uitgeg. door J.A. W o r p , II (1893) 337.
Ruys

[Hoek, Martinus]
HOEK (Martinus), geb. 13 Dec. 1834 te 's Gravenhage, overl. te Utrecht 3 Sept.
1873 als hoogleeraar in de sterrekunde aan de utrechtsche hoogeschool. Zijn vader,
A n d r i e s H o e k , een kundig en zeer geacht chirurg te 's Gravenhage, was gehuwd
met J o h a n n a M a r i a d e W i t , en M.H. ontving in zijn geboortestad zijne
opleiding op het gymnasium onder leiding van den rector C. Bax. Hij gaf daar reeds
blijken van groote vlugheid en zin voor wetenschappelijke studie, maar tevens van
een sterk onafhankelijkheidsgevoel en afkeer om in het gewone maatschappelijke
gareel te loopen, vooral als hij daardoor eenigermate in zijne gewone
werkzaamheden gehinderd werd. Zoo zorgde hij er b.v. voor, door in zijn werk steeds
enkele fouten te maken, dat hij nimmer de eerste maar altijd de tweede in zijne
klasse bleef. Deze karaktereigenschappen zijn hem steeds bijgebleven en, hoe
voordeelig ze ook voor zijne wetenschappelijke werkzaamheid waren, ze zijn toch
in zijn later leven meer dan eens oorzaak geweest van minder aangename
verhoudingen en van minder juiste waardeering van zijn persoon.
Hij liet zich 7 Sept. 1852 als student te Leiden inschrijven met het plan om op het
voetspoor van zijn vader, dien hij zeer vereerde, in de geneeskunde te gaan
studeeren. Na zijn propaedeutisch examen ging hij echter over tot de philosophische
faculteit en beoefende vooral de sterrekunde onder Kaiser's leiding. In Augustus
1856 werd hij als opvolger van J.A.C. Oudemans tot observator benoemd en hij
promoveerde 30 Oct. 1857 op eene dissertatie Over de kometen van de jaren 1556,
1264 en 975 en hare vermeende identiteit. Na het vertrek van J.A.C. Oudemans
als hoofdingenieur van den geographischen dienst in Ned.-Indië werd hij in diens
plaats benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de sterrekunde te Utrecht, welke
betrekking hij op 24 Juni 1859 aanvaardde met eene rede over de Herleving der
Sterrekunde, 1 Mei 1867 volgde zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar.
Als observator te Leiden had hij zich ijverig bezig gehouden met waarnemingen,
waarvan de uitkomsten in hoofdzaak in de Astronom. Nachrichten zijn meegedeeld.
Na zijne benoeming tot hoogleeraar heeft hij zich echter weinig meer met
sterrekundige waarnemingen bemoeid. Ten deele was dit zeker, omdat hij meende
zijne niet sterke gezondheid zooveel mogelijk te moeten sparen; zijne zusters toch
waren alle op betrekkelijk jeugdigen leeftijd aan tering gestorven en alleen een
jongere broeder was hem overgebleven. Hij hield zich dan ook te Utrecht vooral
bezig met theoretische onderzoekingen, in de eerste plaats over de voortplanting
van het licht in zich bewegende vaste lichamen, welke hij zoowel uit de theorie als
uit proefnemingen afleidde. Zijne uitkomsten heeft hij medegedeeld o.a. in de
Recherches astronomiques de l' Observatoire d' Utrecht, waarvan hij 4 afleveringen
uitgaf. Later heeft hij zich bezig gehouden met zeer belangrijke onderzoekingen
over kometensystemen, waarvan de verschillende deelen achtereenvolgens het
zonnestelsel bereiken, en hij trachtte daaruit gegevens omtrent de voortgaande
beweging van het zonnestelsel af te leiden. Voor
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een groot deel zijn deze opgenomen in de M. Not. of the Royal Astronomical Society.
In de eerste jaren van zijn verblijf te Utrecht heeft H. met eenige studenten een
aanvang gemaakt met de samenstelling van een catalogus van vergelijkingssterren
uit de Astron. Nachr. die later door N.M. Kam (zie dat artikel in dit deel) is ter hand
genomen en tot een goed eind gebracht.
Omstreeks 1866 trad H. in betrekking tot de stoomvaartmaatschappij Nederland,
waarin hij aanleiding vond tot de behandeling van zeevaartkundige vraagstukken
en tot strenge onderzoekingen van chronometers en kompassen. Hij trad, Zwijndrecht
29 April 1869, in het huwelijk met mej. G.A. B r o u w e r ; van zijne beide dochtertjes
stierf eene op zeer jeugdigen leeftijd. Er bestaat een anonieme steendruk van zijn
portret.
Zie: Levensbericht in Utr. Stud. Almanak 1874, 185.
van de Sande Bakhuyzen

[Hoekstra, Benedictus]
HOEKSTRA (Benedictus), geb. 5 Maart 1793 te Burg, overl. 19 Jan. 1872, zoon
van Sytze (2), gehuwd met A a f j e P r u i t (zij stierf 6 Aug. 1855, ruim 68 jaar oud
te Barsingerhorn) bij wie Sytze (3). Tot proponent opgeleid door ds. H. Veenstra
van Texel; doopsg. leeraar te Oudesluis (10 Oct. 1813-28), Barsingerhorn (1828-63),
sinds 1863 emeritus.
Vos

[Hoekstra, Benedictus Sytzes]
HOEKSTRA (Benedictus Sytzes), geb. 1722 te Witveen, overl. 1779 te Westzaan,
zoon van Sytze Benedictus (kol. 1126). Doopsg. leeraar te Kollum en Buitenpost
(1743-46), den Ilp (1746-54), Westzaan bij de Vriezen (1754-79). In 1765 bevestigde
hij zijn broeder Johannes (1) te Heerenveen. Hij gaf uit Vragen met korte antwoorden
over den doop en het avondmaal (Zaandam 1771); Het antidox character van Justus
Benevolens (Zaandam z. jr.); Lijkrede op S.B. Hoekstra (Westzaandam 1768),
waarachter lijkdichten van H.S. en W.S. Hoekstra.
Zie: literatuur bij Sytze Benedictus (kol. 1126).
Vos

[Hoekstra, Egbertus Sytzes]
HOEKSTRA (Egbertus Sytzes), geb. ± 1724 te Witveen, overl. 3 Jan. 1798 te
Groningen, zoon van Sytze Benedictus (kol. 1126), gehuwd met G r i e t j e
D e k n a t e l . Doopsg. leeraar te Ouddorp (1745-54), te Groningen (1754-1795),
sinds 1795 emeritus. In 1770 bedankte hij voor een beroep bij de Oude Vlamingen
te Groningen.
Vgl.: Doopsg. Bijdr. 1907, 157, 163, en de literatuur bij Sytze Benedictus (kol.
1126).
Vos

[Hoekstra, Freerk]
HOEKSTRA (Freerk), geb. 1760 te Dokkum, overl. 31 Maart 1837 te Harlingen,
gehuwd met Y n s k e J o h a n n e s T e r p s t r a , geb. 3 Febr. 1766 (dochter van
J o h a n n e s S i p k e s T e r p s t r a en R e u s k e A l b e r t s ). Hun zoon J a n
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F r e e r k H o e k s t r a (geb. 9 Maart 1799, overl. 13 Febr. 1857) houthandelaar te
Harlingen, huwde 14 Juni 1827 G e e r t j e S p a n n e n b u r g (geb. 5 April 1805,
overl. 3 Dec. 1854) bij wie een dochter M a r i a (geb. 1830) en drie zoons F r e e r k
(geb. 1828) en S y b r a n d (geb. 1832), beiden houthandelaars te Harlingen en
Johannes (2), die volgt. Freerk werd door Prof. H. Oosterbaan te Amsterdam opgeleid
en was achtereenvolgens doopsg. leeraar te Holwerd (18 Juni 1786-1791), Zaandam
(1791), Harlingen (1792-2 Oct. 1836). Hij behoorde onder de stichters van het
weduwenfonds der friesche doopsg. sociëteit en bracht in 1827 een fusie tusschen
de gemeenten Witmarsum en Pingjum tot stand. Hij schreef Lijkrede op H.
Oosterbaan (Amst. 1807); Leerrede op den ramp van Leyden (Haarl. 1807); Leerrede
over de teekenen der tijden (Westzaandam 1810); De heillooze gevolgen van
partijschap (Harl. 1813);
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De geschied. van Jezus in gesprekken (Harl. 1815, 2e dr. Amst. 1842); Kerkelijke
Redevoeringen (Gron. 1816, 2e dr. Harl. 1837); De Geschied. der Apostelen (Harl.
1818); De gelijkenissen van Jezus (Haarl. 1831); Verhandeling over de
voortreffelijkheid der chr. zedeleer (Harl. 1815); Leerrede over de zaligheid van het
geven (Leeuw. 1825); Zedelijke en godsdienstige vertoogen (Arnh. 1827-31); De
wonderwerkenvan Jezus (Haarl. 1833); Dankrede (Harl. 1826); Laatste
avondmaalsbediening en afscheid (Harl. 1837); benevens tusschen 1800 en 1837
een groot aantal artikelen in de Leeuwarder en in de Arnhemsche Courant, in welk
laatste blad hij heftig Isaäc da Costa heeft bestreden.
Vgl.: A.v. S t e e n d e r e n , Iets ter nagedachtenis van Freerk Hoekstra (Gron.
1839); S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsgez. in Friesl. 186, 245; P. C o o l ,
Freerk Hoekstra als kinderschrijver in Doopsg. Bijdr. 1869, 56-90 en familiebericht.
Vos

[Hoekstra, Hidser Sytzes]
HOEKSTRA (Hidser Sytzes), geb. 4 Maart 1730 te Veenwouden, overl. 7 Sept.
o

1772 te Sneek, zoon van Sytze Benedictus (kol. 1126), 1 . gehuwd met
o

G e e r t r u i d a J a n s W a r n e r s van Almelo; 2 . 24 Oct. 1756 met T r i j n t j e
o

C l a a s s e s van Sappemeer (geb. 1736, overl. 1767), bij wie Sytze (2); 3 . met
M a r g a r e t h a d e W i t (geb. 1716 te Emden, overl. 1796 te Sneek). Doopgez.
leeraar te Burg en Waal bij de Vriezen (1763-64), Sneek bij de oude Vlamingen (20
Mei 1764-72). In 1766 behoorde hij onder de afgevaardigden naar Amsterdam om
te beproeven een fusie tot stand te brengen tusschen de groninger sociëteit der
oud-Vlamingen en de Zonsche sociëteit.
Zie: literatuur bij Sytze Benedictus (kol. 1126).
Vos

[Hoekstra, Jacobus]
HOEKSTRA (Jacobus), geb. ± 1779, overl. 12 Mei 1850 te Kampen, zoon van Sytze
(2) (kol. 1122), doopsg. leeraar te Hoorn op Texel (13 Sept. 1812-9 April 1814), den
Helder (28 Mei 1814-1839) vertrok als emeritus naar Kampen. Zijn zoon Sjoerd
volgt.
Vos

[Hoekstra, Johannes (1)]
HOEKSTRA (Johannes) (1), geb. ± 1740 te Kollum (?), overl. 1776 te Heerenveen,
zoon van Sytze Benedictus (kol. 1126). Doopsg. leeraar te Burg en Waal (1764-65),
Heerenveen en Knijpe (22 Dec. 1765-76). Hij bedankte in 1770 voor den Ilp en
wordt geroemd als een ijverig en getrouw leeraar in P.H. V e e n , Doopsg. in
Schoterland (Leeuw. 1869), 128.
Vos

[Hoekstra, Johannes (2)]
HOEKSTRA (Johannes) (2), geb. 15 Oct. 1836 te Harlingen, overl. 12 Dec. 1908
te Groningen en kleinzoon van Freerk (kol. 1119). Na van 1855 tot 1861 te
Amsterdam aan het doopsg. seminarie gestudeerd te hebben, werd hij doopsgez.
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leeraar te Huizinge of Middelstum (24 Maart 1861-74), Wolvega (29 Maart 1874-79)
emeritus sinds 27 Juli 1879. Toen hij in 1863 voor Giethoorn bedankte werd de kerk
en pastorie naar Middelstum verplaatst. Ook te Wolvega stichtte hij een kerkgebouw
en in 1883 te Apeldoorn het kerkgebouw van den Protestantenbond (tevens bij de
doopsg. in gebruik), alwaar hij zoowel de afdeeling van den Protestantenbond als
later (in 1896) de doopsg. gemeente oprichtte. Hij had zitting in het hoofdbestuur
van de vereeniging ‘Tot Steun’ en was geestelijk verzorger der beide gestichten
dier vereeniging te Apeldoorn. In 1895 en 96 was hij bestuurder der Alg. Doopsg.
Sociëteit. Hij schreef Kerk en Maatschappij in Evangeliespiegel 1868 en Proeve
verklaring van Matth. IX, 16-17 in Oud en Nieuw 1863.
Vgl. Feestbundel E.T.E.B.O.N. (Haarl. 1890) 66; De Zondagsbode, Doopsg.
o

Weekblad 1908, n . 9, en familiebericht.
Vos
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[Hoekstra, Johannes Albertus]
HOEKSTRA (Johannes Albertus), geb. 28 Juni 1763 te Emden, overl. 7 Dec. 1817
te Altona, zoon van Sjoerd Sytzes (zie beneden), doopsg. leeraar te Edam (1784-86),
Westzaan-Noord (1786), Utrecht (1783-93), Altona (1793-1817). Hij was een der
stichters en de eerste voorzitter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hij schreef
Leerredenen en bedestonden (Utr. 1787), Plegtige Leerredenen (id. 1790); Twee
leerredenen bij doop en afscheid (id. 1793); Iets ter handhaaving en bevordering
van waarheid en pligt (Altona 1794); Iets over Gods grootheid (id. 1797); Digtkundige
Mengelingen (Amst. 1800, 4 dln.); Dank und Ermahnungspredigt (Amst. 1801);
Gedachtenisrede over Jan de Jager (id. 1802); Jubelpredikatie (id. 1809); Ter
gedagtenis van Gerrit Karsdorp (id. 1810); en bijdragen in Mengelingen van 't Utr.
Genootschap ‘Vlijt de Voedster der Wetenschappen’.
L.L. Wolf heeft zijn portret gegraveerd naar een schilderij van F. Lund.
Vgl. H u b e r t s , E l b e r t s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek (Dev. 1878)
221; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Holl. (Amst. 1847) II, 181, 185;
G.W. K e r n k a m p , Nieuwenhuyzen herdacht (Amst. 1906) 24; J. R o o s , Lijkreden
(Alt. 1817); J. S c h u l t z , Ter Gedachtenis (id. 1817); B.C. R o o s e n , Gesch.
Mennon Gemeinde zu Hamburg- Altona (Hamb. 1887) 81-82.
Vos

[Hoekstra, Sjoerd]
HOEKSTRA (Sjoerd), geb. 20 Jan. 1805 te Helder, overl. 1 Aug. 1894 te Twisk,
zoon van Jacobus (kol. (1120) geh, 21 Aug. 1829 met J a n s i e J a n s z . (overl. 20
April 1902), bij wie 7 kinderen. Hij studeerde te Amsterdam aan het doopsg.
seminarie (1824-29) en was doopsg. leeraar te Medemblik (1829-35), Twisk en
Abbekerk (1835-81), sinds 1881 emeritus. Hij schreef: Leiddraad voor Eenvoudigen
(Med. 1836); Het Evangelie (Amst. 1848); Nog iets over 't eigenlijke wezen van den
Doopsg. Christen (Hoorn. 1851); Feestrede (1854); Jezus in zijne verhevenheid
(Med. 1836); Nieuwe beschouwingen over Jezus persoon (Med. 1852, 2 dl.), en in
Godsd. Lectuur voor Doopsg. (Sneek 1856 en 58) II, 135-166; III, 91-126: Het
Doopsg. gevoelen omtrent den eed, en Iets over het beginsel van pligtsbetrachting
bij den Christen; in Jaarboeken voor wetensch. theologie (1852 en 53): Verklaringvan
Rom. V: 12-21, en Over 't woord genade in het N.T.
Vgl. Feestbundel E.T.E.B.O.N. (Haarl. 1890), 58 en familiebericht.
Vos

[Hoekstra, Sjoerd Sytzes]
HOEKSTRA (Sjoerd Sytzes), geb. 7 April 1726 te Witveen, overl. 14 Aug. 1789 te
Emden, zoon van Sytze Benedictus (kol. 1126), gehuwd met M a r i a J a n s V a l k
(22 Juni 1749), bij wie elf kinderen, onder wie Johannes Albertus hierboven. Doopsg.
leeraar te Aalsmeer (1748-54), Ouddorp (1754-59), Emden (14 Nov. 1759-89). Hij
wijdde de nieuwgebouwde kerk te Emden 26 Nov. 1769 in. Zijn zoon gaf van hem
uit Plegtige leerredenen te Emden (Utr. 1790).
Vgl. Mennonitische Blätter (Danzig) 1865, 68.
Vos

[Hoekstra, Sytze (1)]
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HOEKSTRA (Sytze) (1), geb. 31 Juli 1757 te Blokzijl, overl. 4 Aug. 1786 te Zaandam,
zoon van Wytse en Jannetje C. Loos (kol. 1126), gehuwd met E l i s a b e t h v a n
C l e e f (28 Aug. 1781). Hij studeerde te Groningen, werd 5 Mei 1779 proponent,
doopsgez. leeraar te den Ilp (25 Juni 1780 intr.), Kampen (17 Dec. 1780 intr.),
West-Zaandam (4 Mei 1782 intr.). Hij schreef Over de natuur van onzen Middelaar
J.C. (Amst. 1786).
Vgl. H. v a n G e l d e r , Lijkrede (Amst. 1786).
Vos
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[Hoekstra, Sytze (2)]
HOEKSTRA (Sytze) (2), geb. 23 Dec. 1757, overl. 7 Juni 1814 te Burg, zoon van
Hidser Sytzes en Trijntje Claasses (kol. 1120), gehuwd met N e e l t j e J a c o b s
B a s k e (overl. te Wormerveer 21 Jan. 1829) bij wie Benedictus en Jacobus, die
voorafgaan. Zij namen voor hun vader van 1811-14 den dienst te Oosterend op
Texel waar, nadat zij, benevens ds. Hendrik Veenstra, door hem tot proponent waren
opgeleid. S. was doopsg. leeraar te Helder (1777-90), te Burg en Waal (1790-1814).
Vgl. J. H u i z i n g a , Doopsg. op Texel in Doopsg. Bijdr. 1873, 151-154.
Vos

[Hoekstra, Sytze- niet Sytse of Sijtze- (3)]
HOEKSTRA (Sytze- niet Sytse of Sijtze-) (3), zoon van Benedictus en Aafje Pruit
(kol. 1119), geb. 20 Aug. 1820 te Wieringerwaard, overl. 12 Jun. 1898 te Ellekom,
waarschijnlijk de scherpste denker, dien ons land in de 19e eeuw op het gebied van
de godsdienstwijsbegeerte, de christelijke geloofsleer en de zedekunde heeft
voortgebracht, was hoogleeraar in deze vakken aan het Doopsgezind Seminarium
te Amsterdam 1857-1892 en van 1877 af te gelijk aan de universiteit dier stad. Hij
studeerde te Amsterdam. waar vooral Taco Roorda, de oriëntalist, tevens hoogleeraar
in de wijsbegeerte, hem aantrok; werd in 1845 predikant te Akkrum, in 1852 te
Rotterdam, en aanvaardde 17 Febr. 1857 zijn professoraat. In 1892 legde hij wegens
70-jarigen leeftijd dit neder; een paar jaren later vestigde hij zich metterwoon op zijn
buitengoed te Ellekom, waar hij is overleden en begraven. Hij was 21 Juli 1873
gehuwd met R e b e c c a A n n a v a n G e u n s , dochter van den amsterdamschen
bankier A l b e r t v a n G e u n s . Het huwelijk bleef kinderloos. Zij overleefde haren
echtgenoot tot het voorjaar van 1909.
Hoekstra, die reeds bij den aanvang van zijne loopbaan als voorbestemd gold
voor een hoogleeraarsambt, gelijk het bij hem zelven toen reeds als zijn levensdoel
vaststond zich aan de godgeleerde wetenschap te wijden, leefde in een tijdperk van
grooten bloei der godgeleerdheid ten onzent, tot welken bloei hij niet weinig heeft
bijgedragen. Zijne beteekenis ligt vooral hierin, dat hij, na in zijne oratie het
supranaturalisme (n.l. als weg tot zekerheid des geloofs) te hebben afgewezen,
veler theologie ook uit de banen van Scholten's school, met een godsbegrip als punt
van uitgang, en uit die van Opzoomer's empirisme, met het godsdienstig gevoel als
weg tot kennis der waarheid, in geheel nieuwe richting heeft geleid, n.l. in die van
het anthropologisch onderzoek en van zijn idealisme. In de idealiteit van 's menschen
geest, die geen leugen kan zijn, in diens onafwijsbare behoeften, die niet doelloos
kunnen wezen, en diens drang naar verlossing, die hem dringt aan eigen doel maar
daarmede ook aan een wereld-doel te gelooven, wees hij den vasten grond aan
van zekerheid voor ons geloof; terwijl de geschiedenis van den ontwikkelingsgang
van ons geslacht, met name van dien van Israël tot Christus, zooals de Bijbel Gods
raad daarin teekent, ons doet zien, hoe aan die behoeften trapsgewijze bevrediging
wordt geschonken, en diezelfde ontwikkelingsgang zich ook saamgedrongen herhaalt
in de geschiedenis van iederen mensch, die tot een eigen geloofsbezit komt. Want
historisch wil Hoekstra in zijn onderzoek naar den weg zoowel der wetenschap als
des geloofs zijn. De mensch, van wien hij dan ook b.v. in zijne oratie uitgaat, is de
historische, tegelijk normale of absoluut-rechtvaardige mensch Jezus Christus.
Volgens hem liet zich de waarheid van ge-
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loofsvoorstellingen nooit bewijzen; kon het geloof daaraan alleen als onafwijsbaar
uitvloeisel van de ideale en practische zijde van onzen geest worden gerechtvaardigd.
Maar dit geeft z.i. volkomen afdoende vastheid. Is zoo ons geloof subjectief, gelijk
het nergens en nooit anders is geweest: dit - Hoekstra heeft het herhaaldelijk
uiteengezet - vermindert die vastheid niet. Integendeel. En nu is het H.'s arbeid
geweest, zijne lezers te leeren lezen in den aanleg en de roeping van 's menschen
geest, hun dien te doen verstaan, en hen waan en werkelijkheid daaromtrent te
doen onderscheiden. Hoekstra vertegenwoordigde met dit een en ander in zijn tijd
eene eigene geestesstrooming. Toch heeft hij geen streng aaneengesloten school
gevormd: hij heeft daarvoor te weinig in een min of meer volledig stelsel zijne
denkbeelden vastgelegd en bleef bij ingewikkelde vraagstukken, wel verre van ooit
met forsche hand den knoop door te snijden, zich veelal liefst al dieper indenken in
de verschijnselen zoowel als in de zielkundige overwegingen voor en tegen ieder
antwoord op elke vraag: zóódat hij niet altoos tot eene beslissing kwam en deze in
geen geval aan anderen oplegde. Zijne leerlingen ook de meest echte, de Bussy,
Molenaar, Koekebakker (Het godsdienstig-zedelijk leven, 1878), zijn dan ook bij
nooit verflauwde vereering voor hem en zijn denken, toch in velerlei een anderen
weg gegaan dan hij. Zucht om op breede schaal macht te oefenen in de godgeleerde,
laat staan in de kerkelijke wereld, was hem ten eenen male vreemd. Zelfs invloed
zocht hij eigenlijk met opzet niet. Maar gevonden, gewonnen heeft hij dien daarom
wel; een diepgaanden en nog heden nawerkenden. Bij zijne leerlingen minder door
zijn persoon dan door zijne colleges; in den kring van de uitnemendste godgeleerden,
onder wie hij eerst te Rotterdam, later te Amsterdam, zooveel vrienden telde, met
name Loman, Ph.R. Hugenholtz, Kuenen, ook Scholten, door allen evenzeer
geëerbiedigd; - en in ruimer kring door zijne talrijke geschriften.
In die publicaties bewoog zich H. in de eerste jaren voornamelijk op het gebied
der bijbelsche godgeleerdheid, welk gebied hem trouwens zijn leven lang lief is
gebleven. Nog met zijne laatste studie, ‘De doop voor de dooden’, in Theol. Tijdschr.
1890, is dit het geval. In de Jaarboeken voor Wetensch. Theologie, de Godgeleerde
Bijdragen, De Bijbelvriend, Licht, liefde, leven, de Evangeliespiegel, schreef hij eene
breede reeks van artikelen; hij gaf leerredenen uit, ook één bundel: De zoon des
menschen de Heiland der wereld (1861); en eene reeks van afzonderlijke werken,
meest voor ‘denkende christenen’ bestemd en waarin, met name in het fraaiste er
van, dat ook hij zelf het meest liefhad, Het Geloof des harten (1857 en 1858), zijne
zielkundige scherpzinnigheid zich toonde en zijn idealistisch standpunt zich
aankondigde. In de Schrift vond hij toen reeds de fasen van ons geloof; en om deze
te kennen was het hem te doen. Tot die werken behooren verder: Het geloof en
leven des Christens (1851 en 1855); De leer des Evangelies (1858); Godsdienst
en Kunst (1859); Het Ev. der genade in de gelijkenis van den Verloren zoon (1855
en 1860); Grondslag en wezen van het godsdienstig geloof (1861); Des Christens
godsvrucht naar de eigen leer van Jezus (1866). Eigen al diepgaander onderzoek
heeft hem geleidelijk tot meer zuiver historische bijbelsche studiën gebracht, waarvan
sommige nog altijd van waarde zijn. Reeds vroeger De triomf der liefde, eene toen
verrassend nieuwe verklaring van het Hoog-
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lied (1856); dan Job, de knecht van Jehova in Theol. Tijdschr. V; de Benaming Zoon
des menschen (1866); De brieven aan de Efeziërs, Kolossers, Filippiërs, in Theol.
Tijdschr. I, II, IX; de Christologie van verschillende geschriften des N.T.; Johannes
de Dooper en het Christendom. Maar de eerste plaats namen hieronder in: de
Zondeloosheid van Jezus, achter de Zedelijke Idee (1862); en De histor. beteekenis
van Jezus' dood als grondslag van de dogmat. waardeering van dat feit in Godgel.
Bijdr. (1866).
Toen Hoekstra in 1857 zijn ambt aanvaardde met een rede De summae veritatis
cognoscendae ratione atque via, die het ‘de mensch de maat van alle dingen’ van
Protagoras (maar in gewijzigden zin) tot tekst had, had hij reeds een naam niet
onbekend en niet ongeëerd, maar die toch nog tijd noodig had om zich naast de
suprematie van Scholten te doen gelden. Die rede is door J b . v a n G i l s e vertaald:
De weg der wetenschap op godgeleerd en wijsgeerig gebied. Zij heeft, waarschijnlijk
vooral ten gevolge van hare weinig gelukkige samenstelling - zie B u s k e n H u e t ,
die voor den inhoud anders eerbied genoeg had, in de Gids van 1858 - geen
algemeen opzien gewekt, en nog in 1868 vond R a u w e n h o f f het noodig in het
Theol. T. de moderne godgeleerden opzettelijk op H.'s lichting opmerkzaam te
maken (vgl. R. over H. in zijne Wijsbegeerte van den godsdienst (1887). Toch was
H. toen reeds bezig zijne voornaamste werken uit te geven; de werken, die hem
zijn grootsten invloed bij bijna alle amsterdamsche, ook bij utrechtsche en bij leidsche
studenten hebben geschonken; en die, al hebben zij geen herdruk beleefd, zeker
onder die enkele boeken behooren, die thans na 40 jaren nog worden herlezen.
Reeds waren o.a. de Aforismen, in Godg. Bijdr. 1857, voorafgegaan. In 1858
verscheen Vrijheid in verband met zedelijkheid, zelfbewustheid en zonde (door
P i e r s o n in de Gids van 1858, door S c h o l t e n in De Vrije Wil besproken), waarin
hij tegenover het determinisme van den laatste zijn psychologisch indeterminisme
plaatste: een vraagstuk, dat hij later heeft laten rusten; in 1862 De zedelijke idee in
de geschiedenis; in 1864 Bronnen en Grondslagen van het godsdienstig geloof; in
1868 De Hoop der onsterfelijkheid, Hoekstra's fraaiste en best saamgestelde werk.
Het is bij het aandenken aan dien tijd, dat later tot hem uit naam zijner leerlingen is
gezegd en mocht worden gezegd: ‘gij, Hoekstra, gij hebt ons bij het geloof bewaard.’
In deze werken nu treedt wat Hoekstra het meest kenmerkte het helderst aan het
licht. Zoo de zeldzaam rijke schat van diepzinnige opmerkingen en niet minder van
de gelukkigste aanhalingen: H. was ongemeen belezen; hij heeft, meende v.d. Wijck,
meer geciteerd dan wellicht eenig Nederlander sedert Voetius. Zoo dit, dat hij, al
rustte z.i. het geloof in werkelijkheid nooit op erkenning van historische feiten, toch
tegelijk ons gelooven nooit los van het historisch Christendom, van den Bijbel,
allerminst van Jezus heeft gedacht. Het was waarlijk niet maar een naam, als hij
zijne geloofsleer ‘christelijk’ noemde. Hoekstra's boeken zijn nooit droog en dor; hij
is niet schoolsch; hij verplaatst zijne lezers steeds bij 't geen in het denken, gevoelen,
gelooven der menschen en in hunne zielsbehoeften metterdaad omgaat en geleefd
wordt. Voorts de godsdienstige toon, die overal doorklinkt: nooit dan met eerbiedige
soberheid wordt daarin Gods naam genoemd. Eindelijk: H. kent geen ander doel
van de geloofswaarheden, waarover hij handelt, dan de bevrediging van de
godsdienstige behoeften des harten en de heiliging van het leven.
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Tusschen en na deze werken vallen nog belangrijke geschriften en sprak Hoekstra
zich uit over de ingrijpende vragen, die hier te lande aan de orde kwamen: Iets over
Opzoomer's godsdienstig gevoel als kenbron der waarheid, waarvan hij het bestaan
bestreed in Godg. Bijdr. 1864 en elders; over het nuttigheidsbeginsel in Gids 1865
en Theol. T. 1868; over Godsdienst en zedelijkheid en over de morale indépendante
in Theol. T., denzelfden jaargang; Godsdienst en natuurbeschou-wing in Theol. T.
1870. Ook De beginselen en leer der oude Doopsgezinden (1863), het eenige werk
over het Anabaptisme, dat uit de nauwkeurigste lektuur van al de geschriften en
geschriftjes van deze is opgebouwd, waarin H. tegelijk de historische en de
zielkundige verklaring van deze strooming poogt te leveren (zie A.M. C r a m e r in
Godg. Bijdr. 1864). Hij was trouwens aan zijne kerkgemeenschap zeer gehecht en
heeft dit getoond door zijne weigering om voor de kans op een professoraat aan
eene lands-hoogeschool zijne post aan het seminarium te verlaten. Voorts zijne
verhandelingen in de Kon. Academie over den Grondslag van het besef van
onvoorwaardelijken plicht; over Pindarus; over de wangunst der goden, volgens
hem een denkbeeld uit den tijd van Griekenlands verval en skepsis. Zij is 't bewijs,
ook zijne Geschiedenis der Zedenleer levert dat, hoe breed hij zijne godgeleerde
studiën opvatte; gelijk hij eens tijdens eene vacature naast zijn gewonen arbeid de
wijsgeerige colleges aan de universiteit waarnam. Nog in de Gids van 1880 zijne
geestige rectorale oratie over De tegenstelling tusschen optimisme en pessimisme.
Eindelijk gaf Hoekstra tijdens zijn emeritaat zijne dictaten uit: Zedenleer (1894, 3
dln.) (zie B r u i n i n g in de Tijdspiegel 1894); Wijsgeerige godsdienstleer (1894 en
95, 2 dln.); Geschiedenis van de Zedenleer (1896, 2 dln.); Christelijke geloofsleer
(1898, 2 dln.). Deze werken, hoewel hier en daar nog een schat van scherpzinnige
gedachten, en - wederom - van de gelukkigste citaten bevattende, stelden toch te
leur. Het waren dictaten uit vroeger tijd, slechts op enkele punten ‘bijgewerkt’; zij
verrieden ook, in jaren van soms zwaar lichaamslijden uitgegeven, hoe Hoekstra's
geest ten gevolge van zijn 50-jarigen overmatigen arbeid was verzwakt.
Evenals H. in zijne belangrijke Stellingen over de geloofsleer enz., in Theol. T.
1872, zijne tot dusver gevolgde postulaat-theorie betreffende den laatsten grond
des geloofs gewijzigd heeft en nu in den metaphysischen grond van 's menschen
geest de verklaring van het geloof zoekt, heeft hij ook, meende d e B u s s y
(Bijvoegsels tot de Hervorming 1886) in de zooeven genoemde verhandeling Over
den Grondslag van het besef van onvoorwaardelijken plicht blijk gegeven van
wijziging van standpunt. Ten onrechte echter, trachtte M o l e n a a r (Mannen van
beteekenis 1897, 53 vgg.) in den breede te betoogen. En in 't geheel: een eigenlijke
breuk heeft in Hoekstra's denken nooit plaats gevonden. Ook niet b.v., toen de
moderne richting en hij als haar voornaamste denker optrad. Alle uitkomsten van
zijne studiën zijn geleidelijk voorbereid en zijn, ook bij zijne omvangrijke lektuur en
bij de vele aanleidingen tot ander inzicht, die van buiten tot hem kwamen, toch door
en in hem zelven verkregen. Zeldzaam zelfstandig geleerde, die in alles zijn eigen
weg ging, zocht en volgde, is hij wel altoos zich zelf en ook ongeveer dezelfde
gebleven. Als hij in 1861 zijn bundel preeken uitgeeft met het doel om de nieuwere
zienswijze in de gemeente bekend te maken, verklaart hij op bl. 24: ‘wij wenschen
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niets vuriger dan dat uw geloof aan het Evangelie vaster, uwe liefde tot den Heiland
inniger, uw eerbied voor zijne heerlijkheid, uwe dankbaarheid voor Gods genade
overvloediger worde’. En dertig jaren later bij het afscheid van zijne leerlingen: ‘ik
heb nooit getracht u voor eene richting te winnen of modern te maken, ik heb u
alleen liefde willen inprenten voor het Evangelie en voor onzen Heer Jezus Christus’.
Deze groote denker is ook een goed man geweest; beminlijk en bemind; argeloos,
gulhartig en bij wien niemand ooit eenig vermoeden kreeg van hoog zelfgevoel, laat
staan van geestelijken hoogmoed; een ziel, die geen bestrijding deerde: ‘weet een
ander er meer van dan ik’, placht hij te zeggen ‘zooveel te beter’. Om gunst van
menschen deed hij niets en rancune kende hij niet. Daar was maar één ding in hem,
dat velen niet sympathiek was: zijn lust in humor en de luchthartige toon, dien hij
menigmaal aansloeg.
Zijn portret is in 1858 door S. Altmann op steen geteekend; het door Therèse
Schwartze geschilderde bevindt zich in de Senaatskamer te Amsterdam.
Over H. en zijne theologie schreven: I. M o l e n a a r in Mannen van Beteekenis,
1897; B.H.C.K.v.d. W i j c k in het Jaarboek der Kon. Akademie 1901; S. C r a m e r
in Theol. Tijdschr 1898 en in de Doopsgezinde Bijdragen van dat jaar. Nog is hij
herdacht door I. v a n d e n B e r g h in de Tijdspiegel van Aug. 1898, door P. F e e n
s t r a Jr., in de Zondagbode van 19 Juni 1898, door P.H. H u g e n h o l t z in het
weekblad De Amsterdammer van denzelfden datum.
Cramer

[Hoekstra, Sytze Benedictus]
HOEKSTRA (Sytze Benedictus), geb. 7 Oct. 1698 te Oudega bij Witveen, overl. 13
Juli 1768 te Burg, gehuwd 19 Juli 1721 met J o u k j e E g b e r t s , bij wie 5 dochter
en 11 zoons, van wie zes leeraars werden, waarvan 5 voorafgaan en 1 volgt.
Doopsgezind leeraar en aldaar door Jouwe Feddriks bevestigd te Witveen (8 Maart
1722-28), Veenwouden (1728-36), Kollum (1736-42), Kollum en Buitenpost
(1742-53), Burg en Waal bij de Vriezen (1753-68). Evenals zijn zoons behoorde hij
tot de behoudende doopsgezinden. Hij schreef Beknopte antwoorden voor den
Doop (Zaandam 1766); Bespiegelende en practicale onderwijzingen uit Gen. III
(door zijn zoon B.S.H. vermeerderde uitg. Zaandam, 1765).
Vgl. B.S. H o e k s t r a , Lijkrede (Westzaamdam 1768); J. H a r t o g , Uit de
aanteekeningen van Joannes Cuperus in Doopsg. Bijdr. 1868, 90-91; G. t e n C a t e ,
Schets der Oude Vlamingen te Sneek in Doopsg. Bijdr. 1890, 108-110.
Vos

[Hoekstra, Wytse Sytzes]
HOEKSTRA (Wytse Sytzes), geb. ± 1728 te Veenwouden, overl. 27 Maart 1801 te
Rotterdam, zoon van den voorgaande, gehuwd met J a n n e t j e C. L o o s (overl.
17 Dec. 1808, oud ruim 77 jaar) te Blokzijl, bij wie Sytze (1). Hij was doopsg. leeraar
te Veenwouden (1751-53), Blokzijl bij de Vlamingen (1753-86), Rotterdam
(1786-1801). Hij bedankte in 1771 voor Almelo. In 1782 gelukte het hem zijn
gemeente met de Dantziger Oude Vlamingen te Blokzijl te vereenigen. Hij gaf uit
Leerzame en vertroostende gedachten (Rott. 1797). De opgave in Rotterd. Jaarb.
VIII, 74 van zijn leeftijd is beslist fout.
Vgl. K. V o s , Gesch. Doopsg. Rotterdam (Rott. 1907) 30, 44; Doopsg. Bijdr.
(Amst.) 1864, 110-120; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Gron. enz.
(Leeuw. en Gron., 1842) I, 218.
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[Hoen, Pieter 't]
HOEN (Pieter 't), staatsman, schrijver en kinderdichter, in 1745 te Utrecht geb. en
in 1828, waarschijnlijk aldaar, overl. Hij was geruimen tijd (1795-1802), amanuensis
en secretaris van 's Lands representanten te Utrecht, later commies ter provinciale
griffie van die stad, daarna griffier van het vredesgerecht te Amersfoort. Een der
voormannen van de Patriotten-partij, redigeerde hij het veelgelezen tijdschrift De
Postvan den Nederrhijn (Utr. 1781-1788, 12 dln.), waarover men zie W.P. S a u t i j n
K l u i t in Nijhoff's Bijdr. N.R.X. (1880) 293. Als kinderdichter is 't Hoen bekend door
zijn Proeve van kleine gedichten voor kinderen (1776), gevolgd door Nieuwe proeve
van kleine gedichten (1779 en 1783, 6 st.) en door Fabelen en kleine gedichten
voor kinderen (1803; latere uitgave 1822). Tijdgenoot van Hieronymus van Alphen
(kol. 88), schreef hij ook eenigermate in den trant van dezen, doch meer nuchter
en minder vloeiend, zoodat zijn versjes niet zoo gemakkelijk ingang vonden bij de
jeugd en niet zoo goed beklijven wilden. Maar leerzaam waren ze in de hoogste
mate en vol van nuttige zedelessen. Men zie hierover Mevr. K n u t t e l - F a b i u s ,
Oude kinderboeken (1906) 89 e.v.
Verder schreef 't Hoen nog een aantal tooneelstukken en andere werken: Ter
glorierijke nagedachtenis van Bentinck (1781); Nieuwe spectatoriale schouwburg,
behelzende oorspronkelijke tooneelstukken ter verbetering der Nederlandsche zeden
(1782-89, 2 dln.); Het land der bedrogenen. Uit het Spaansch (1791, 2 dln.); Mars
in boeijen of Het herstel van den vrede. Boertig godenspel (1802) en Het
verjaringsfeest of De te Amiens gesloten vrede. Een blijspel (1802).
Onder het pseudoniem J.A. S c h a s z M.D. gaf hij nog een reeks andere, ook
meest politieke tooneelstukken, door v a n D o o r n i n c k vermeld in diens Vermomde
en naamlooze schrijvers I (1883) 549. Zie ook diens Bibliotheek van ned. anonymen,
reg. Zijn portret is in 1791 gegraveerd door C.S. Gaucher.
Zuidema

[Hoëvell, Jacob Diederik baron van]
HOËVELL (Jacob Diederik baron v a n ), rector van 't gymnasium te Dordrecht, 28
Aug. 1814 te Amersfoort geb., uit het huwelijk van G e r r i t W i l l e m W o l t e r
C a r e l baron v.H., kapitein in ned. dienst, en E m e r a n c e L u t h e r a I s a b e l l a
barones v a n d e r C a p e l l e n , en 11 Dec. 1885 te Dordrecht overleden. Hij
ontving zijn opleiding van 1828-32 aan 't gymnasium te Groningen onder den rector
Schneither, en werd tot de academische lessen bevorderd na het houden van een
oratie, gelijk destijds gebruikelijk was, de Solone Atheniensi. Aan de gron.
hoogeschool waren het vooral de hoogl. van Limburg Brouwer en Lulofs voor de
literarische en Star Numan voor de juridische faculteit, die veel invloed op zijn studiën
hadden. 27 Juni 1840 promoveerde hij tot dr. in de letteren op een Disquisitio inaug.
de Xenophontis philosophia: pars prior, Xenophontis de rebus divinis et moralibus
sententiam exhibens, en tot mr. in de rechten op pars altera (van 't zelfde werk),
Xenophontis de rebus politicis sententiam exhibens. Reeds in 1838 tot praeceptor
van 't gymnasium te Groningen aangesteld, werd hij in 1846 tot rector der latijnsche
school te Dordrecht benoemd, welke betrekking hij tot zijn pensionneering (1881)
bekleedde. Hij huwde 18 April 1843 te Groningen C o r n e l i a F r a n c i s c a T r i p
(overl. 30 Mrt. 1862) en 20 Mrt. 1864 te Groningen J a c q u e l i n e A g a t h e
Lenting.
Hij schreef: Het schoolleven; handleiding voor studeerende jongelingen tot een
doelmatig gebruik der
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schooljaren, voorgesteld in brieven van een vader aan zijn het gymnasium
bezoekenden zoon (1841); T r e g d e r , Schets der Grieksche en Rom. letterkunde.
Naar het deensch (1851); L ü b k e r , Classisch woordenboek van Kunsten en
Wetenschappen, naar het Reallexicon des classischen Alterthums bewerkt (1858);
Beschouwingen over het Sted. gymnasium te Dordrecht (1861); Kort Overzicht der
Alg. Gesch. in tijdsorde bewerkt voor eerstbeginnenden (1861) en Nederl.-Latijnsch
Woordenboek (1874). In handschrift liet hij na: Nederl.-Grieksch Woordenboek.
Zie: Levensber. Letterk. 1886, 331.
Zuidema

[Hoëvell, Wolter Robert baron van]
HOËVELL (Wolter Robert baron v a n ), beroemd Oost-Ind. predikant, schrijver en
kamerlid, 15 Juli 1812 te Deventer geb., broeder van den voorg., en 10 Febr. 1879
te 's Gravenhage overl. Hij studeerde te Groningen in de theologie, nam als vrijwillig
jager aan den Tiendaagschen veldtocht deel, beantwoordde in 1835 een te Utrecht
uitgeschreven prijsvraag over Flavius Josephus, waarvoor hij met goud bekroond
werd, en promoveerde Sept. 1836 ‘summa cum laude’ op een dissertatie over De
éénheid der Kerk volgens Irenaeus. Na 23 Sept. 1836 in het huwelijk getreden te
zijn met A b r a h a m i n a J o h a n n a T r i p (overl. 9 Jan. 1888), begaf hij zich nog
in Nov. van dat zelfde jaar op raad van zijn oom, baron van der Capellen, als
predikant naar Indië, waar hij de volgende elf jaren van zijn leven ijverig werkzaam
is geweest, zoowel in 't belang der aan hem toevertrouwde gemeenten van Batavia
en omliggende plaatsen als voor meer algemeene belangen (Bijbelgenootschap,
zendingswerk, wetenschappelijke reizen, geheel Java, Madoera en Bali). In 1841
richtte hij met anderen te Batavia het Tijdschrift voor Nederl. Indië op, waarvan hij
tot 1863 redacteur gebleven is. Ook was hij lid en jaren lang president van het
Bataviaansch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Tweeërlei doel stond
hem voor den geest: uitbreiding der kennis, die men in zijn tijd van Indië had, en
ontwikkeling en bevrijding der inlandsche bevolking. Zijn leven lang heeft hij
gestreden voor de rechten van den Javaan als mensch; ter bestrijding van onrecht
en verdrukking, van slavernij en privileges heeft hij al zijn talenten als redenaar,
dichter en schrijver aangewend zooveel in hem was, op Java en in Nederland. Want
diep ging van Hoëvell gebukt onder het besef, dat Nederland jegens de bevolking
zijner overzeesche bezittingen zijn plichten niet vervulde, dat Java niet Janger
bestuurd mocht worden ten bate onzer schatkist en dat de inlanders aanspraak
hadden op een menschwaardiger bestaan. Veel moeite heeft hij zich door den strijd
voor deze overtuiging op den hals gehaald: een predikant, die zich met de politiek
bemoeide, was in veler oog ondraaglijk. Maar ten slotte heeft zijn zaak gezegevierd.
Van Hoëvell is een van de scheppers geworden der liberale koloniale politiek. In
1849 uit Indië teruggekeerd (wegens een berisping van regeeringswege), werd hij
nog in den loop van datzelfde jaar in Nederland tot lid van de Tweede Kamer der
Stat.-Generaal gekozen, wat hij ruim 13 jaar gebleven is (Nov. 49 tot Aug. 50, als
afgevaardigde voor 't hoofdkiesdictrict Zalt-Bommel, en van Oct. 50 tot Juli 62 voor
't distr. Almelo). Evenals hij in Indië zijn toehoorders had weten te boeien, hetzij hij
predikte in 't maleisch of hollandsch, zoo hingen vaak ook in het nederlandsche
parlement zoowel zijn medeleden als de bezoekers der tribune aan zijn lippen,
wanneer hij hier met zijn aangeboren redenaarstalent de indische toestanden
uiteenzette.
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Van de warmte en gloed, waarmee hij sprak, getuigen nog de vier deelen
Parlementaire Redevoeringen, door hem nagelaten en 1862-66 uitgegeven. De
schoonste getuigenis omtrent de heilzame gevolgen die v.H.'s strijd tegen de
misbruiken in Indië heeft gehad werd wel door een zijner felste tegenstanders in de
Kamer afgelegd, toen deze zeide dat het moeilijk voor iemand zou zijn zooveel
kwaads aan Indië te berokkenen als er goeds door hem tot stand was gebracht.
Naar veler oordeel had van Hoëvell met de portefeuille van Koloniën beloond moeten
worden, toen in 1862 het 2e ministerie Thorbecke optrad. Hij werd 1862 lid van den
Raad van State.
Talrijk zijn de geschriften door v.H. nagelaten. Hier volgen naar tijdsorde de
voornaamste ervan: Harpe en Psalter, verzameling v. christelijke liederen, naar het
duitsch van S p i t t a (1837); Geschiedkundig overzicht van de beoefening van
kunsten en wetenschappen in Neerl. Indië (1839); Episode uit de geschiedenis van
Neerl. Indië (1840); Nederland en Bali, een stem uit Indië enz. (1848); Bedenkingen
tegen de mededeeling van den minister van Koloniën aan de 2e Kamer omtrent
den verkoop van landen op Java (1849); Beschuldiging en veroordeeling in Indië
en rechtvaardiging in Nederland, een zelfverdediging (1850); De drukpers en de
Javanen (1851); Tochten van een Engelschman door den Indischen Archipel, voor
nederlandsche lezers bewerkt (1853, 2 dln.); Slaven en vrijen onder de
Nederlandsche wet (1854, 2 dln.); Reis over Java, Madura en Bali in het midden
van 1847 (1850-54, onvoltooid); Uit het Indische leven (1860), door L i n a
S c h n e i d e r onder het pseudoniem W. B e r g in 't duitsch vertaald; Parlementaire
redevoeringen over koloniale belangen (1862-66, 4 dln.).
Zie: P.J. V e t h in Eigen Haard 1879, 171 en Ned. Spectator 1879, 90; G.H. v a n
S o e s t in Mannen van beteekenis 1879, 199 en Tijdschr. Ned. Indië 1879, II, 1.
Zuidema

[Hoeven, Mr. Elias van der]
HOEVEN (Mr. Elias v a n d e r ), ged. te Rotterdam 4 Sept. 1698, begr. 6 Jan. 1768
aldaar, was een zoon van P h i l i p s v a n d e r H o e v e n of H o u v e en A l e t t a
d e R u u c k . Zijn vader heeft van 1695-1744 in rotterdamsche regeerings-colleges
gezeten en was tusschen 1709 en 1743 herhaaldelijk burgemeester, zijn moeder
was een dochter van E l i a s d e R u u c k , die meermalen burgemeester te
Rotterdam was tusschen 1698 en 1711. Elias van der Hoeven werd 20 Febr. 1717
als student in de rechten ingeschreven te Leiden (met onjuisten leeftijd in het
gedrukte Alb. Stud.) en promoveerde aldaar 5 Jan 1723 op een diss. de Judicantis
judicis of ficio. Hij begon zijn loopbaan als schepen van Schieland, werd in 1728
schepen van Rotterdam en in datzelfde jaar vroedschapslid, wat hij tot 1748 bleef.
Hij bekleedde in die periode nog allerlei andere stedelijke ambten, o.a. was hij
tresorier in 1731, 1737 en 1744, baljuw der stad van 1734-1736, burgemeester in
1745 en 1746, baljuw van Schieland van 1738-1742 en van 1748-1763 en werd hij
lid van het college der admiraliteit van Zeeland in 1747. Ook was hij ruwaard en
opperdijkgraaf van het land van Putten. Hij huwde 28 Oct. 1727 te Kralingen met
Maria van der Graeff de Vapour.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Gelukwensch aen den Weledelen Gestrengen
Heere Mr. Elias van der Hoeven, toen zijn Wel Ed. gestr. ten derden male iot bailjuw
en dijkgrave van Schieland aengesteld was, door J.W.V.H.
Moquette

[Hoeven, Mr. Johan van der]
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1744 aldaar en te Berkel begraven, was een zoon van N i c o -
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l a e s of C l a e s v a n d e r H o e v e n en B a e y k e n d e G r a e f f . Waarschijnlijk
was zijn vader dezelfde, die van 1669-1699 in rotterdamsche regeeringscolleges
zat en in 1667 en 1669 schepen was. De zoon werd 13 April 1681 student in de
rechten te Leiden en promoveerde aldaar. In 1692 vroedschapslid geworden in zijn
vaderstad, bleef hij dit tot 1744 en bekleedde hij allerlei andere stedelijke ambten
in die periode, o.a. was hij tusschen 1696 en 1741 herhaaldelijk burgemeester en
van 1705-7, 1719-21 en 1731-33 baljuw der stad. Hij was vrijheer van den Tempel,
heer van Berkel en Rodenrijs, 24 April 1685 te Rotterdam gehuwd met M a r i a
P o p p e en 15 Aug. 1694 met A d r i a n a v a n d e r K l o o t . Bij gelegenheid van
zijn benoeming tot burgemeester in 1717 verscheen Eerkrans enz. door S.H.
Kruger.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Hoeven, Mr. Johan Adriaan van der]
HOEVEN (Mr. Johan Adriaan v a n d e r ), ged. 1 Juli 1732 te Rotterdam, overl.
aldaar 11 Juli 1800, was een zoon van Mr. Elias van der Hoeven en Maria van der
Graeff de Vapour (kol. 1129). In 1755 werd hij student te Utrecht en hij promoveerde
aldaar in de rechten op een dissertatie De eo quod interest. Van 1759-1787 was hij
lid van de vroedschap te Rotterdam en bekleedde hij in die periode nog allerlei
andere stedelijke ambten, o.a. was hij in 1786 en 1787 burgemeester, van 1779-1785
baljuw der stad en van 1773-1778 en 1788-1795 baljuw van Schieland. Tusschen
1760 en 1788 treffen wij hem herhaaldelijk als gedeputeerde ter dagvaart aan, van
1763-1766 was hij gecommitteerde raad en van 1767-1770 lid van de hollandsche
Rekenkamer. Van 1769-1800 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te
Rotterdam, en van 1781-1787 tot de directeuren der Maatschappij van assurantie
enz. aldaar. In April 1787 trof hem het lot met zes andere raden wegens zijn
prinsgezinde gevoelens afgezet te worden; maar in Sept. van dat jaar werd hij
evenals de anderen weer in zijn ambt hersteld. Het jaar 1795 maakte hem voor
goed ambteloos burger. Hij huwde 16 Mei 1773 te Rotterdam M a r t h a M a r i a
van Zuylen van Nyevelt.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2e afd. 158 en Adelsarchief 1903/4,
292, waar hij echter ten onrechte ‘patriot’ genoemd wordt.
Moquette

[Hoeven, Willem van der]
HOEVEN (Willem v a n d e r ), schrijver en tooneelspeler te Amsterdam eind 17e
en begin 18e eeuw. Met zijn naam verschenen twee dichtwerken: De stryd van
Bacchus tegen de Indiaanen, boertig heldendicht (Amst. 1710) en Het lusthof
Rynneveen in vaerzen (z. pl. c. 1715, denkelijk een overdruk uit een grooter werk).
Voorts de volgende tooneelstukken, alle te Amsterdam gedrukt: De schrandere
tooneelspeelder, blyspel (1693, 1707, 1729) alle drie met titelprent: De gelukkige
tooneelspeelder door list. Blijkens. de opdracht is dit des schrijvers eersteling.
Filipyns belachchelyke schaaking, kluchtspel (1712, 1736); 't Koffyhuis, blyspel
(1712, 1715, 1734); De vermomde minnaar, blyspel (1714, 1717) (misschien naar
R o j a s Z o r r i l l a , Entre bobos anda el juego); De doodelyke minnenyd, treurspel
(1714, 1733, 1743, 1782); De vermomde minnares, blyspel (1717); (naar
D i a m a n t e , Industrias de amor logradas, of naar een verhaal uit S c a r r o n ,
Roman comique?); De dood van sultan Selim, Turksen keizer, treurspel (1717,
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1731); De rechter in zyn eigen zaak, blyspel (1718); De belachelyke lotery (1719);
Isabella, Princesse van Iberië(1720), (naar A. E n r i q u e z G o m e z , A lo que
obligan los celos?).
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De Catalogus van de Mij. der Ned Letterk. kent een paar bruilofsdichten van 1710
en 1723.
V a n d e r M a r c k , Naemrol stelt nog op zijn naam het anoniem verschenen:
Arlequin tovenaar en bankier, kluchtspel (1730) (2 uitgaven van dat jaar).
Ebbinge Wubben

[Hoeven, Abraham Pruys van der]
HOEVEN (Abraham P r u y s v a n d e r ), geb. 30 Maart 1829 te Leiden, overl. te
Brussel 7 Jan. 1907, zoon van prof. Cornelis P.v.d.H. en Maria Cornelia Trompert.
Hij ging in 1845 als scheepsjongen in zeedienst, deed verscheidene zeereizen en
bevond zich in 1852 als stuurman te Batavia, waar hij zich bekwaamde voor O.I.
ambtenaar en in Jan. 1854 benoemd werd tot ambtenaar ter beschikking en geplaatst
in de res. Benkoelen. In 1856 werd hij controleur 3e kl. en in Aug. 58 overgeplaatst
naar Sumatra's Westkust; het volgend jaar werd hij aan den commandant der
Redjangsche expeditie toegevoegd voor de politieke aanraking met de bevolking.
In 1860 volgde zijn benoeming tot controleur 2e kl., daarna 1e kl. met standplaats
Redjang in Palembang, in '62 werd hij ass.-resident van de L. Kota en daarna van
Mandeling. Na een twee-jarig verlof werd hij benoemd tot ass.-resident van
Benkoelen; in 1870 tot resident der Lampongs en in 1873 van Palembang. In Mei
'79 vertrok hij opnieuw met een 2-jarig verlof naar Nederland, maar ontving reeds
in Oct. van dat jaar bericht dat de Gouv.-Gen. ‘over zijn diensten wenschte te
beschikken’. Toen hij in Dec. 1879 naar Indië teruggekeerd was, werd hem tot taak
gesteld, in overleg met generaal van der Heyden de plannen te ontwerpen voor de
organisatie van het bestuur in Atjeh. Hij bleef van Febr.-Oct. '80 als
gouv.-commissaris te Atjeh en diende met zijn mede-commissaris een rapport in
waarbij voor 't eerst op de invoering van eene scheepvaartregeling werd
aangedrongen als de meest noodige maatregel voor de gezagserkenning en
pacificatie van Atjeh. In Mei 1881 werd hij tot gouverneur van dat gewest benoemd,
voerde er het civiele bestuur in, op een tijdstip dat het land nog allerminst voor een
‘civiel bestuur’ zonder dadelijken steun der militaire macht gegeschikt was, zoodat
het verzet in Groot-Atjeh door de krachtige hand van van der Heijden bedwongen,
opnieuw uitbrak. Hij vertrok van daar 12 Maart 1883. Weinige maanden daarna
werd P.v.d.H. op verzoek gepensionneerd, doch trad in 1886 weder in 's lands dienst
als lid van den Raad van Indië. In Aug. 1893 vertrok hij met pensioen naar Europa.
Op de daden van zijn bestuur in Atjeh heeft het niet aan kritiek ontbroken. Men leze
bijv. E.B. K i e l s t r a , Atjeh, onder het bestuur van den gouverneur Pruys van der
Hoeven in Ind. Milit. Tijdschr. 1886, I, 209 en 305.
Pr. v.d.H. was 31 Mrt. 1865 te Noordwijk-binnen gehuwd met E l k o l i n e
G e r a r d i n e P e t r o n e l l a C a n t e r A l t a (geb. den Haag 30 Dec. 1848, overl.
te Brussel 21 Dec. 1902). In 1852 heeft J.P. Berghaus zijn portret op steen
geteekend.
Zijn belangrijkste geschriften zijn: Veertig jaren Indische dienst ('s Grav. 1894);
Een woord over Sumatra in brieven. I. Benkoelen, II. Sumatra's Westkust en
Palembang (Rotterdam 1864, 2 dln.); Mijne ervaring van Atjeh ('s Gravenhage 1896);
Stemmen uit het Oosten (overzicht van de territoriale veranderingen in Afrika en
Azië, in verband met ons koloniaal bezit) in Vragen des Tijds XXV, II, 245:
Reorganisatie van het bestuur van Ned.-Indië, ibid. XXX, II, 230.
Muller

[Hoevers, Willem]
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HOEVERS (Willem), ned. herv. predikant, eerst te Blokzijl (1852-55), toen te Gorredijk
(1855-57), vervolgens te Franeker (1857-59),
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te Leeuwarden (1859-62) en in den Haag (1862 tot zijn dood 3 Jan. 1884). Geb. te
Utrecht, 14 Oct. 1827, uit het huwelijk van S w e b e r t u s H o e v e r s en
W i l h e l m i n a H o g e w e g , bezocht hij daar de lagere school, het gymnasium en
de universiteit. Van huis uit de orthodoxe richting toegedaan, werd hij eerst later
voor een meer liberale en in den Haag zelfs, onder den invloed van zijn collega J.C.
Zaalberg, voor de in die dagen opgekomen ‘moderne’ richting gewonnen. Na het
vertrek van Zaalberg was en bleef Hoevers de eenige moderne predikant in de
residentie, verdedigde hier echter trouw zijn toen reeds door anderen verloren
geachten post, tot de dood hem uit den moeilijken strijd bevrijdde.
Met Z a a l b e r g was H. in 1865 de stichter van de vereeniging ‘Licht, Liefde,
Leven’ in den Haag, welke stichting door haar onderwijs en haar maatschappelijke
instellingen veel voor de ontwikkeling van het godsdienstig leven in vrijzinnigen
geest heeft gedaan. Buiten den Haag stond H. de belangen der vrijzinnige richting
ijverig voor in den Ned. Protestantenbond, met welks oprichters hij in nauwe
betrekking stond. Van de door Hoevers uitgegeven geschriften noemen wij:
Herinneringsgave. Tweetal leerredenen (1857); De getrouwe evangeliedienaar eene
eer van Christus. Ter gedachtenis van J.P. van Harencarspel (1862); Vóór het feest
en nà het feest. Twee leerredenen (1863); Het recht van een modern theolooog tot
de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk (1864); Vrijheid. Hervormingspreek
(1864); De Gemeente oordeele! Open brief aan de leden der Herv. Kerk in en buiten
's Gravenhage naar aanleiding van een der jongste besluiten van den Kerkeraad
(1867); Toelichting tot J.C. Z a a l b e r g 's afscheidspreek (1867); De
Remonstrantsche broederschap een getuige voor de gemengde school (1869);
Mannen van naam. Godsdienstige toespraak ter nagedachtenis van J.R. Thorbecke
(1872); Godsdienstig leven buiten en in de wereld (1873); Mannen als Barnabas.
Preek naar aanleiding van den dood van Ds. F.C.A. Pantekoek (1878) en
Godsdienstige toespraak naar aanleiding van den ontzettenden moord gepleegd
op een onschuldigen knaap (1880). Voorts bezorgde H. een vertaling van
G u e r i c k e 's Geschichte des Neuen Testaments (1857) en redigeerde hij van
1875-82 met B. R i e m s t r a het Bijbelsch Dagschrift. H. was gehuwd: 15 Apr. 1852
met G e e r t r u i d a J o h a n n a B i j l e v e l d , overl. te Franeker in 1859; en 29 Apr.
1863 met A l i d a J o h a n n a C r a n s , die hem overleefde. Uit beide huwelijken
had hij kinderen.
Zuidema

[Hofdijk, Willem (1)]
HOFDIJK (Willem) (1) te Alkmaar gedoopt 29 Febr. 1748, overl. 24 Oct. 1826, zoon
van G e r r i t H. en T r i j n t j e v a n d e r M o e r . Hij was bakker van het
aalmoezeniershuis, bedankte daarvoor Aug. 1796 en was sedert 29 Nov. 1785
bestelder der pakgoederen van het amsterdamsche veer, van welke betrekking hij
in 1795 afstand deed. 14 Juli 1796 werd hij benoemd tot makelaar en marktmeester
van de graanmarkt, 16 Aug. d.a.v. tot ontvanger van het stadsmiddel van de waag,
de boter en het bestiaal. Bij de reorganisatie van 's lands belastingen in 1806 werd
hij ontvanger der verpondingen, hetgeen hij bleef tot zijn overlijden. In 1799 had hij
te vergeefs naar het baljuwschap van de Beemster gedongen.
H. behoorde 10 Maart 1784 tot de oprichters van het patriotsch gezelschap
Burgerhart, en richtte daarin een dichterlijk vaarwel tot Palu-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1133
danus, toen deze volgens de Staten-resolutie van 23 Juli naar Overijsel zou
vertrekken. Eene vervolging der oprichters in 1787 liep goed af, en 2 Juni 1788
ontvingen hij en andere stadsambtenaren eene vermaning maar werden zij niet van
hunne betrekkingen ontzet. Na de omwenteling van 1795 werd hij benoemd tot lid
der commissie voor het ontwerpen van een reglement ter verkiezing der plaatselijke
regeering, hield hij 22 Maart, als voorzitter van het comité-revolutionnair, de rede
bij de inwijding van den vrijheidsboom en vertegenwoordigde hij van April tot Sept.,
met A.v. Steenwijk, Alkmaar in de vergadering der Provis. Representanten van het
Volk van Holland. Volgens mededeeling van zijn zoon W i j n a n d moet hij,
vermoedelijk in dat onrustige jaar, eene zending vervuld hebben tot bevrediging van
de bevolking der zeedorpen, waarin hij te Monster slaagde door van den predikstoel
het woord te voeren. 29 Maart 1798 werd hij door de municipaliteit verkozen tot lid
der commissie voor de zuivering der grondvergaderingen.
Hij huwde 2 Juli 1775 met W i l h e l m i n a S c h u t , overl. 20 Juli 1814, 65 jaren
oud, die hem 6 kinderen heeft geschonken.
In 1786 werd door het haagsche dichtgenootschap ‘Kunstliefde’ bekroond zijn
stuk: De beste Burger. Voorts zag van hem het licht: Iets aan Alkmaars gewapende
Burgerij, bij het ontvangen van hare nieuwe en gelijke geweeren ... (10 Aug. 1784)
en eene Bespiegeling van de Noodzakelijkheid en 't Nut der burgerlijke
waakzaamheid; ter bewaaring der vrijheid in Nederland (Alkm. 1784); Het beteugeld
geweld, of Alkmaar op den zeventienden van Wynmaand 1799: Tooneelspel (in
proza) (Alkm. 1801); Gedachten, bij het aanstaand vertrek van ... Izaäk Prins,
predikant der hervormde gemeente te Alkmaar, nu beroepen naar die van Dordrecht
(Alkm. 1822); De Decreten der Provis. Representanten bevatten een den 17 Mei
1795 in hunne vergadering door H. voorgedragen en met algemeene toejuiching
beantwoord gedicht, na de mededeeling van het verhandelde bij het vredestractaat
met Frankrijk.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n ,
Biogr. Woordenboek.
Bruinvis

[Hofdijk, Willem (2)]
HOFDIJK (Willem) (2), kleinzoon van den voorgaande, zich noemende W i l l e m
J a c o b s z . H., geb. te Alkmaar 27 Juni 1816, overl. te Arnhem 29 Aug. 1888, zoon
van J a c o b H., goud- en zilversmid, ged. 1 Mrt. 1781, overl. 7 Nov. 1817, en
M a r g a r e t h a v a n T h u y l , ged. 2 Febr. 1786, overl. 11 April 1836. De weduwe
hertrouwde 6 Dec. 1818 met S a l o m o n S i e u w e r t s , goud- en zilversmid en
barbier. S i e u w e r t s huwde weder 11 Sept. 1836 met M a r e t j e B o t v a n g e r ,
die later geauthoriseerde inbrengster der stads bank van leening werd. H. had dus
reeds op tweejarigen leeftijd een stiefvader en kreeg, toen hij 20 jaren telde, ook
een stiefmoeder, maar beiden hebben het hem nooit aan liefde en hulp doen
ontbreken.
De opleiding in het vaderlijk vak werd spoedig geëindigd en de knaap werd
kweekeling ter schole van den onderwijzer de Wit; 28 April 1835 legde hij het examen
af voor den derden rang. Gedurende Aug. en Sept. van dat jaar nam de jonkman
de school waar in de Heerhugowaard, waarvan de onderwijzer overleden was; van
Dec. 36 tot Mei 39 was hij ondermeester aan de dorpsschool te Beusichem, waarvan
het hoofd ook kostleerlingen mocht houden. Hij had toen genoeg van het
schoolmeesteren, de liefde tot de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1134
poëzie had hem bezield; hij keerde naar Alkmaar terug en ging verzen schrijven en
uitgeven, zonder succes, want de critiek havende zijne eerstelingen geducht. Op
voorspraak van den hoofdcommies ter secretarie, P. Spanjaardt, kreeg de als een
mislukt genie beschouwde daarbij een klerkenbaantje, dat hem in 1841 ƒ 200, sedert
1844 ƒ 300 's jaars verschafte, luttel loon voor iemand, die zich sedert 11 Oct. 41
met eene vriendin zijner jeugd verloofd had. Hofdijk teekende aardig en toen de
goedhartige Bosboom, in het najaar van 46 te Alkmaar zijnde om kerkstudiën te
maken, zijn werk gezien en zich er goedkeurend over uitgelaten had, meende hij,
dat het penseel voor hem wellicht een middel van bestaan zou kunnen worden. 30
Maart 1847 verzocht hij den stadsraad één jaar verlof met behoud van tractement,
om zich in de schilderkunst te bekwamen; tegen het verlof had men 1 April geen
bezwaar, maar het tractement werd ‘bij de tegenwoordige niet zeer gunstige toestand
der stedelijke kas’ geweigerd. Eenige stadgenooten kwamen hem echter te hulp,
en hij ging zich te Haarlem onder leiding van S.v.d. Berg en C. Immerzeel oefenen.
Zijn eerste schilderij, een boschgezicht, ter tentoonstelling te Amsterdam in 1848
en 's jaars daarna te 's Gravenhage gezonden, bleef onverkocht. Schilderen met
de pen zou meer H.'s roeping blijken dan met het penseel. Het verblijf te Haarlem
bracht hem in aanraking met de rederijkerskamer ‘Lourens Jansz. Coster’ en tot het
schrijven van drama's, welke eerlang door alle rederijkers in den lande opgevoerd
werden. Zijn Jonker van Brederode verscheen in 1849 met een aanbevelenden brief
van Mr. J. van Lennep aan den uitgever Kraay, met het jaar 1850 aanvaardde hij
de redactie van het Album der Schoone Kunsten, dat een mededinger van de
Kunstkronijk trachtte te worden maar met 1854 eindigde; de Koningin beantwoordde
de opdracht zijner Balladen (in 1850) met het geschenk eener pendule. Bij de
ontvangst daarvan, gelijk ook het volgende jaar, vertoefde hij op ‘Holland op zijn
smalst’ bij Beverwijk. Toen kwam de leeraarplaats voor de nederlandsche
geschiedenis en letteren open aan het gymnasium te Amsterdam, waarop de curator
v. Lennep hem opmerkzaam maakte. Alberdingk Thijm, met wien H. reeds in 1847
betrekking had aangeknoopt, was zijne voorspraak bij de overige curatoren, en 22
Oct. 1851 zag de sollicitant zich in het gewenschte ambt bevestigd. Alzoo was eene
positie verworven welke het lang gehoopte huwelijk veroorloofde.
De nieuwe leeraar, die zijne historische studiën bij voorkeur aan de middeleeuwen
had gewijd, moest zich nu op veel uitgestrekter gebied te huis maken; hij deed zulks
met ijver en blijkens zijn uitgegeven werken met goed gevolg. Hij wist bij zijne
leerlingen belangstelling te wekken voor zijne leervakken, maar onthield zich steeds
van het nazien van hun schriftelijk werk. Hij verkreeg groote sympathie voor den
vrijheidskrijg der Nederlanders en hunne prinselijke aanvoerders, en zoo vaak het
derde eeuwgetijde daagde voor gewichtige bedrijven van dien strijd, gaf zijne
vaardige pen daarvan een aanschouwelijk verhaal. Ook bevorderde hij te Alkmaar
de herleving der gedachtenisviering van het ontzet in 1573 en nam hij deel aan de
luisterrijke viering van het derde eeuwgetijde, o.a. door aan het feestmaal den Koning
in een gedicht te huldigen.
H., in 1851 tot lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, in 1860 tot lid
van den raad
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van bestuur der Kon. Academie van Beeldende Kunsten benoemd, behoorde in
1858 tot de oprichters van het Oudheidkundig Genootschap en was een der
hoofdbestuurders van het Nederlandsch Tooneelverbond, alsook lid der redactie
van diens in 1872 begonnen orgaan Het Nederlandsche Tooneel, terwijl hij, toen in
het laatst van 1874 de tooneelschool geopend werd, een deel van het onderwijs
daaraan op zich nam. De jaarboekjes Dorcas, Vergeet mij niet, Aurora en Castalia
verschenen eenige jaren onder zijne, al of niet met anderen gedeelde, redactie.
Van de Taal- en Letterkundige Congressen was hij een trouw en op prijs gesteld
bezoeker.
Zijn 70e verjaardag bereidde hem een grootsche betooging: in de versierde zaal
van ‘Felx Meritis’ werden zijne verdiensten gehuldigd door de professoren ten Brink
en Quack, door amsterdamsch burgemeester v. Tienhoven e.a., of voor zich of
namens genootschappen, ook met aanbieding van waardevolle geschenken; en
daarop volgde een feestmaal in ‘Duinlust’ bij Santpoort. Ook de Kon. Letterk.
Vereeniging ‘Hooger zij ons doel’, waarvan H. eerelid was, gaf een feestavond in
‘Maison Stroucken’, waarbij de feestrede werd uitgesproken door H.F. Boelen. Drie
maanden later was de tijd gekomen voor zijn emeritaat. Hij verbleef nog tot 28 April
1888 te Amsterdam en vertrok toen, reeds lijdende, naar Arnhem, waar familie zijner
vrouw woonde en hij 4 maanden na zijne komst ontsliep. Hij werd te Rozendaal
begraven.
H. is driemaal gehuwd geweest: 6 Febr. 1852 te Alkmaar met H e l e n a
J o h a n n a U k e n a , geb. te Alkmaar 10 Oct. 1822, overl. te Amsterdam 30 Mei
1853, dochter van F o k k e H e n d r i k U., logementhouder in ‘de Burg’, overl. 1823,
en W i l h e l m i n a M a g d a l e n a O b e r m u l l e r , overl. 1873; 15 April 1857 te 's
Gravenhage met C o r n e l i a P e t r o n e l l a P o s t , geb. aldaar 6 Juni 1831, overl.
te Amsterdam 30 Dec. 1867, dochter van H e n d r i k W i l l e m L a m b e r t u s P.
en C o r n e l i a P e t r o n e l l a T h i e r e n s ; en 2 Febr. 1870 te 's Gravenhage met
W i l h e l m i n a H o r n , geb. te Enkhuizen 22 Nov. 1822, dochter van D a n i ë l H.
en C o r n e l i s j e S p a n j a a r d t .
Als trouwe vrienden van H. mogen inzonderheid genoemd worden E. Masdorp,
D. Dorbeck, F.L. Willekes Macdonald en J.A. Alberdingk Thijm. Zij stootten zich niet,
als anderen deden, aan de ruwheid welke H's optreden dikwerf eigen was, zij kenden
zijn nobel hart. Potgieter getuigde van hem: ‘Onder onze letterkundigen ken ik er
maar weinigen, die zoo volhardend, zoo eerlijk als hij hebben gestreefd beide geest
en gemoed te ontwikkelen. Ik verheug mij er over, dat zijn naam en zijn werk thans
door het geheele vaderland worden gewaardeerd,’ en Alberdingk Thijm schreef:
‘Onder de oorspronkelijke geesten, de bezielde dichters, de treffende koloristen en
de rechtschapen nederlandsche karakters komt W.J. Hofdijk eene eerste plaats
toe.’
Eene door B. van Hove vervaardigde en door P.W. Jansen geschonken marmeren
buste van H. werd 19 Maart 1890 in het Rijksmuseum te Amsterdam geplaatst.
Alkmaars museum bezit daarvan de in 1886 gemodelleerde gipsbuste en tevens
eene dergelijke door L. Royer van H.'s eerste vrouw; ook bevindt zich daar H.'s in
1861 door M. Calisch geschilderd portret. In prent is hij dikwijls afgebeeld: in
steendruk, met omgehangen mantel, door G.J. Bos; met witte das door A.J. Ehnle
(Album der Schoone
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Kunsten); naast zijn tweede vrouw (Leeskabinet 1886); in staalgravure met
omgeslagen mantel door W.F. Wehmeyer naar A.J. Enhle; staande door J.H.
Renneveld (Kennemer Legenden en afzonderlijk op groot papier); in houtsnede
door A.A. Tilly naar Ch. Rochussen (Eigen Haard 1886); in photographie (t e n
B r i n k , Onze hedendaagsche Letterkundigen, 1885); in ets door P.J. Andriessen
(In 't harte van Java); in zincographie het vorige weergegeven in De Leeswijzer van
15 Juni 1886 en het Algem. Nederl. Familieblad. Een portret van H e l e n a U k e n a
in staalgravure door W. Steelink is geplaatst voor het aan hare nagedachtenis
gewijde gedicht Helena.
Zie: Leeskabinet Juni 1886 (Memoires van J.A. A l b e r d i n g k T h i j m ); De
Leeswijzer 15 Juni 1886 (over H. als dichter door H. T h . B o e l e n ); Idem van 1
Juli (de Hofdijk viering); de Gids van Juli 1886 (Open brief van prof. P.J. V e t h ,
bewondering betuigende over H.'s kennis van de natuur en het volksleven van Java);
de Portefeuille 3 Juli 1886 (Feestnummer met verslag der huldiging en
beoordeelingen van den gehuldigde door eenige letterkundigen); Algemeen
Nederlandsch Familieblad (Genealogigisch fragment van het geslacht H., 1886); J.
t e n B r i n k , Geschied. der Noord- Nederl. Letteren in de 19e eeuw II (1888) 215
(levensschets en bibliografie); J.G. F r e d e r i k s , De Jonkheid van een Dichter in
Amsterdamsch Jaarboekje 1889; Levensber. Letterk. 1889, 197, met bibliografie;
C.J.B.v.d. D u y s , W.J. Hofdijk in zijn leven en werken (Edam 1890), bevat vele niet altijd juiste - elders niet geboekte bijzonderheden.
Bruinvis

[Hoffmann, Bernard Willem]
HOFFMANN (Bernard Willem), rector van 't gymnasium te Haarlem, 23 Sept. 1835
te Uithuizen geb., waar zijn vader dokter was, en 30 Nov. 1904 te Haarlem overl.
Hij ontving zijn opleiding aan het instituut van Dikema te Hoogezand, waar hij later
ook een tijdlang als secondant werkzaam was. Midderwijl begon hij aan de
hoogeschool te Groningen zijn studie in de letteren, die hij te Utrecht voortzette,
werd in 1862 tot conrector aan 't gymnasium te Gouda benoemd en promoveerde
in 1865 te Utrecht op een diss. de Marco Licinio Crasso. In 1866 werd hij praeceptor
aan 't gymnasium te Haarlem, in 1874 conrector en in 1877 rector dier school, uit
welke laatste betrekking hij in 1900 eervol ontslag ontving. Behalve zijn dissertatie
schreef Hoffmann nog een Beknopte geschiedenis van het gymnasium te Haarlem,
ter herdenking van het 500-jarig bestaan dier school (1889).
Zuidema

[Hoffman, Johan Frederik]
HOFFMAN (Johan Frederik). Onder dezen naam vermelden wij drie personen, die
te Rotterdam verdienen in herinnering te blijven. De oudste (1), 16 Febr. 1717 te
Hachenburg geboren, begr. 4 Maart 1777 te Rotterdam, was schepen van het
ambacht van Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk genaamd Cool in 1749, en
van 1762 tot 20 Nov. 1776 directeur der Maatschappij van assurantie enz. te
Rotterdam. Hij huwde te Rotterdam eerst 23 Mei 1742 met J o h a n n a C a t a r y n a
H a r t c o p , de dochter van zijn patroon en lateren compagnon J o h a n H a r t c o p ,
wiens ijzerhandel later is voortgezet onder de firma ‘Joh. Fred. Hoffman̅’, en daarna
16 Jan. 1749 met S o p h i a C a a n . Bij deze gelegenheid verscheen een bundeltje
bruiloftszangen: Parnasloovers gestrooid op de bruilofstafel van enz. Het zijn duitsche
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K o u w e n b e r g , D. v a n d e r S t e e n , A. H o f f m a n n enz.
Zie: Ned. Leeuw, Mei 1911.
Zijn zoon (2) en naamgenoot, Mr. J o h a n F r e d e r i k , uit het 2e huwelijk, ged.
te Rotterdam 26 Juni 1759, begr. aldaar 21 Mei 1825, werd 10 Sept. 1777 als student
in de rechten te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar. Eerst vestigde hij
zich te Amsterdam, maar werd in 1790 chef van de ijzerzaak te Rotterdam. De
omwenteling bracht hem in 1795 in de stedelijke regeering. Hij begon zijn loopbaan
als provisioneele raad; van 1803-1824 heeft hij zitting gehad in het college van de
vroedschap of den raad, wethouder was hij van 1803-1804 en van 1808-1811.
Bovendien was hij van 1790 tot zijn dood directeur der Maatschappij van Assurantie
enz. te Rotterdam; hij werd als zoodanig door zijn zoon opgevolgd (tot 1870). Hij
huwde eerst te Haarlem 27 April 1783 met A n n a H e n r i ë t t e v a n E y s , daarna
te Utrecht 29 Jan. 1790 met C a t h a r i n a F r e d e r i c a C o r n e l i a H a n g e s t
d'Y v o y .
Zijn gelijknamige zoon (3) geb. te Rotterdam 7 Jan. 1791, overl. aldaar 16 Aug.
1870, werd tot raadslid benoemd in 1824, wat hij tot 1866 bleef; van 1824-42 en
van 1844-45 was hij wethouder, van 1845-66 burgemeester. Tijdens zijn
burgemeesterschap heeft de stad zich uitgebreid en is Feijenoord in exploitatie
genomen. Bij gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijksfeest bleek door het aanbieden
van een kostbaar geschenk, hoe de burgerij hem waardeerde. Tevens werd toen
een Huldezang gedicht door H. M a r o n i e r , op muziek gezet door A.W.A.
H e y b l o m . Hij was lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij huwde te
Rotterdam 2 Aug. 1815 met A n n a J o z i n a v a n d e r P o t .
Zijn door R. van Eysden geschilderd portret is in het Museum Eoijmans te
Rotterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Hoffman, Mr. Nicolaas Jan Agatho Christiaan]
HOFFMAN (Mr. Nicolaas Jan Agatho Christiaan), geb. te Zutphen 17 Aug. 1778,
overl. te Rotterdam 5 Nov. 1833, was een zoon van B e r n a r d H o f f m a n ,
hervormd predikant te Zutphen, later te Middelburg, en G e e r t r u y d a A n n a
E l i s a b e t h B r u y s t e n s . Te Leiden werd hij 18 Sept. 1796 als student in de
theologie ingeschreven, maar ging later over in de rechten en promoveerde 23 Sept.
1801. Hij vestigde zich daarop te Rotterdam, waar hij in 1813 gekozen werd tot lid
van den raad; van 1824-1833 was hij wethouder; tevens had hij zitting in de
Provinciale Staten van Holland sinds 1825. Hij was van 1818 tot zijn dood directeur
der Maatschappij van assurantie enz. te Rotterdam. Ook was hij lid van de Mij. der
Ned. Letterk. te Leiden. Hij huwde 9 Febr. 1807 (niet 14 Febr., zooals Alg. Ned.
Familiebl. opgeeft) met A r y n a v a n d e r P o t . Bij v a n d e r A a wordt vermeld,
dat hij eerst student te Utrecht is geweest, doch in het Album Stud. van deze
universiteit komt zijn naam niet voor.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Handel. Letterk. 1834, 22; Alg. Ned. Familiebl.
o

1883-84, n . 130.
Moquette

[Hoffman, Nicolaas Jan Agatho Christiaan Arinus]
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HOFFMAN (Nicolaas Jan Agatho Christiaan Arinus), zoon van den vorige, geb. te
Rotterdam 8 Sept. 1822, overl. 7 Juli 1882 aldaar, werd 14 Sept. 1840 als student
ingeschreven te Utrecht en promoveerde daar 14 Apr. 1848 in de rechten. Van
1857-1882 had hij zitting in den raad van Rotterdam, van 1859-1882 was hij
wethouder en sinds 1871 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Verder
was hij nog dijkgraaf van Charlois. Als
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wethouder van plaatselijke werken heeft hij veel voor Rotterdam gedaan. Hij was
een der werkzaamste bestuursleden van de diergaarde. Bij testament vermaakte
hij aan zijn vaderstad de som van ƒ 38.000 door hem als wethouder wegens salaris
en vacatiegeld genoten. Hij huwde te Rotterdam 13 Oct. 1858 met C o r n e l i a
T h e o d o r a C a s t a n i ë n en 27 Aug. 1868 met H e n d r i k a D u n l o p . In het
gemeente-archief te Rotterdam bevindt zich zijn portret, een teekening in wit en
zwart krijt door H. Dekker (1883).
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Alg. Ned. Familieblad 1883-84 n . 130.
Moquette

[Hogeman, Johannes]
HOGEMAN (Johannes) geb. te Steenwijkerswold 2 Mei 1828, overl. te Slagharen
10 Mei 1893, r.k. priester. Hij was ijverig werkend lid van de Vereeniging voor
overijselsch regt en geschiedenis en van het Friesch Genootschap. Zie Versl. en
meded. Ver. voor O.R. en Gesch. 1878-1892; Verslag der Hand. Friesch
Genootschap 1891-1892. Hij plaatste artikelen in: Nieuwe Drentsche Volksalmanak
van de jaren 1888 tot 1894; Friesche Volksalmanak 1890-1893; Algem. Nederl.
Familiealmanak 1887.
de Groot

[Hollander, Christianus]
HOLLANDER (Christianus) volgens v.d. S t r a e t e n vermoedelijk te Dordrecht
geboren omstreeks 1520. Men noemde hem veelal C h r i s t i a a n J a n s z . ook
wel C h r i s t i a a n J a n s z o o n d e H o l l a n d e r ; hij werd in 1549 kapelmeester
van Sancta Walburgis te Oudenaarde; hij werd òf in 1556 òf in 1559 choorzanger
bij keizer Ferdinand I en na diens dood bij Maximiliaan II in 1564, dien hij bezong
in een zesstemmig motet: ‘Nobile virtutum culmen rex inclite salve’. 18 Motetten
staan in den Thesaurus Musicus van J o a n e l l i (Venetië 1568). Ten slotte kwam
hij te München in betrekking bij de hofkapel van hertog Wilhelm V van Beieren waar
hij vermoedelijk 1575 - anderen beweren 1576 - stierf. Hij componeerde en gaf in
1570 te München een groot aantal 4- tot 8-stemmige geestelijke en wereldsche
liederen uit, alsmede een gansche reeks 5- en meerstemmige duitsche liederen
met instrumentale begeleiding.
Johan Püchler uit Schwandorf (Beieren) gaf in 1573 te München van hem uit eene
verzameling 3 stemmige motetten onder den titel: Triciniorum quantum vivae vocis,
tum omnis generis instrumentis musicis commodissime applicari possunt. Hollander
stond in zijn tijd bekend als uitstekend componist die grooteren roem verdiende dan
hij genoot. Zijn stijl was zuiver, zijn harmonie verried een zekere elegance, gelijk
men die bij de grootste meesters vindt; de stemvoering is voortreffelijk; in zijn muziek
vindt men een rhythmisch karakter, dat in de 16e eeuw nog onbekend was. Ook
A m b r o s , Geschichte der Musik III, 315 spreekt zeer gunstig over hem.
Zie: E. v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas avant le XIX siècle II,
51; E i t n e r in Allg. D. Biographie XII, 749.
Hartog

[Hollander, Sebastiaan]
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HOLLANDER (Sebastiaan), ook wel H o l o a n d e r geschreven; hij was een nederl.
contrapuntist, geb. te Dordrecht in 1509, overl. te München in 1562; hij was
kapelmeester van hertog Wilhelm I van Beieren en componist van motetten. Zijn
vijfstemmig motet ‘Dum transisset’ levert het bewijs, dat hij een voortreffelijk
componist is.
A m b r o s , Geschichte der Musik III, 316, beweert dat hij de voorganger was van
Orlandus Lassus in diens betrekking als kapelmeester bij het beiersche hof. R o b .
E i t n e r trekt dit echter in twijfel; hij zegt de opeenvolging
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der kapelmeesters nauwkeurig te kennen en noemt de volgende: in 1550 Andri
Zanner, in 1552 Ludwig Daser, in 1563 Orl. Lassus. De gaping tusschen Daser en
O. Lassus is dus volgens Eitner blijkbaar niet aangevuld.
Zie: E i t n e r in Allg. D. Biographie XII, 750.
Hartog

[Hollander, Joannes Jacobus de]
HOLLANDER (Joannes Jacobus d e ), geb. 28 Aug. 1817 te Aartswoude, overl. 5
Nov. 1886 te Breda, studeerde te Leiden in de theologie en de letteren. Hij
promoveerde er 27 Febr. 1840 tot doctor in de letteren en besp. wijsbegeerte op
eene Dissertatio literaria inaug. de E u r i p i d i s Supplicibus. Aan de Kon. Mil.
Academie werd hij 10 Febr. 1843 benoemd tot leeraar in de oostersche talen, 15
Oct. 1845 tot lector en 14 Sept. 1861 tot hoogleeraar. Sedert 18 Aug. 1877 (bij de
reorganisatie van de Kon. Mil. Acad.) doceerde hij bovendien de geschiedenis,
aardrijkskunde en land- en volkenk. van N.-Indie, totdat hij 1 Oct. 1885
gepensionneerd werd. Hij was eerelid van het Bat. Gen. van Kunsten en
Wetenschappen. Zijne werken hebben tot onderwerp de taal-, land- en volkenk. van
Ned.-Indië: Handleiding bij de beoefening der Mal. taal- en letterk. (1e dr. Breda
1845, 5e druk Breda 1882); Handleiding tot de kennis der Mal. taal (1e dr. Breda
1845, 9e dr. Breda 1882); Handleiding bij de beoefening der landen volkenk. van
Ned. O.I. (Breda 1861-1864); Handl. bij de beoefening der Jav. taal- en letterk.
(Breda 1848); Handl. bij de beoef. der Jav. taal (Leiden 1886); Handl. bij de beoef.
v.h. Mal. letterschrift (1e dr. 1847, 2e dr. 1859); Mal. schrijfen leesoefeningen (1867);
Geschied. van Djohor Manikam (Breda 1845); Sjair Kèn Temboehan (Leiden 1856);
Verhaal v.d. aanvang der Padrionlusten op Sumatra (Leiden 1857); Manik Maja in
Verh. Bat. Gen. v.K. en W. XXIV, enz.
Zie: R. v a n E c k in Eigen Haard 1886, 592; Encyclop. v. Ned. Indië II, 47-48.
Juynboll

[Holle, Karel Frederik]
HOLLE (Karel Frederik), zoon van P. H o l l e en A.A. v a n d e r H u c h t , geb. 9
October 1829 te Amsterdam, overl. 3 Mei 1896 te Buitenzorg. Hij vertrok op zijn 14e
jaar met zijn familie naar Indië en trad in 1846 in 's lands dienst als klerk op het
bureau te Tjiandjoer. Daarna werd hij klerk bij de directie der Cultures en bij de
Middelen en Domeinen, in 1851 derde commies en in 1853 eerste commies. In
1856 op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen, trad hij op als administrateur
der theeonderneming Tjikadjang. In 1862 stichtte hij de theeonderneming Waspada.
Daar sloot hij vriendschap met Raden Hadji Mohammed Moesa en legde zich toe
op de kennis van de zeden en gewoonten, taal en godsdienst der Soendaneezen,
wier belangen hij steeds voorstond. In 1866 stichtte hij de kweekschool voor inl.
onderwijzers te Bandoeng. In 1871 verleende de regeering hem den titel ‘adviseur
honorair voor inlandsche zaken’ en werd hij als zoodanig de vraagbaak der regeering.
In 1889 vestigde hij zich te Buitenzorg. Hij schreef o.a. Mitra noe tani (De vriend
van den landman); Handleiding voor de koffiecultuur; Handleiding voor de teelt van
zoetwatervisch; Handleiding voor het uitzaaien van padi; Handleiding voor den
aanleg van terrassen, en in het Tijdschr. van het Bat. Gen. verscheidene
verhandelingen over javaansche oudheidkunde, soendaneesche raadsels en
spreekwoorden enz.
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Zie: Enc. v. Ned. Indië II, 48-49; Ind. Gids Juli 1896, 1003; Tijdschr. Binnenl.
Bestuur XIII, 159; Ind. Mercuur, 9 Mei 1896. C.W. J a n s s e n , K.F. Holle, Wat een
Nederlander in Indië doen kan (Amst. 1888).
Juynboll
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[Hollebeek, Andreas]
HOLLEBEEK (Andreas), misschien zoon van Jacobus (1), was sinds 1677 predikant
te Hendrik-Ido-ambacht, sinds 1688 te Dordrecht, waar hij 1710 stierf. Hij schreef
eene Verklaring var den Heidelbergschen catechismus.
Zie: S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht II, 99 vlg.; G l a s i u s , Godgel. Nederland II,
2

125 vlg.; A. P a r s , De Katten (1745) 271; Nieuw kerkelijk Handboek 1907, 1908,
1909, Bijl.
Knappert

[Hollebeek, Ewald]
HOLLEBEEK (Ewald), geb. September 1719 te Haemstede op Schouwen, gest.
24 October 1796 te Leiden; zoon van Jeremias (kol. 1142). Uit eene oude
predikantenfamilie gesproten, studeerde hij ook zelf theologie, stond
achtereenvolgens te Oostkapelle, Charlois en Middelburg, werd benoemd tot
hoogleeraar te Groningen en inaugureerde aldaar 8 September 1752 met eene
Oratio de damnis quae praejudicia in rem theologicam inferunt, die door hare
frischheid grooten indruk maakte en klonk als een programma. Zij was het inderdaad,
want Hollebeek behoorde tot de vooruitstrevende theologen van zijn tijd en heeft
altijd de tolerantie tegenover kerkelijke onverdraagzaamheid voorgestaan. Te Leiden
was, 13 Augustus 1762, Alberti gestorven, curatoren beriepen H. tot zijn opvolger
en 26 November van dat jaar aanvaardde hij zijn ambt met eene rede de Theologo
non orthodoxo nisi vere pio, welke, door W e y l a n d in het nederlandsch vertaald,
door Betje Wolff met een vers versierd, om inhoud, vertaler en vers hem bij de
rechterzijde veel kwaad deed. Zijne verdiensten liggen op homiletisch gebied. Nog
altijd werd er ten onzent slecht en vervelend gepreekt, gevolg van het oude beginsel,
dat het vóór alles aankwam op de uitlegging en verklaring van ieder woord der
Schrift, die immers ieder op zich zelf waarde hadden. De invloed der groote
engelsche homileten Tillotson, Doddridge, Watts liet zich nog maar aarzelend
gevoelen. Wel bestond er eene nederlandsche vertaling van de leerredenen van
Tillotson, in 5 dln. (1732) maar de uitgever, de bekende Tirion, was doopsgezind
en de vertaling was het werk van doopsgezinden o.a. van Wagenaar. Dit was reden
genoeg voor de gereformeerden om ze te verwerpen. Daar gaf Hollebeek in 1768
zijn De optimo concionum genere, quibus ea divinas literas e suggestu sacro
exponendi methodus, quae vulgo Anglicana dicitur, modeste defenditur. Krachtig
beveelt hij daarin de engelsche d.i. de synthetische preekmethode aan tegenover
de nationaal-analytische, die in 't eindelooze ontleedde, de beteekenis van
hebreeuwsche en grieksche woorden verklaarde, de 100 en één meeningen der
uitleggers ten beste gaf en de gansche joodsche archaeologie van den kansel
doceerde (De opt. conc. gen. 10 vlg.). Hoeveel beter de engelsche manier die de
tekstwoorden kort uitlegt, dan de hoofdgedachten ontvouwt en ze ontwikkelt vooral
tot stichtelijk gebruik en voor verschillende soorten van hoorders (De opt. conc. gen.
25 gevolgd naar G i l b e r t B u r n e t , A discourse of the pastoral care, 216 v.). Beide
methoden past hij dan toe op Luk. 24, 13-27 (De opt. conc. gen. 26-44) en verzuimt
niet bij de engelsche vooral te laten uitkomen, dat zij het godsdienstig element zoekt.
Hollebeek vond heftigen tegenstand. Het nieuwe van de zaak verwekte eene ‘heilige
siddering’ (H a r t o g ) en men vreesde bederf, ja ondergang der kerk van hare
toepassing en groot gevaar voor de rechtzinnigheid. Tako Sibelius van Gouda
beweerde, dat gezonde bijbelkennis er door verloren zou gaan. Hij drukte zich onjuist
uit, doch
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gevoelde als bij intuïtie, waarom het ging: de leer uit den oudsten hervormingstijd,
dat de bijbel als geïnspireerd Godswoord in den letterlijksten zin norm en bron aller
waarheid was en elk zijner woorden dus gelijkelijk waarde had - dit standpunt was
door Hollebeek verlaten en duizenden deden als hij. Schoon dan fel bestreden, won
de methode veld en haar danken wij zeker voor een goed deel den hoogen bloei
onzer kansel-welsprekendheid in den aanvang der 19e eeuw.
Ruim een jaar vóór zijn dood, op 21 Febr. 1795 (naar dien dag was toen de
diesviering verlegd) sprak de grijze Hollebeek, uit naam van den senaat, den
aftredenden rector Jean Luzac toe, nadat deze had gesproken de Socrate cive
o

(verg. daarover N a b e r in Versl. Kon. Ac. v.W. 4 reeks X, 298) en bedankte hem
voor de voorzichtigheid en kloekmoedigheid, de rechtvaardigheid en de billijkheid,
waarmede hij de belangen der hoogeschool in de allermoeielijkste tijden van 1794
en 1795 had voorgestaan.
Hollebeek was 6 Aug. 1752 te Maarssen gehuwd met H e n d r i n a W o l f f ,
weduwe van ds. Jan Kist die 2 December 1750 was overleden. Deze Hendrina was
de zuster van ds. Adriaan Wolff van de Beemster en dus de schoonzuster van Betje.
Daarom spreekt deze van ‘mijn zwager Hollebeek’ (Brieven uitg. D y s e r i n c k 4)
en heeft hem misschien geteekend in de figuur van professor Maatig (Willem Leevend
I, 161). Te Groningen weduwnaar geworden, hertrouwde hij met A n n a M a r i a
G e r d e s . Deze, dochter des beroemden Daniëls, zag haar huwelijk door haren
vader inzegenen in de Academiekerk 23 April 1758. Door zijn tweede huwelijk was
Hollebeek de zwager van den franeker hoogleeraar S.H. Manger, geh. met Elisabeth
Gerdes. Zijn geschilderd portret is in de Senaatskamer te Leiden.
Hij schreef: Oratio de damnis quae praejudicia in rem theologicam inferunt deque
optima iis occurrendi methodo (Gron. 1752); Oratio de corrupto hodierni christianismi
statu (Gron. 1760); De theologo non orthodoxo nisi vere pio (L.B. 1762); Inwijdings
Redevoering (L.B. 1763) (vert. v.d. voorgaande); De divinae revelationis in Belgio
contemtu atque caussis ejus praecipuis (L.B. 1764); Over het in Nederland
toenemend kleenachten der godlijke openbaring (Leyden 1765) (vertaling van de
voorgaande); De optimo concionum genere, quibus ea divinas literas e suggestu
sacro exponendi methodus, quae vulgo Anglicana dicitur, modeste defenditur (L.B.
1768), hetzelfde werk multis animadversionibus tum illustrandi tum confirmandi
gratia adjectis, priore auctior (L.B. 1770); De utilitate ex incredulorum contra sacras
literas conaminibus in relligionem christianam redundante (L.B. 1780).
Zie: S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 99 vlg.; S e p p , Stinstra II, 13;
J o n c k b l o e t , Gedenkboek, bijl. 75 vlg.; D.C. v a n V o o r s t , Lijkrede op E.
Hollebeek (Leiden 1769); S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche hoogeschool I, 337-341;
II, T. & B. 208; Proclamatieboek geref. gem. te Groningen (ms. Archief Gron.);
H a r t o g , Gesch. der predikkunde (1865) 289; J o d . H e r i n g a in Archief v. kerk.
gesch. IV (1833) 260; S e p p , Proeve enz. 67, 125; S i e g e n b e e k in Archief als
boven VI (1835) 218-221; Y p e y , Gesch. v.d. kr. kerk in de 18e eeuw VII, 112-116;
VIII, 645 vlgg.
Knappert

[Hollebeek, Jacobus (1)]
HOLLEBEEK (Jacobus (1), geb. 1593, gest. 30 Nov. 1650. Hij was achtereenvolgens
predikant te Schermerhorn (1623), te Amersfoort (1632), te Amsterdam (1636) gest.
aldaar 1650.
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Hij gaf enkele bundels preeken in het licht. In 1648 heeft J. Suyderhoef zijn portret
gegraveerd.
Literatuur zie bij Andreas.
Knappert

[Hollebeek, Jacobus (2)]
HOLLEBEEK (Jacobus) (2), zoon van Petrus, kwam als proponent te Wieringerwaard
in 1719, vertrok vandaar in 1728 naar Medemblik en ging 1742 naar Middelburg,
waar hij 1756 emeritus werd.
Literatuur zie bij Andreas.
Knappert

[Hollebeek, Jeremias]
HOLLEBEEK (Jeremias), zoon van Petrus, kwam in 1715 als proponent te
Haamstede en Burgh, vertrok 1720 naar Leiderdorp, waar hij 1740 emeritaat
verkreeg. Hij stierf 1775. Van zijne hand verscheen Den traagen kerkganger tot ijver
opgewekt door den Godvrugtigen kerkganger (1746).
Literatuur zie bij Andreas; verder D.C. v a n V o o r s t , Lijkrede op Ewald Hollebeek
(1796).
Knappert

[Hollebeek, Josias]
HOLLEBEEK (Josias), zoon van P e t r u s G e o r g e (proponent te Schoonhoven
in 1652 die in 1661 naar Leiden vertrok, waar hij 1685 overleed), kwam als proponent
te Gapinge in 1688, vertrok 1690 naar Overschie, in 1694 naar Deventer, in 1700
naar Haarlem, in 1702 naar Amsterdam, waar hij 1726 stierf. Zijn zoon P e t r u s
werd in 1732 van Kampen naar Amsterdam beroepen, waar hij 1750 overleed.
Literatuur zie bij Andreas.
Knappert

[Hollebeek, Petrus]
HOLLEBEEK (Petrus), broeder van Andreas, geb. 1646, gest. 1709. Wij vinden
hem in 1670 bij de ambassade-kapel te Madrid, in 1672 bij die te Londen, en nog
in 't zelfde jaar werd hij beroepen te Valkenburg. Vandaar ging hij 9 Oct. 1675 naar
Alfen en A. P a r s dichtte bij die gelegenheid Herdersklagt van het herderlose
Valkenburg. In 1679 vertrok hij naar Alkmaar en weder greep A. Pars naar de lier
en zong van Alfer Ligtswijmenis of Eclypsis. In 1680 naar Leiden beroepen, werd
hij in 1684 onderregent en in 1707 regent van het Statencollege. Twee jaren later
stierf hij. Hij was gehuwd met S a r a H a a n , die hem (althans) twee zonen schonk.
Literatuur zie bij Andreas.
Knappert

[Holman, Robertus]
HOLMAN (Robertus) geb. te Sluis 1521, overl. te Brugge 29 Dec. 1579. Hij was
Cister-ciensermonnik der abdij van Duinen bij Veurne, biechtvader en geestelijke
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bestuurder der vrouwenabdij Spermalie, O. Cist., toen hij 1568 tot abt zijner abdij
werd benoemd. In 1573 bezorgde hij aan de kloosterlingen der abdij Bethlehem O.
Cist. in Schouwen een onderkomen in het verlaten klooster St. Agnes te Damme.
Hij bleef aan het bestuur tot zijn dood, maar moest de laatste jaren van zijn leven
zware vervolgingen verduren. De Staten van Vlaanderen sloegen alle goederen der
abdij aan, de abdijgebouwen werden verwoest, de kloosterlingen verdreven en
verstrooid en de abt zelf, die met eenigen te Brugge in zijn refuge een onderkomen
gezocht had, werd op straat gezet. Daarop verschool hij zich in een burgerhuis en
overleed aldaar. Men begroef hem in 't geheim in de kerk der Clarissen-Coletinen.
Zijn aan Pieter Claeys Sr. toegeschreven portret is in het Seminarie te Brugge.
Zie: C. d e V i s c h , Compendium Chronologicum exordii et progressus abb. B.M.
de Dunis (Brug. 1660) 95, 96; Cronica et Cartul. monast. de Dunis (Brug. 1864) 97;
A. S a n d e r u s , Flandr. Illust. (Hag. Com. 1732) II, 97; Gallia Christ. nov. V, 293;
W.H.J. W e a l e , Tableaux de l'ancienne école néerl. exposés à Bruges Sept. 1867.
Gilde de St. Thomas et St. Luc (Brug 1867) 140 n. 152.
Fruytier
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[Holst, Anthoon Albertus]
HOLST (Anthoon Albertus), hoofd eener openbare lagere school te Amsterdam,
waar hij 22 Aug. 1870 in den ouderdom van 61 jaren overl. Van zijn vele leer- en
leesboeken noemen wij: Beknopte Nederl. Spraakleer (6e dr. 1868); Overzicht van
de geschiedenis des Vaderlands (6e dr. 1867); Schetsen en verhalen uit de
geschiedenis des Vaderlands (11e dr. 1868); Overzicht van de bijbelsche
geschiedenis (2e dr. 1863); Kort begrip der Aardrijkskunde (10e dr. 1875);
Repetitieboek voor aankomende onderwijzers (1865); Leeringen en voorbeelden.
Een leesboek (3e dr. 1871) en Keur uit de drie Honderdtallen van C. v o n S c h m i d
(1870; 4e dr. 1878).
Zuidema

[Holstein-plön, Jan Adolf hertog van]
HOLSTEIN-PLÖN (Jan Adolf hertog v a n ), werd 8 April 1634 geboren, overl. 2 Jul.
1704; zijne ouders waren Joachim Ernest en Dorothea Augusta, dochter van hertog
Johan Adolf tot Holstein Gottorf en van Augusta, prinses van Denemarken. 2 Aug.
1673 huwde hij met D o r o t h e a S o p h i a , dochter van Rudolph August, hertog
van B r u n s w i j k - W o l f e n b ü t t e l ; uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Aanvankelijk was hij in dienst geweest van den hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel.
In 1674 nam hij met zijn regiment deel aan den slag van Séneffe. Holstein-Plön was
een ‘treffelijck’ krijgsman, die in den coalitie-oorlog herhaaldelijk de hollandsche
armée als veldmaarschalk tegen Frankrijk aanvoerde; de Staten-Generaal
benoemden hem 7 Sept. 1693, tegen den uitdrukkelijken wil van de Staten van
Friesland, tegenover prins Hendrik Casimir II van Nassau, hun stadhouder, op
aandrang van Willem III tot deze hooge positie. 11 Sept. 1693 werd hij benoemd
tot gouverneur van Maastricht, hij deed aldaar 11 Nov. 1693 zijne intrede; 18 Nov.
1693 legde hij den eed van getrouwheid af aan den bisschop van Luik. In Sept.
1694 commandeerde hij het leger, dat door Willem III belast was met het beleg van
Hoey. Ook in den Spaanschen Successieoorlog was hem aanvankelijk de leiding
van het staatsche leger toevertrouwd. Hij was gedurende de laatste jaren van zijn
gouvernement veel in het buitenland; het militair gouvernement werd dan
waargenomen door den generaal von Dopff, later door den generaal van Zoutelande.
o

Zie: H ü b n e r 's Geslachtsrekenkundige tafelen n . 226; d e V r i e s , De
doorluchtige wereld I, 556; W a g e n a a r , Vaderlandsche Historie XVI, 259, 267;
Missievenboek (gemeente-archief Maastricht) deel 168; Ceremoniën voor de
Receptie van vorstelijke personen en ambassadeurs te Maastricht 1690-1753
(handschrift rijksarchief in Limburg); R u s s e l , Geschiedkundige schets der stad
Maastricht; Kroniek van Maastricht loopende tot 1762, z.g. militaire kroniek
(gemeente-archief Maastricht).
Dyserinck

[Holtrop, Johannes Willem]
HOLTROP (Johannes Willem), bibliograaf en bibliothecaris der kon. bibliotheek te
's Gravenhage, geb. 20 Juni 1806 te Amsterdam, overl. 13 Febr. 1870 in den Haag.
Zijn ouders waren Jan Steven van Esveldt Holtrop en Catharina Brouwer (kol. 1148).
Van vaders zijde, en inzonderheid van die van zijn grootvader, die boekverkooper
te Amsterdam was, erfde hij zijn bibliografisch talent, van zijne moeder de liefde
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voor de toonkunst, die hem heel zijn leven bijgebleven is. De familie Holtrop, waarvan
Joh. Willem de laatste mannelijke telg was, stamde oorspronkelijk uit Engeland,
doch had zich later in Dordrecht metterwoon gevestigd. Na te Amsterdam eerst de
lagere school en toen het gymnasium te hebben afgeloopen, bezocht Joh. Willem
van 1823-29 het athenaeum illustre aldaar, waar hij letteren en
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rechten studeerde. Kort na de herstelling onzer onafhankelijkheid waren de ouders
uit Amsterdam naar den Haag verhuisd, maar Joh. Willem was ten huize van zijn
grootvader in eerstgenoemde stad blijven wonen. Hij doorsnuffelde in diens magazijn
alle mogelijke boeken en vertaalde reeds op zijn 14e jaar een fransch prentenboek,
dat gedrukt werd onder den titel: Paul, of de gevolgen van vlijt. Toen zijn studiën
aan het athenaeum ten einde liepen, bracht de grootvader zijn kleinzoon in kennis
met den bestuurder der kon. bibliotheek te 's Gravenhage, den geleerden en bijna
70-jarigen abbé Charles Sulpice Flament, die weldra een bijzondere genegenheid
opvatte voor den jongen man met zijn liefhebberij in boeken, fluit- en pianospel; met
machtiging der regeering bezorgde hij hem een aanstelling als beambte aan de
koninklijke bibliotheek. De oude Flament had van zijne keuze geen berouw: het
bleek hem dra, dat de jonge Holtrop voor het ambt van bibliothecaris als geschapen
was. Reeds in 1831 werd hij dan ook tot onder-bibliothecaris aangesteld en bij den
dood van Flament, in 1835, was hij de aangewezen man om diens opvolger te
worden. Het duurde echter nog tot 1838 dat hij de aanstelling zelve ontving.
Middelerwijl had hij, bijgestaan door J.J.F. Noordziek, P.H.J. Loffelt en M.F.A.G.
Campbell, met den grootsten ijver aan de ordening en rangschikking der aan zijne
zorgen toevertrouwde schatten gewerkt en vooral zijn aandacht geschonken aan
de catalogiseering van de merkwaardige drukken der Aldi, Giunta's, Elzeviers e.a.
uitgevers. Zijn kunde en bekwaamheid werden algemeen erkend: in 1840 werd
Holtrop geroepen om de bijzondere boekerij van koning Willem I op het Loo te
ordenen, in 1849 werd hem het catalogiseeren der bibliotheek van prinses Marianne
der Nederlanden op haar buiten ‘Rusthof’ onder Voorburg opgedragen, in 1850
maakte hij een catalogus van de boekerij van koning Willem III op diens paleis in
het Noordeinde. Omstreeks dezen tijd werd hij ook door den koning benoemd tot
intendant van den kon. schouwburg en werd hij met J. van Lennep, J.H. Burlage,
H.J. Schimmel en A.J. de Bull door Z.M. geroepen om middelen te beramen tot
herstel van het nationaal tooneel (1851). Reeds vroeger had hij met anderen in de
residentie een leesmuseum opgericht en met dr. G. Simons, Mr. P. Simons en W.G.
Schey het Drie-maandelijksch tijdschrift gesticht, dat o.a. ook den hoogleeraar
Thorbecke onder zijne medewerkers telde, doch slechts korten tijd bestond.
Eveneens had Holtrop zich voor de residentie verdienstelijk gemaakt door het
oprichten (met Lübeck, den broeder van den toenmaligen directeur der kon.
muziekschool in den Haag) van een muziekgezelschap, ‘Liefde tot de toonkunst’
genaamd. In 1843 was hij in het huwelijk getreden met J.H.A.W. C a m p b e l l , zuster
van zijn trouwen medewerker op de kon. bibliotheek (overl. 13 Feb. 1870, in den
ouderdom van 63 jaren). Toen de rijksarchivaris Jhr. Mr. J.C. de Jonge bij zijn
benoeming tot lid van den haagschen gemeenteraad de redactie van het Dagblad
van 's Gravenhage, als zijnde een stedelijk orgaan, moest neerleggen, solliciteerde
Holtrop naar die betrekking en werd eerst tot redacteur, later tot hoofdredacteur van
dat blad benoemd. De bestuurder der kon. bibliotheek kon destijds deze betrekking
er geschikt bij waarnemen, daar de kon. boekerij slechts drie dagen in de week voor
het publiek geopend was, terwijl het Dagblad alleen nog maar het
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dagelijksch nieuws bevattende, ook slechts drie maal 's weeks verscheen. Toen
later het blad werd uitgebreid en dagelijks het licht moest zien, traden Holtrop en
zijn mederedacteur A. Belinfante beiden af (1863). Want ook de werkzaamheden
op de kon. bibl. breidden zich aanzienlijk uit: de boekenschat vermeerderde, het
gebouw werd vergroot, de verantwoordelijkheid van den directeur hield daarmee
gelijken tred. Daarbij kwam, dat de bibliothecaris op 't Voorhout sedert 1849 tevens
bestuurder was van het ‘Museum Meermanno-Westreenianum’ met zijn aanzienlijke
verzameling handschriften, penningen e.a. zeldzaamheden.
In 1856 zag van Holtrop het belangrijke werk het licht: Catalogus librorum Saeculo
o

XV impressorum quotquot in Bibliotheca Regia Hagana asservantur, een volledige
opgave bevattende van al de voortbrengselen der boekdrukkunst tot het einde der
15e eeuw, op de kon. bibl. bewaard. Onder de bewerking hiervan dacht de schrijver
aan het nut, dat de uitgave zou kunnen hebben van een Atlas tot dien catalogus,
die de afbeelding bevatten zou van de merkwaardige lettersoorten, drukkersmerken,
houtsneden, vignetten enz. dier gedenkstukken uit de eeuw waarin de uitvinding
der boekdrukkunst had plaats gehad, en 't was aan dat denkbeeld dat het groote
werk zijn ontstaan te danken had: Monuments typographiques des Pays-Bas au
quinzième siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la
Bibliothèque Royale de la Haye et ailleurs (1857-68), een werk door deskundigen
als om strijd geroemd; het geheel omvat, behalve den tekst, 130 platen, met
facsimilé's en een kaart. Inmiddels hadden nog andere uitgaven van Holtrop het
licht gezien, waarvan wij noemen: De vorming van den Bibliothecaris, naar het
duitsch van F.A. E b e r t (1832); Catalogus librorum qui in Bibliotheca Hagana partim
in duplo partim in triplo inveniuntur (1838); Beichtspiegel nach den zehn Geboten
(1861) en Thierry Martens d' Alost. Etude bibliographique (la Haye 1867). Hoezeer
de groote verdiensten van den bekwamen bibliothecaris erkend werden, blijkt uit
zijn vele benoemingen tot lid van tal van binnen- en buitenlandsche genootschappen
op gebied van oudheid, letteren en kunst; zie ondergenoemd levensbericht,
geschreven door zijn zwager en opvolger C a m p b e l l , 678. In deze uitvoerige
biografie vindt men tevens zeer belangrijke mededeelingen omtrent de geschiedenis
der koninklijke bibliotheek.
Onze opgave van Holtrop's geschriften zou onvolledig zijn, indien we daaraan
niet nog toevoegden de beide levensberichten door hem geschreven in de Hand.
Mij. Ned. Letterk. 1849, 148 en 1853, 157; het eerste baron v a n W e s t r e e n e n
v a n T i e l l a n d t , het laatste Jhr. Mr. J.C. d e J o n g e betreffende. In 1864
ondernam Holtrop met zijn gezin een reis naar Italië, van waar hij ziek terugkeerde;
vier jaar later vroeg hij zijn ontslag. Alleen de werkzaamheden in het Museum
Meermanno-Westreenianum hield hij aan. 13 Febr. 1870, terwijl hij bezig was met
het ordenen van handschriften en penningen in zijn geliefd museum, werd hij door
een beroerte getroffen, die den dood ten gevolge had. Zijn portret is geschilderd
door J.E.J.v.d. Berg op een portretgroep in het Gemeente-museum te 's Gravenhage.
Zie: Levensber. Letterk. 1870, 633; Ned. Spect. 1870, 65, en Serapeum, Zeitschr.
für Bibliothekwissenschaft 1870, 73.
Zuidema
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[Holtrop, Willem]
HOLTROP (Willem), geo. te Dordrecht 23 Oct. 1751, overl. te Amsterdam 11 Mei
1835, zoon van den taalkundige J o h n H o l t r o p , bezocht te Dordrecht de latijnsche
school, kwam als jongeling in betrekking bij den boekhandelaar Abraham Blussé te
Dordrecht en werd in 1772 boekverkoopersbediende bij de firma Gerrit de Groot &
Zoon te Amsterdam. 6 Mei 1776 werd hij als lid van het amsterdamsche
boekverkoopersgilde ingeschreven. Gehuwd met een dochter van S t e v e n v a n
E s v e l d t , boekverkooper bij de r.k. kerk de Papagaai in de Kalverstraat te
Amsterdam, zette hij na diens overlijden (1777) diens zaken voort met de weduwe
onder de firma Weduwe van Esveldt en Holtrop; bij hen verschenen o.a. in 1778
H o l b e r g , De onderaardsche reis van Klaas Klim, 3e dr. en in 1779 P a l l a s ,
Natuurlijke historie van nieuwe en nog weinig bekende soorten van dieren, vert.
door P. B o d d a e r t . Sedert 1780 treedt hij alleen op. Eén zijner eerste, zoo niet
zijn eerste uitgaaf was in 1780 een vertaling van het Dagverhaal van Albert Durer's
nederlandsche reize, dat kort te voren door Christoph Gottlieb von Murr naar het
hs. was uitgegeven en waarop zijn aandacht was gevestigd geworden door Johannes
Enschedé (overl. 21 Nov. 1780) te Haarlem, om reden dat hij, Holtrop, de
kopij-eigenaar was van v a n M a n d e r 's Leven der doorluchtige nederlandsche
en eenige hoogduitsche schilders in 1764 (1765) door J a c o b u s d e J o n g h bij
Steven van Esveldt in het licht gegeven; die vertaling droeg hij onder datum van 2
Oct. 1780 aan Johannes Enschedé op. Als uitgever bewoog Holtrop zich in vrijzinnige
en patriotsche richting. Dat hij de uitgever was van J.H. S w i l d e n s ' Vaderlandsch
A-B boek voor de nederlandsche jeugd (1781), van A. L o o s j e s ' P z . Gedenkzuil,
ter gelegenheid der vry-verklaaring van Noord-America (1782) en van La muse
républicaine (1795), strekke er ten bewijze toe. Beter nog blijkt het uit het feit, dat
hij in 1783 de uitgever was van de Nederlandsche Courant (Nyhoff's Bijdragen N.R.
VI (1870) 397), met andere periodieken 8 Sept. 1786 door de Staten van Gelderland
verboden (Die Haghe 1904, 170). Ook moet hij nog vermeld worden als de uitgever
van de vertaling van T h e o d o r u s P h i l i p p u s v o n P f a u 's Geschiedenis van
den veldtogt der Pruisen in Holland in 1787 (1792, 2 dln.), van onderscheidene
tooneelspelen van J a n v a n W a l r é en J a n N o m s z en ten slotte van A new
english and dutch dictionary van zijn vader. Van dit lexicon verscheen het deel
engelsch-nederlandsch in 1789 bij hem en bij A. Blussé en Zoon te Dordrecht; het
deel nederlandsch-engelsch zag eerst in 1801 het licht bij dezelfde combinatie. Het
lange tijdsverloop in verschijnen van beide deelen was veroorzaakt door het
overlijden van den auteur, die van het tweede deel slechts een klein gedeelte bewerkt
had; door Willem Holtrop zelf werd het voltooid, niet onwaarschijnlijk met voorlichting
van B.C. Sowden, predikant bij de engelsche gemeente te Amsterdam. Blijkens
Cat. der Mij. der nederl. letterk. I, 127 was hij mederedacteur van het tijdschrift De
Recensent, van 1787 tot 1793 door J.A. Crajenschot te Amsterdam uitgegeven.
Hoewel het amsterdamsche boekverkoopersgilde destijds als zoodanig niet meer
bestond, werd nog 19 Maart 1811 een officieel schrijven tot hem gericht als ‘syndic
du Boekverkoopers-gild à Amsterdam’ (K r u s e m a n , De fransche wetten 127, vgl.
26). Naai het schijnt heeft hij zich sedert 1806 van uitgeven onthouden,
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zich bepalende tot het houden van fondsveilingen; o.a. werd 8 Maart 1827 door
hem geveild bij Frinsel in het Wapen van Emden te Amsterdam het fonds van Willem
van Vliet, boekverkooper op den Nieuwendijk te Amsterdam, die zich uit de zaken
terugtrok. Dat zich bepalen tot fondsauctionaris was blijkbaar het gevolg zijner
benoeming, 21 Aug. 1806, door den minister van justitie en politie van het koninkrijk
Holland tot provisioneele commissaris-generaal van politie over het arrondissement
van Amsterdam. In dien diensttak bleef hij werkzaam tijdens koning Willem I als
onder-directeur van politie en commissaris van het derde kanton te Amsterdam
onder Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius. Tot hoofd-directeur werd hij aangesteld 29
Dec. 1813 (v a n L i m b u r g B r o u w e r , Het leven van mr. S.I. Wiselius 237). Zijn
wijze van optreden tegen de burgerij bezorgde hem in het bijzonder, en de
amsterdamsche politie in het algemeen, den volksnaam ‘broertje’ (H. F r i j l i n k in
Nieuwsbl. v.d. Boekhandel 1883, 81). 15 Sept. 1784 werd hij als leerling en metgezel
aangenomen van de amsterdamsche vrijmetselaarsloge ‘La Charité’, waar hij 19
April 1785 tot den meestergraad bevorderd werd; in 1786 werd hij redenaar, in 1789
tweede, in 1790 eerste opziener en 26 Jan. 1791, ter vervanging van wijlen Henri
Jean Roullaud (overl. 1790) regeerend meester, welke functie hij tot aan zijn
overlijden vervulde; ter groote loge van bestuur was hij toen adjunctgroot-redenaar.
Bij de herdenking van zijn 50-jarig lidmaatschap der loge (18 Oct. 1834) liet deze
o

een gouden medaille vervaardigen (D i r k s n . 498); zijn nagedachtenis werd in
dien kring gevierd 10 Sept. 1835. De bij die gelegenheid in druk verschenen lijkrede
van C. d e B i e behelst bovendien herinneringswoorden van C.G. Withuys, C.M.
van Eelde en J. Kinker. Als vrijmetselaar heeft hij in 1797 voorgesteld het
samenstellen van een Gezangboek voor vrijmetselaren, waartoe hij zelf bijdragen
leverde en dat in 1806 het licht zag bij zijn zoon Jan Steven van Esveldt Holtrop; in
1808 werd door hem, den hoogleeraar G. Vrolik en P. Diepvest het initiatief genomen
tot oprichting door de Broederschap van een instituut tot onderwijs van blinden
(thans gevestigd Amsterdam, Vossiusstraat 56); 29 Oct. 1808 werd onder zijn
voorzitterschap het eerste examen der kweekelingen afgenomen.
Zijn door H. Langerveld geteekend portret is door F.C. Bierweiler in zwarte kunst
gegraveerd.
Zie: Dossier Willem Holtrop (oud-archief der gemeente Amsterdam);
Nederlandsche vrij-metselaars almanak, passim; Feestrede ter gelegenheid van
het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de A∴ L∴ La Charité en het vijftig jarig
lidmaatschap van haren A∴ Mr∴ W. Holtrop gehouden den 18 October 1834 door
L∴ V∴ B∴ C. d e B i e . Met afb. van den gouden medaille, door de loge aan den A∴
Mr∴ voornoemd aangeboden (Amst. 1834); Alg. Konst- en Letterbode 1835, 337,
353; De nagedachtenis van wijlen Willem Holtrop. Reg∴ Mr∴ van de A∴ Loge La
Charité gevestigd in het O∴ van Amsterdam. Plegtig gevierd den 10 D∴ der 7 M∴
5835, met portr. v. Holtrop (Amst. 1835); Algemeen wijsgeerig, geschiedkundig en
biografisch woordenboek voor vrijmetselaren II (Amst. 1845) 51, 79, 80; H.
M a a r s c h a l k , Geschiedenis van de orde der vrijmetselaren in Nederland (Breda
1872) 87; M.F.A.G. C a m p b e l l , Levensbericht van J.W. Holtrop in Levensber.
Letterk. 1870, 634, 637.
Enschedé
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[Holtrop, Jan Steven van Esveldt]
HOLTROP (Jan Steven v a n E s v e l d t ), geb. te Amsterdam in 1777, overl. te 's
Gravenhage 20 Nov. 1833, zoon van den voorg. en N.N. v a n E s v e l d t , nam
blijkbaar de afdeeling uitgeven van zijn vaders boekhandel over, op het oogenblik,
dat deze door zijne benoeming tot provisioneel commissarisgeneraal van politie (21
Aug. 1806) zich voor dat deel uit den handel terugtrok. In 1808 het recht verkregen
hebbende zich koninklijk boekhandelaar te noemen, werd hij in of omstreeks 1810
aangesteld tot inspecteur der fransche staatsloterij om na 1813 in den Haag eene
betrekking te aanvaarden aan het departement van binnenlandsche zaken, afd.
armwezen. Als uitgever bezorgde hij o.a. in 1806 het Gezangboek voor
vrijmetselaren, waartoe zijn vader in 1797 het initiatief had genomen, van 1806 tot
1810 de serie tooneelstukken Thalia en Melpomene, waarin opgenomen zijn meest
uit het duitsch door hem zelf, M.G. Engelman, C. van der Vijver, B.A. Fallée, J.
Kinker, M. Westerman en S. Ipz. Wiselius vertaalde stukken en in 1807 den elfden
druk van De volmaakte Hollandsche keukenmeid, het eerst in 1745 of 1746 bij zijn
grootvader S t e v e n v a n E s v e l d t verschenen en dat, naar gemeend kan
o

worden, geschreven was door vrouwe J.L. van Wassenaar Catwyk (Prijscat. n . 18,
o

W.P. van Stockum & Zoon n . 570; facsim. titel van den 9en dr. (de 8ste dr.
o

verscheen 1769) bij v a n d e r M e u l e n , Platen-allas n . 267). Na 1809 zijn mij
geen afzonderlijke uitgaven van hem bekend: zijn benoeming aan de staatsloterij
heeft hem blijkbaar den handel doen verlaten. Zijn neiging tot literatuur en met name
tot het tooneel, deed hem een overtalrijke reeks vertalingen van buitenlandsch
tooneelwerk leveren. Begonnen in 1789, toen hij 12 jaar oud was, met een vertaling
uit het fransch van Augustus en Theodorus (Cat. Letterk. afd. tooneel 566), gaf hij
tusschen 1805 en 1820 vertalingen uit het duitsch van von Kotzebue, Iffland, von
Freygang, Zschokke, Babo, von Soden en Huber, uit het fransch van Deloeuvre en
Picard, en waarvan onderscheidene herdrukt zijn. Uit zijn huwelijk met C a t h a r i n a
B r o u w e r , geb. te 's Gravenhage 7 Maart 1778, in eerste huwelijk verbonden
geweest met den duitschen violoncellist Braun, en daarvoor een bekende
opera-zangeres, werd 20 Juni 1806 te Amsterdam geboren Johannes Willem Holtrop
(kol. 1143).
Zie: Levensber. Letterk. 1870, 635; H. F r i j l i n k in Nieuwsbl. v.d. Boekh. 1883,
82; Tooneelcatalogi der Maatsch. der Nederl. letterk., passim, en vah de Universiteits
Bibliotheek te Amsterdam, passim. Over Catharina Brouwer zie Astrea V (1855) 36.
Enschedé

[Honert, Mr. Johannes van den]
HONERT (Mr. Johannes v a n d e n ), ged. te Rotterdam 2 Nov. 1704 als zoon van
J e r o n i m u s v a n d e n H o n e r t en M a r y a G r o e n i n x , begr. aldaar 25 Aug.
1768, werd 11 Aug. 1724 als student ingeschreven te Leiden en promoveerde daar
19 Apr. 1729 in de rechten. Hij werd schepen in zijn vaderstad in 1736 en was van
1749 tot zijn dood vroedschap. In 1765 en 1766 was hij burgemeester, terwijl hij
bovendien nog allerlei andere stedelijke ambten waarnam. Hij trouwde 31 Maart
1748 te 's Gravenhage met A n n a v a n d e n H o n e r t .
Wiersum

[Honich, Tymen Claesz.]
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HONICH (Tymen Claesz.), geb. waarschijnlijk na 1550, gest. tusschen 1605 en
1612, was een geestverwant van Robbert Robbertsz. le Canu (kol. 561), schrijver
van verscheidene pamfletten, alle ter
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bestrijding van de onverdraagzaamheid zoowel bij doopsgezinden als
gereformeerden. Waarschijnlijk behoorde hij tot de gemeente der friesche
doopsgezinden te Amsterdam, maar hij is uitgebannen, omdat hij buiten de gemeente
getrouwd was. In 1591 of 1592 verscheen van zijne hand: Eene grondelijcke
verclaringhe van den echtelijcken staet, waarin in een gesprek tusschen Titus en
Timotheus wordt betoogd, dat het volstrekt geen zonde is een ongeloovig persoon
te trouwen, nog veel minder een vrome persoon, die buiten de kerk staat. De uitgaaf
van dit boekje werd bezorgd door zijn vriend Robbert Robbertsz. omdat de schrijver
‘niet by der handt en was’. Waarschijnlijk was hij een zeeman; in het Schriftuerlijck
Lied-Boecxken, dat achter de Verclaringhe gevoegd is en aan Robbert R. is
opgedragen, komt een gedicht voor, waarvan de eerste regel luidt: ‘Al ver in Ze
verwoedich’, terwijl de afwijkend gedrukte beginletters den naam ‘A e l
J a n s d o c h t e r ’ uitmaken, denkelijk de vrouw, ter wille van wie de zeevaarder
zijne betrekking tot de gemeente had moeten prijsgeven.
Enkele jaren later (1596) komt Honich in een pamfletje, getiteld: de gedeeltheyt
der Tongen int leeren vant Ampt der Overheyt zeer beslist voor den dag als
‘neutralist’ d.i. iemand, die niet een bepaalde kerk voor de eenige ware houdt, maar
alle christenen als zijne broeders beschouwt en van onderzoek naar eens anders
geloof, zoowel als van geloofsvervolging een grooten afkeer heeft; een standpunt,
dat hij zelf in een paar toevoegsels tot zijn boekje nader toegelicht heeft, en dat na
een paar jaren door Robbert Robbertsz. nog uitvoeriger uiteengezet is.
Van de eerste jaren der 17e eeuw hebben we nog een paar pamfletten van hem,
die ook door hun pakkende titels veel opgang gemaakt hebben. De Christalijnen
bril, tegen de friesche predikanten Geldorp en Bogerman gericht die op
geloofsvervolging door de overheid hadden aangedrongen, verscheen in 1602, en
werd na des schrijvers dood in 1612 nog eens herdrukt. In hetzelfde jaar 1602
schreef hij ook: Eenen swerten Treckplaester, op dat schrickelijcke gheswel van G.
Boot; dit gezwel was een pamflet dat ook weer naar vervolging dreef. Honich gaf
dit boekje niet in druk, maar in 1605 werd het door eenige vrienden uitgegeven; zij
verontschuldigen zich hiervoor in een voorrede waaruit schijnt te blijken dat Honich
lijdende was, althans zelf van krachtig handelen had afgezien. Denkelijk is hij niet
lang daarna gestorven.
Zie: C.P. B u r g e r J r . , Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen in
de 16e eeuw (de Amst. boekdrukkers III) 56-59, 64-66, 72, 87-91, 94-96, 123-126.
Burger

[Hooff, Willem van]
HOOFF (Willem v a n ), geb, te Oirschot 19 Mei 1840, gest. 12 April 1906 te
Oosterhout. Na zijn studiën op de latijnsche school te Gemert volbracht te hebben,
trad hij 26 Sept. 1857 in de Societeit van Jezus. Begaafd met een buitengewoon
geheugen en een zeer helder verstand werd hij, na den gewonen cursus der Societeit
doorloopen te hebben, tot bollandist aangewezen, in welke hoedanigheid hij 14 jaar
werkzaam was (1874-1888). Zijn bijdragen zijn te vinden in het eerste deel der A
A. SS. van November en in de Analecta Bollandiana van 1882-1886. Daarna trad
hij op als professor in de H. Schrift aan het jezuïeten-college te Maastricht, werd
vervolgens pastoor te Amsterdam 1891-1898, en vandaar naar Oosterhout
overgeplaatst. Door zijn vele priester-retraites heeft hij, vooral in België, grooten
invloed op de seculiere geestelijkheid uitgeoefend.
Derks
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[Hoofien, Jacob]
HOOFIEN (Jacob), rabbijn, geb. te Steenwijk 26 Mei 1846, gest. te Utrecht 5 Maart
1886. H. is in 1862 naar Amsterdam gekomen om onder leiding van Dr. J.H. Dünner
aan het juist gereorganiseerde N.I. Seminarium voor geestelijke te worden opgeleid.
In 1868 behaalde hij den Maggid-graad (cand. theol.) en begon daarna zijn Handboek
voor de Geschiedenis der Joden te schrijven (Amst. 1870-1873, 3 dln.), hier en daar
een trouwe navolging van G r a e t z ' Geschichte der Juden, maar meermalen bewijs
gevend van eigen opvatting en uitkomsten van eigen onderzoek. H. droeg dit boek
op aan Dr. J.H. Dünner en vermeldde op het titelblad vóór zijn eigen naam dien van
den amsterdamschen leeraar D.E. Sluys (1812-1880), zijn oom en opvoeder, uit
dankbaarheid voor diens aandeel in zijn vorming. Toen in 1874 de rabbijn te Utrecht
S.L. Blaauw overleden was, werd het jaar daarop H. tot zijn opvolger benoemd en
30 Oct. 1875 als zoodanig bevestigd door den opperrabbijn J.A. Lehmans van
Nijmegen.
Behalve artikelen in de Isr. Letterbode en preeken in de Isr. Nieuwsbode (beide
van R o e s t ) leverde H. de bijschriften bij de reeks photo's naar O p p e n h e i m ,
Tafereelen uit het joodschgodsdienstig leven.
H. genoot als kanselredenaar groote vermaardheid.
Zie: T. T a l in Choreb 1887, 121 (met portret); Isr. Nieuwsbode 1875 nrs. 19, 20.
Slijper

[Hoog, Jacob]
HOOG (Jacob), geneeskundige, zoon van Ds. M a r i n u s H o o g en M a r i a
C a t h a r i n a W e y l a n d t , geboren te Molenaarsgraaf 3 Nov. 1722, gest. 19 Juli
1763 te Rotterdam, en aldaar 25 Juli begraven. Hoog was van schotsche afkomst;
zijn grootvader was T h o m a s H o o g , die in 1679 naar Rotterdam gekomen was
en zich daar als predikant bij de schotsche gemeente had gevestigd. Jakob Hoog
promoveerde 14 Nov. 1746 en vestigde zich daarna als geneesheer te Rotterdam,
waar hij een huis op de Leuvehaven bewoonde. Hij is ongehuwd gebleven. Hoog
wist zich als geneesheer grooten naam te verwerven en mocht zich in een uitgebreide
praktijk verheugen. Hij nam een werkzaam aandeel in de bevordering van de
kinderpokinenting (zie het art. Leempoel hierachter). Toen hij op 41-jar. leeftijd aan
de tering stierf, werd zijn overlijden in de stad algemeen betreurd. In de schotsche
gemeente nam hij het ambt van diaken en ouderling waar.
Zie: W. S t e v e n , History of the scott. Church Rotterdam (Edinburgh 1832) 195
en 196.
van Leersum

[Hoog, Mr. Marinus]
HOOG (Mr. Marinus), geb. te Rotterdam 25 Dec. 1754, als zoon van J o h a n n e s
H o o g en C a t h a r i n a v a n H o o g w e r f f , gest. aldaar 22 April 1841. Hij werd
14 Sept. 1770 te Leiden ingeschreven als student en promoveerde aldaar in de
rechten. In 1785 werd hij schepen, in 1788 vroedschapslid, in 1794 baljuw van
Rotterdam, in 1814 burgemeester, uit welk ambt hij bij kon. besluit van 19 Febr.
1824 eervol ontslagen werd. Ook was hij lid der Prov. Staten van Holland. Hij trouwde
te Rotterdam 16 April 1780 met M a g d a l e n a C o r n e l i s B a e l d e (gest. te Rott.
15 April 1809) en 28 Mei 1824 met J o h a n n a M e i s s n e r . Zijn portret op
86-jarigen leeftijd is in steendruk uitgegeven bij W.I. van Oosterzee te Rotterdam.
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Zie: Rott. Historiebl. II, 177.
Wiersum

[Hoog, Dr. Gerrit de]
HOOG (Dr. Gerrit d e ), geb. omstreeks 1786 te Delft, gest. in 1812 in Rusland.
Vroegtijdig wees, werd hij te Delft eerst in het Burger-Wees-
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huis en daarna in de Fundatie van Renswoude opgevoed, waar hij voorbereidend
onderwijs ontving in de wis-, natuur- en letterkundige vakken, zoodat hij op zijn 17e
jaar in staat was de lessen in de geneeskunde aan de hoogeschool te Leiden te
volgen. Toen reeds was het zijn bedoeling zich later aan de veeartsenijkunde te
wijden. Daartoe begaf hij zich, na een 3-jarig verblijf aan deze hoogeschool, naar
de veeartsenijschool te Berlijn. Intusschen werd hij door het bestuur van genoemde
Fundatie weldra teruggeroepen, met het doel om hem voor het geven van onderwijs
geplaatst te krijgen aan de op te richten veeartsenijschool. Deze kwam echter niet
zoo spoedig tot stand als vermoed werd.
Bij kon. besluit van 29 Juli en 17 Sept. 1808 werd bepaald, dat geschikte veeartsen
die door een departementale geneeskundige commissie waren geëxamineerd en
bekwaam bevonden, voor één jaar in het genot zouden worden gesteld van ƒ 400,
voor de helft te betalen uit de schatkist, voor de andere helft uit het fonds van den
landbouw. Aan dit examen onderwierp G. de Hoog zich te Leiden in 1808, met het
gevolg dat hij tot veearts 1e klasse werd bevorderd.
Na de overstrooming van den Alblasserwaard en de Vijf-Heeren Landen in 1809
werd hij door de commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in
Zuid-Holland, waarvan de voorzitter, Dr. J. Bodel, te Dordrecht woonde, belast met
de nasporing en waarneming der daardoor ontstane ziekten bij paarden, runderen
en schapen en de behandeling hiertegen. Het verslag daaromtrent vindt men in het
Veeartsenijkundig Magazijn van A. N u m a n , I, 177-211.
Door het vertrek van koning Lodewijk Napoleon uit ons land was het ontwerp tot
oprichting van een veeartsenijschool, althans voorloopig, van de baan. Dit verdroot
de Hoog, die al zijn zinnen er op had gezet om daaraan werkzaam te zijn. Hij ging
zich nu weder aan de geneeskunde wijden en promoveerde in 1811 te Leiden als
med. doctor op een diss. De analogia, nexu et reciproca applicationis utilitate
medicinae humanae et animalium rustico-domesticorum, sive veterinariae artis non
neganda. De Hoog was de eerste, wien door het bestuur van de Fundatie van
Renswoude te Delft was toegestaan om doctor in de geneeskunde te worden; deze
onderscheiding viel hem ten deel wegens zijn bekwaamheden en ijver.
Na korten tijd te Vianen te hebben gepraktizeerd, werd hij door bemiddeling van
Prof. Brugmans, destijds inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst, tot
officier van gezondheid benoemd. Die overgang is zijn ongeluk geworden. In den
veldtocht naar Rusland in 1812 heeft hij zijn dood gevonden; waar hij gestorven is,
is niet bekend.
Schimmel

[Hoogendijk, Steven]
HOOGENDIJK (Steven), geb. te Rotterdam 1 April 1698, gest. aldaar 4 Juli 1788,
derde kind van A d r i a a n H. (gest. 1702) en E l i s a b e t h T h r a s i (gest. 1732),
was, evenals zijn grootvader, Steven Thrasi, en zijn vader, horlogemaker in zijn
geboorteplaats. Zijn vermogen besteedde hij gedeeltelijk tot het aanleggen eener
verzameling physische instrumenten en hij gaf van zijne vindingskracht blijk door
toepassing eener nieuwe methode om een zeilend vaartuig door twee roeren te
besturen. In technische zaken werd hij mede door het stadsbestuur geraadpleegd,
als in 1742 ten opzichte van een steenen watermolen, waarover hem in 1745 en
46 het opzicht werd toevertrouwd. Kort na het overlijden van zijn ouderen
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broeder T h o m a s H. op 26 Sept. 1768, die hem tot eenig erfgenaam benoemde,
deed hij in Mrt. 1769 aan Lambertus Bicker, Marinus Schouten, Sal. de Monchy,
Leon. Patijn en Corn. Nozeman het voorstel om, op het voorbeeld van de in 1752
te Haarlem opgerichte Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen eene
dergelijke instelling te Rotterdam te vestigen, als wier aanvankelijk doel genoemd
wordt het vestigen van den aandacht op de oeververdediging der rivieren, het doen
van nieuwe ontdekkingen op natuur- en geneeskundig gebied en de uitvinding en
verbetering van kunstwerktuigen. Hiertoe stelde H. een aanzienlijke som beschikbaar,
onder voorbehoud van stipte geheimhouding omtrent zijn persoon als stichter, gelijk
hij zich met den titel van lid-consultant van het aldus, onder den zinspreuk ‘Certos
feret experientia fructus’, tot stand gekomen Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte, tevreden stelde. 7 Juli 1770 verkreeg dit, niet
zonder tegenstand, octrooi van de Staten van Holland en hield 18 Mei 1772 zijne
eerste vergadering. In 1787 blijkt, dat op verzoek van H. wekelijks ook lessen in
physica experimentalis zouden worden gegeven. Behalve door zijne, nog bestaande,
stichting, maakte hij zich ook verdienstelijk ten opzichte van de invoering uit Engeland
in Holland van de stoommachine. Reeds in 1757 daarvoor ijverende, deed
ondervonden teleurstelling H. in 1774 besluiten zulk een werktuig te Rotterdam op
eigen kosten te bouwen, maar eerst 15 Sept. 1787 kwam die eerste machine, volgens
het beginsel van Watt, in werking. In geschrift pleitte hij voor deze zaak in De groote
voordeelen aangetoond, welke ons land genieten zou, indien men vuurmachines
in plaats van watermolens gebruikte (Rott. 1772), werkje bestreden door P. Steenstra.
Behalve de Beschrijving en afbeelding van een nieuwen pyrometer of vuurmeter
(Verh. Bat. Gen. I (Rott. 1774) 211-34) noemt B i e r e n s d e H a a n , Bibl. holl.
(Rome 1883) 130, nog twee andere geschriften van zijn hand. Zijn door D.v.
Nijmegen geschilderd portret is in het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, een
gegraveerd is met zijn levensbeschrijving opgenomen in de Verh. Bat. Gen. IX (Rott.
1790) IV e.v. Zie voorts de Nieuwe Verh. I (Amst. 1800) 1-132, 304 e.v.; Algem.
Konsten Letterb. I, 13; Nederl. Mercurius XXIX, 78-80; Nederl. Jaarboeken 1770,
1001-1042, 1302; Rotterdamsche historiebladen, 2e afd. I (Rott. 1876) 93-96, 101
en 113 en A. H u e t , Steven H., de stichter van het eerste stoomwerktuig in
Nederland (Rott. 1887).
de Waard

[Hoogstraten, Jacobus van]
HOOGSTRATEN (Jacobus v a n ), ook genaamd: H o c h s t r a t e n , dominicaan.
Geb. te Hoogstraten, in Kempenland, overl. te Keulen 27 Jan. 1527; studeerde de
wijsbegeerte aan de universiteit van Leuven en werd in 1485 als de eerste onder
alle medestanders tot ‘magister artium’ gepromoveerd. Niet lang daarna begaf hij
zich naar Keulen, waar hij in het dominicanenklooster zijn intrede deed. In 1496 liet
hij zich in het matrikel der universiteit voor de theologische faculteit inschrijven.
Twee jaar laterwerd hij tot leeraar benoemd aan de kloosterschool te Keulen. In
1500 koos men hem tot prior te Antwerpen, maar in 1504 was hij wederom te Keulen,
waar hij in 1504 het doctoraat behaalde en in 1505 regent der kloosterschool werd.
Tegen het einde van 1507 werd Hoogstraten in een strijd gewikkeld met den
italiaanschen jurist Petrus Tomasi van Ravenna, die te Keulen door zijne voorlezingen
veel opspraak verwekte.
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De juridische stellingen waren van ondergeschikt belang, maar Tomasi viel met zulk
eene heftigheid de duitsche rechtspleging aan, dat de eer der duitsche wetenschap
een afdoend verweer vorderde. Daar de Italiaan het aangeboden openbaar dispuut
ontweek, schreef Hoogstraten ter weerlegging een klein geschrift: Justificatorium
principum Alemanniae (Colon. 1508). Dit prikkelde den hartstochtelijken tegenstander
tot nieuwe aanvallen. Om hem het zwijgen op te leggen schreef Hoogstraten in 1509
zijn Protectorium principum Alemannie de maleficis non sepeliendis contra
Ravennaten, dat hij naar verschillende hoogescholen en geleerden ter beoordeeling
zond. De theologische en juridische faculteiten van Keulen en Leuven, de
bisschoppelijke kanselarijen van Luik en Utrecht, een dertigtal geleerden hechtten
hunne goedkeuring aan zijn betoog. Het twistvuur doofde thans plotseling uit door
den dood van Tomasi, in 1510.
In 1508 werd P. Hoogstraten tot prior van Keulen gekozen, aan welke waardigheid
krachtens pauselijke volmacht het inquisiteursambt over de diocesen Keulen, Mainz
en Trier was verbonden. Als eerste daad van zijn geloofsonderzoek schreef hij een
klein tractaat om de meening te veroordeelen van hen, die het geoorloofd achtten
bij heksen en toovenaars hulp te zoeken tegen de hekserij: Tractatus magistralis
declarans quam graviter peccent quaerentes auxilium a maleficis (Colon. 1510). Uit
inhoud en toon van dit geschrift bleek, dat hij zijn ambt streng opvatte. Spoedig zou
hij daarvan nog meer bewijzen geven. In 1512 werd zijn hulp ingeroepen in het
proces van Herman van Rijswijk. Reeds in 1502 was deze ongelukkige, na afzwering
zijner godslasterlijke dwalingen, tot levenslange gevangenschap veroordeeld
geworden, maar, uit den kerker ontsnapt, had hij dezelfde dwalingen in woord en
geschrift verbreid. Thans wederom in de handen van het gerecht gevallen, zou hij
zijne straf niet ontgaan. Jacob van Hoogstraten met Jacob Ruysch, deken der
hofkapel te 's Gravenhage, veroordeelden hem als hervallen ketter, en leverden
hem over aan het Hof van Holland, om hem te straffen, ‘zooals van rechtswegen
behoorde’.
De grootste ruchtbaarheid verkreeg de keulsche inquisiteur door zijn optreden
tegen Reuchlin. De Augenspiegel, waarin Reuchlin de Israelieten tegen het
onbezonnen drijven van Pfefferkorn in bescherming nam, maar tevens stellingen
verkondigde, waaraan de rechtzinnigen aanstoot konden nemen, kon de goedkeuring
der keulsche universiteit niet wegdragen, aan wie het hoogste censuurrecht in
Duitschland toekwam. Hoogstraten was het eens met Pfefferkorn, in zoover deze
de vernietiging eischte der rabbijnsche boeken, die reeds meermalen door de Kerk
verboden waren, doch hij weigerde dezen ijveraar te volgen, waar deze ook den
hebreeuwschen bijbel aan het vuur wilde prijsgeven. Den Joden wilde hij hun bijbel
laten behouden.
Deze tegenstand bracht den gevierden humanist, die in den heftigen strijd met
Pfefferkorn reeds overprikkeld was, tot het schrijven van een smaadschrift, waarvan
de titel: ‘Defensio J. R e u c h l i n contra calumniatores suos Colonienses genoeg
doet denken. Blind fanatisme, nijd, winstbejag en andere onedele beweegredenen
werden hun verweten. Hoogstraten had inmiddels den Augenspiegel aan het oordeel
der theologische faculteiten van Leuven, Keulen, Mainz, Erfurt en Parijs onderworpen.
Zij allen waren eenstemmig in de
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verwerping van dit hartstochtelijk boek. Door deze gezagvolle verklaringen gedekt,
begon hij nu als inquisiteur het proces en daagde in September 1531 Reuchnn voor
zijne rechtbank te Mainz. Reuchlin appelleerde op den paus; Leo X droeg deze
rechtzaak den bisschop van Spiers over, en deze belastte daarmede Thomas
Truchsesz, een leerling van Reuchlin. De uitspraak viel geheel ten nadeele van
Hoogstraten uit: de Augenspiegel werd goedgekeurd, Hoogstraten veroordeeld tot
stilzwijgen en in de kosten van het proces. Doch ook de inquisiteur appelleerde op
den paus. In 1514 werden beide partijen te Rome gedagvaard; het geding werd
echter van jaar tot jaar verschoven.
In dien tijd wierpen zich de luidruchtige humanisten in den strijd, en gebruikten
deze kwestie als eene welkome gelegenheid om al hun spot en haat tegen de
scholastieke wetenschap en de kerkelijke instellingen bot te vieren. Het werd een
algemeene strijd der humanisten tegen de theologanten. Het regende pamfletten
tegen de keulsche professoren, tegen Hoogstraten in 't bijzonder, maar al deze
schotschriften werden in bijtende satire, ruwe grofheid en vuigen laster overtroffen
door de ‘Brieven van onberoemde mannen’, Epistolae obscurorum virorum.
In 1516 zou eindelijk het proces te Rome worden afgedaan. Alle leden der
rechterlijke commissie waren op Reuchlin's hand en gunstig voor den Augenspiegel
gestemd, doch de paus verdaagde de beslissing. Hoogstraten keerde onverrichter
zake naar Duitschland terug en schreef in 1518 en 1519 een apologie, een vrijwel
hopeloos werk tegen den vloed van zoovele beschimpingen. Onvervaard viel hij nu
een ander geschrift van Reuchlin aan, waarin deze door cabbalistische
spitsvondigheden verschillende zwakhoofden dreigde van streek te brengen. De
Destructio Cabbale (Colon. 1519) was natuurlijk olie op 't vuur. Van verschillende
kanten drong men nu aan tot beslechting van den strijd; Erasmus kwam verzoenend
tusschenbeide, terwijl Frans von Sickingen dreigend de vuist ophief. In Mei 1520
kwam te Frankfort een scheidsgerecht bijeen, waarbij besloten werd, dat de
provinciaal der dominicanen den paus zou verzoeken: onderdrukking van den strijd,
nietigverklaring van de uitspraak van Spiers, altijddurend stilzwijgen van beide
partijen. Intusschen werd Hoogstraten van zijn prioraat en inquisiteursambt ontzet
en tot stilzwijgen verplicht.
Te Rome was men thans tot eene andere zienswijze gekomen. De opstand van
Luther, die in de humanisten tal van heftige verdedigers vond, had de oogen
geopend: de partij van Reuchlin kwam in verdenking; de strijd tegen de scholastieken
scheen in een ander licht. Vermoedelijk had deze stemming eenigen invloed op de
pauselijke beslissing, welke 23 Juni 1520 volgde: de uitspraak van Spiers is ongeldig;
de Augenspiegel wordt verboden als een aanstootelijk boek; Reuchlin wordt
veroordeeld in de kosten van het geding; Hoogstraten moet in al zijne ambten worden
hersteld.
Zoo was de eindoverwinning aan de zijde van Hoogstraten. Ofschoon men den
inquisiteur niet zal kunnen vrijpleiten, dat hij in de hitte van den strijd soms de perken
der billijkheid te buiten ging en te heftig was in zijn aanval en verweer, zal men toch
moeten erkennen, dat hij uitging van hetgeen volgens zijne overtuiging waarheid
was en recht. Edelmoedig genoeg was hij om nooit meer op dezen strijd terug te
komen. De bestudeering zijner geschriften voert een
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beeld voor den geest, geheel verschillend van hetgeen door zijne vijanden bijna
traditioneel is geworden.
Aan den strijd tegen Luther achtte Hoogstraten, als inquisiteur, ambtshalve zich
verplicht deel te nemen. In zijn werk over de Cabbalah, aan Leo X opgedragen, had
hij bij den paus aangedrongen om doortastende maatregelen tegen de onruststokers
te nemen. Deze raadgeving haalde hem een ruwe afstraffing van Luther op den
hals. In 1519 droeg hij bij tot de veroordeeling van eenige geschriften van Luther
door de theologische faculteit van Keulen en zeker was hij geen lijdelijk toeschouwer,
toen zij ten gevolge der pauselijke excommunicatie in Nov. 1520 in het openbaar
te Keulen verbrand werden. Hiertoe bepaalde hij zich niet. In 1521 schreef hij eene
uitgebreide weerlegging van Luther's leerstellingen in den vorm van een tweespraak:
J a c o b i d e H o c h s t r a t e n cum divo Augustino Colloquia contra enormes atque
perversos Martini Lutheri errores. In 1524 volgde een verdedigingsschrift van de
vereering der heiligen; in 1525 van het vagevuur. Tegelijkertijd bestreed hij Luther's
leer van het alleenzaligmakend geloof, en zette de katholieke leer der
rechtvaardigmaking uiteen. Deze polemische geschriften vervaardigde Hoogstraten,
terwijl hij in de Nederlanden vertoefde, waar zijn bijstand in de kettergedingen werd
ingeroepen; zoo was hij als rechter tegenwoordig, o.a. in het geloofsproces te Brussel
in 1523, te Utrecht in 1525.
Zie: N. P a u l u s , Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (Freiburg
1903) 87; F. P i j p e r , Biblioth. Reform. Neerl. III, 375.
G.A. Meijer

[Hoogstraten, Leonardus van]
HOOGSTRATEN (Leonardus v a n ), dominicaan, volgens zijn kloosternaam:
T h o m a s . Hij werd geboren te Escharen 7 Sept. 1845, overl. te Huissen 3 Mrt.
1907; zijne ouders waren J o a n n e s v a n H o o g s t r a t e n en A l l e g o n d a
V e r h o e v e n . Nadat hij de humaniora op de latijnsche school te Gemert had
gestudeerd, begaf hij zich eerst tot de jezuïeten te Ravenstein, maar veranderde
van inzicht en vroeg in 1865 het ordekleed der dominicanen te Huissen. In 1869
begon hij zijne theologische studiën, vertrok in 1885 naar Rome, om het door de
Orde vereischte examen af te leggen, en ontving in 1892 den graad van magister;
tevens werd hem het ambt van regent der theologische kloosterschool te Huissen
opgedragen. Van zijne jongelingsjaren af toonde hij een bijzonderen aanleg voor
de klassieke en moderne talen, zoodat hij zijn geest spoedig met een schat van
philologische en litterarische kennis verrijkte en zijn smaak door de studie der
klassieken veredelde en verfijnde. Zijne studie, en bijgevolg zijn vereering, van
Bilderdijk bracht hem onder den invloed van dien meester en inspireerde zijne eerste
gedichten: Is het Heelal God? (Utrecht 1872); God en de Mensch (Breda 1872);
Dichterlijke Verpoozingen (Breda 1876), later vermeerderd uitgegeven onder den
titel: Gedichten van P. v a n H o o g s t r a t e n (Nijmegen 1893). Zij gaf ook aanleiding
tot zijne letterkundige studiën: De Kunst der Poezy (Utrecht 1873); De Drie
Zusterkunsten (Utrecht 1874); Da Costa (Breda 1875); Bilderdijk in Dietsche Warande
1872, 521; 1876, 177, 429, 529; 1879, 321; 1881, 1, 140. De impopulariteit van
Bilderdijk zal grootendeels oorzaak zijn geweest, dat men diens leerling in de
letterkundige wereld niet die aandacht schonk, waarop hij aanspraak mocht maken.
Het ernstig en onvermoeid bestudeeren der

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1156
scholastieke philosophie en theologie, welke wetenschappen hij ten laatste geheel
in zich had opgenomen, verhelderde zijn blik, scherpte zijn oordeel en gaf zijn
verstand een doordringingsvermogen om de diepste gronden der schoonheidsleer
na te speuren en met meesterschap van taal en stijlvorm te verklaren. De dichtveder
legde hij neer, om voortaan zijne taal te smeden tot een mannelijk proza en sierlijk
te buigen tot het uitbeelden der meest abstracte denkbeelden. De verschillende
letterkundige studiën van zijne hand in de tijdschriften: Onze Wachter; De Katholiek;
De Dietsche Warande verschenen, verzamelde en vermeerderde hij tot drie bundels
onder den titel: Studiën en Kritieken (Nijmegen 1890, 3 deelen). Dit werk was in
zijne hand een wapen ter verdediging der eenige onwraakbare schoonheidsleer
tegen de ‘literarische kritiek, die door honderden misbruikt wordt als een wapen der
dwaling’. Misschien was dit ridderlijk uitgesproken doel juist een der redenen, waarom
men den kloeken strijder liefst ontweek of voorgaf niet te zien. Tegen een persoonlijk
openbaar optreden verzetten zich zijne hem aangeboren schuchterheid en de
teruggetrokkenheid van zijn stand. Zoo leefde P. van Hoogstraten, de diepzinnige
geleerde, de plichtgetrouwe professor, de eenvoudige kloosterling, binnen het
vredige klooster van Huissen, door de buitenwereld weinig gekend, maar geëerd
en bemind door zijne leerlingen, die den rijkdom zijner geestesgaven konden
bewonderen en rijkelijk daarvan genieten.
G.A. Meijer

[Hoop, Pieter Willem van der]
HOOP (Pieter Willem v a n d e r ), zoon van G i j s b e r t v.d. H o o p en M a r i a
A n n a E n g e l b e r t v a n B e v e r v o o r d e n , geb. te Utrecht 11 Febr. 1798,
overl. te Besoeki 26 Juni 1825. Hij werd in Dec. 1814, dus den leeftijd van 17 jaar
nog niet bereikt hebbende, aangesteld tot luitenant en ging in dien rang over bij het
leger in Ned.-Indië. In 1818 ging hij in civielen dienst over, werd aanvankelijk opziener
bij de landelijke inkomsten te Japara, in 1819 assistentresident van Cheribon en in
21 van Grissee. Daar hij zich als een uitstekend ambtenaar had doen kennen met
groote kennis van inlandsche aangelegenheden, verkreeg hij verschillende
opdrachten; o.a. in 1824 naar het eiland Bawean, ten einde aldaar een onderzoek
in te stellen om te komen tot de invoering van een geregeld bestuur en van de
landrente, en vervolgens in 1825 naar de Karimon-eilanden. Tot groote tevredenheid
van de regeering kweet hij zich van deze zendingen. Ten einde hem de gelegenheid
te openen ook een onderzoek op het eiland Bali in te stellen, werd v.d. Hoop in den
aanvang van 1825 benoemd tot resident van Banjoewangi; tevens om advies uit te
brengen over eventueele wijziging in het bestaande stelsel van landelijke inkomsten
in genoemde residentie. Doch nauwelijks had hij het bestuur over Banjoewangi
aanvaard, toen hij, op 27-jarigen leeftijd, vrij plotseling aan cholera overleed. V.d.
Hoop was 15 April 1821 gehuwd met L.E.A. C o r n e t s d e G r o o t , geb. te
Groningen 28 Juni 1802.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Genootschap II (1855) 166 vlg.
Muller

[Hoornbeek, Isaac van]
HOORNBEEK (Isaac v a n ), geb. te Leiden in 1655 of 1656, overl. 17 Juni 1727 te
's Gravenhage en begr. te Leiden, was een zoon van den hoogleeraar Johannes
van Hoornbeek en Anna Bernard. Hij werd 26 Jan. 1668 honoris gratia als student
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rechten. 20 Oct.
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1692 werd hij tot pensionaris der stad Rotterdam benoemd en bleef dit tot 16 Sept.
1720. Voor Rotterdam heeft hij zich in dien tijd o.a. verdienstelijk gemaakt door zijn
Sommier berigt rakende de chartres der stadt Rotterdam (Rott. 1704). Daarna
bekleedde hij tot zijn dood het ambt van raadpensionaris als opvolger van Anthonie
Heinsius. Reeds tijdens zijn pensionarisschap was hij door de Staten met
verschillende gewichtige zaken belast. Vooral heeft hij zich beijverd het geschil
tusschen de ridderschap en de steden van het Veluwsche kwartier bij te leggen,
doch zonder succes; als raadpensionaris heeft hij in opdracht van de Staten van
Holland getracht de Staten van Gelderland te doen afzien van hun voornemen om
den Prins tot stadhouder te benoemen, doch ook daarin is hij niet geslaagd.
Bekwaam ambtenaar, was hij evenwel niet berekend voor den belangrijken post
van raadpensionaris, dien hij zonder glans heeft waargenomen als volgzaam dienaar
der Staten en hunner inzichten.
Zijn portret is door J a c . H o u b r a k e n gegraveerd naar een schilderij van J o h .
V o l l e v e n s , ook voorkomende bij W a g e n a a r .
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. XVII, 290, 340; XVIII, 234, 244, 452; v a n W i j n ,
Nalez. op W a g e n a a r , 426; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; C o l l o t d'E s c u r y ,
Holl. roem I, 254; B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk VI, 7, 14, 78, 82, 88, 93.
Wiersum

[Hooykaas, Hermanus Johannes]
HOOYKAAS (Hermanus Johannes), geb. te Rotterdam 11 Sept. 1845, overl. te
Oudewater 1 Mei 1897, was eerst pastoor der oud-katholieke gemeente te Dordrecht
en later te Oudewater. Samen met pastoor J.A. v a n B e e k te Rotterdam gaf hij
uit: Naamlijst der pastoors van de oudkatholieke kerk in Nederland (Rott. 1889),
met opgaven van de 16e eeuw af, en een zeer vermeerderde en verbeterde uitgave
van Overzicht van de Geschiedenis der Hollandsche Kerk sedert de invoering der
hervorming en de oprichting van het aartsbisdom van Utrecht en van de bisdommen
van Haarlem en Deventer, onder paus Paulus IV, 12 Mei 1559 (Rott. 1886),
chronologische lijsten bevattend over staatkundige en kerkelijke gebeurtenissen,
benevens vele personalia, van groot belang voor de beoefening der hollandsche
kerkgeschiedenis.
Kenninck

[Horenbeeck, Joannes van]
HORENBEECK (Joannes v a n ), dominicaan, geb. 1596, gest. 25 Juli 1663. Als
licentiaat in de beide rechten, ontving hij in 1623 te 's Hertogenbosch het ordekleed
en droeg op den dag zijner professie, in 1624, zijn eerste misoffer op. Na de
verovering der stad verbleef hij in een kerkhuis in de Vuchterstraat.
Hij schreef: Het leven van den salighen Henricus Suso ('s Hertogenbosch 1627).
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 227.
G.A. Meijer

[Horst, Ewout van der]
HORST (Ewout v a n d e r ), geb. omstreeks 1631 te Rotterdam, zoon van P i e t e r
v a n d e r H o r s t en P e t r o n e l l a v a n S p r e e u w e n s t e y n . Hij werd in 1653
in zijn geboorteplaats lid van de vroedschap, was verder o.a. schepen in 1655,
gedeputeerde ter dagvaart in 1656, 1662 en 1663, lid van de
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generaliteits-rekenkamer van 1656-1659, lid van den Raad van State van 1659-1662
en lid van de Gecommitteerde Raden van Holland van 1663-1666. In 1657 nam hij
namens Rotterdam een bezending naar Amsterdam waar. Hij was een bekend
prinsenman; in 1666 ontving hij den Prins van Oranje te zijnen huize bij een bezoek
aan Rotterdam. In hetzelfde jaar geraakte hij in moeilijkheden door het proces van
Buat (zie kol. 508); deze had ook met hem overleg
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gepleegd. Evenals Johan Kievit (zie op dien naam in dit deel) nam hij de vlucht,
vertoefde eerst te Oirschot en later te Antwerpen. Het Hof van Holland veroordeelde
hem bij verstek tot eeuwige ballingschap uit Holland, Zeeland en Utrecht met
verbeurdverklaring van goederen (het laatste deel van het vonnis werd in 1667 ten
behoeve van zijne kinderen gedeeltelijk opgeheven). Een engelsche berichtgever
roemt hem als ‘ane houchst weis, discreet, feathfull servant to his country and our
Prince off Orange’ (Nijhoff's Bijdr. 4e reeks V, 397; cf. id. 402 en 405). Hij schijnt in
de ballingschap gestorven te zijn, want hij komt in 1672 bij de omwenteling niet
meer te voorschijn. Hij was gehuwd met M a r i a V e r s c h u e r (2 Aug. 1650 te
Rotterdam). Hij is niet dezelfde als de gelijknamige bewindhebber van de
Oost-Indische compagnie, ter Kamer van Rotterdam, uit 1618, met wien hij soms
vereenzelvigd wordt. Deze is de zoon van P i e t e r E w o u t z . v.d.H. en
P e t r o n e l l a v a n W i j c k . Hij moet vóór 1624 gestorven zijn, want toen
hertrouwde zijne weduwe A a l t j e C o r n e l i s d r . B r i e l l gezegd W e l h o u c k
met W i l l e m A l l e r t s z . v a n C o u w e n h o v e n .
Zijn door P.v.d. Werff naar een ouder origineel gecopieerd portret is in het
Rijksmuseum.
o

Zie: Alg. Ned. Familieblad 1883-1884, n . 3; Bronnen voor de gesch. van
Rotterdam I, reg. i.v.; A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog V, 858, 1007; VI, 86;
B o n t e m a n t e l , Regeeringe van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p ) I, 429; F r u i n ,
Verspr. Geschriften IV, 272; Brieven van J o h a n d e W i t t (uitgave
F r u i n - J a p i k s e ) III, 217 vlg.; Mededeelingen van den heer D.G. v a n E p e n .
Japikse

[Hortensius, Lambertus]
HORTENSIUS (Lambertus), geb. te Montfoort in 1500 of 1501, gest. te Naarden
tusschen April en October 1574, genoot zijn opleiding te Utrecht en daarna te Leuven,
waar hij aan het collegium trilingue studeerde onder Rescius, Goclenius, Vives,
Campenus en Paludanus. In 1527 was hij weer terug te Utrecht, waar hij aan de
Hieronymusschool als praeceptor in de geschiedenis optrad en in denzelfden tijd
tot priester werd gewijd; dat belette hem echter niet bij een focaria twee zonen te
verwekken. Te Utrecht verkeerde hij in een kring van geleerde geestelijken. In 1534
ging hij naar Deventer; hoe lang hij daar gebleven is, is onbekend. In 1544 nam hij
echter de benoeming tot rector der latijnsche school te Naarden aan; eerst hier
schijnt hij voldoenden tijd te hebben gevonden om zich geheel aan historische
studiën te wijden. Ook werd de school onder zijn leiding beroemd; velen kwamen
er hun vorming zoeken. In Dec. 1572 werd hij bij den moord van Naarden nauwelijks
door een vroegeren leerling gered. Hij week naar Utrecht, maar keerde, waarschijnlijk
in 1573, naar Naarden terug. Zijn zoon A u g u s t i n u s kwam bij den moord van
Naarden om; de andere, H i e r o n y m u s , was in 1584 predikant in den Haag en
werd toen in verband met kerkelijke twisten naar Wassenaar verplaatst.
Hortensius' historische werken werden geopend met Secessionum civilium
Ultrajectinarum, et bellorum ab anno 1524 usque ad Translationem Episcopatus ad
Burgundos, Libri septem (Bazel, Oporinus 1546, Fol.; herdr. achter B u c h e l i u s '
uitgave van B e k a en H e d a , Utr. 1643, Fol.; ned. vert. van A. S t r i c k , 's Grav.
o

1625, 4 ). Hij beschrijft daarin met een inleiding de utrechtsche geschiedenis van
April 1524 tot November 1528 in zeven boeken, dus de regeering
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van den laatsten bisschop Hendrik van Beieren en diens afstand der temporaliteit
aan Karel V. Als humanist schreef Hortensius de geschiedenis naar het voorbeeld
der Oudheid, dus pragmatisch en tevens artistiek; hij wil de gebeurtenissen niet
alleen beschrijven, maar ook verklaren, doch zoo, dat er leering uit valt te trekken.
Hij schrijft een klaren stijl in het latijn der humanisten; zijn karakteristiek der
handelende personen is in den regel scherp en juist. In het algemeen is hij zeer
volledig, ook in de beschrijving van minder gewichtige gebeurtenissen. Naar den
eisch des tijds legt hij de hoofdpersonen op daarvoor geschikte momenten
redevoeringen in den mond. Afgezien daarvan valt de compositie van zijn werk te
roemen; daarbij heeft Hortensius groot plastisch talent. De historische beteekenis
van zijn werk is zeer groot; hij was ooggetuige van vele gebeurtenissen, die hij
beschrijft; over andere kreeg hij tal van mondelinge mededeelingen; bovendien
heeft hij zeer veel origineele stukken kunnen gebruiken; zoo had hij toegang tot het
archief van het Domkapittel; vooral uit Amersfoort kreeg hij vele en goede berichten;
vele dezer documenten kennen wij alleen uit Hortensius. In het algemeen is hij
betrouwbaar en onpartijdig.
Naast zijn hoofdwerk hebben ook zijn andere werken waarde. Op de Secessiones
o

volgde zijn Tumultuum anabaptisticarum liber unus (Bazel, Oporinus 1548, 4 .; herh.
o

herdrukt; ned. vert.: Enkhuizen 1624, Fol.; Hoorn 1624, Fol.; Amst. 1660, 8 .; ibid.
o

1694, 8 .), een gewichtige bron voor de geschiedenis der wederdoopers, hoewel
de schrijver hun zeer vijandig gestemd is. Van veel grooter omvang was Hortensius'
o

De bello Germanico libri septem (Bazel, waarsch. Oporinus, 1560, 4 .; herh. herdr.),
de geschiedenis van den schmalkaldischen oorlog, eveneens van beteekenis, omdat,
gelijk de schrijver op het titelblad met trots vermeldt, er veel in voorkomt, dat bij
S l e i d a n u s en andere geschiedschrijvers niet staat. Zijn laatste geschiedwerk
was De origine et interitu oppidi Nerdae liber, door hem geschreven na het bloedbad
van December 1572 (Uitg. door P e e r l k a m p , Werken v.h. Hist. Gen. N.S. V, Utr.
1866; met vert. en aant.; achter deze kroniek is nog gedr. de Chorographia
Goiolandiae, een dichterlijke beschrijving van Gooiland). Ook had Hortensius naam
als dichter: zijn Satyrae VIII ... Ejusdem epithalamiorum liber (Ultraj., Harm. Borculous
1552) zijn als navolgingen van Horatius, toegepast op zijn eigen tijd, niet
onverdienstelijk. In de univ. bibl. te Utrecht berust een exemplaar van dezen druk,
waaraan nog vier gedrukte, en een groot aantal ongedrukte satiren, naar Hortensius'
autograaf afgeschreven door H.A. van der Linden, zijn toegevoegd. Eindelijk had
hij naam als klassiek geleerde. Hij vertaalde vier blijspelen van Aristophanes in het
latijn en gaf ze met aanteekeningen uit (Utr., Borculo 1551-1561). Een arbeid van
niet minder beteekenis waren zijn Enarrationes in sex priores libros Aeneidos
Virgilianae. Hic accesserunt illustres annotationes in sex ejusdem Poetae posteriores
libros (Bazel, Oporinus 1559, Fol.), evenals zijn M. A n n a e i L u c a n i
C o r d u b e n s i s ... Pharsalia libri X cum Lamberti Hortensii.. explanationibus
eruditissimis etc. (Bazel, Petri 1578, Fol.), later door O u d e n d o r p veelvuldig
gebruikt.
Zijn portret bestaat in een fraaie anonieme gravure.
Zie: M e e s , Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver in Nieuwe
Verh. v.h.
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Prov. Utr. Gen. XI (Utr. 1838); P e e r l k a m p , Hortensius over de opkomst en den
ondergang van Naarden in Werken v.h. Hist. Gen. N.S.V. (Utr. 1866).
Brugmans

[Hortensius, Martinus Ortensius]
HORTENSIUS (Martinus) (O r t e n s i u s ), geb. te Delft in 1605, gest. te Leiden 17
Aug. 1639, werd M a a r t e n v a n d e n H o v e genoemd naar zijn moeders vader;
het geslacht van zijn vader heette v a n S w a a n s w i j k . Hij wordt leerling genoemd
van Isaac Beeckman, waarschijnlijk dan op de latijnsche school te Rotterdam,
waaraan laatstgenoemde van Dec. 1621 tot zijn vertrek in 1627 naar Dordrecht
verbonden was. Blijkens data van later gepubliceerde waarnemingen hield H. zich
althans van Jan. 1625 tot April 1627 geregeld bezig met astronomische observaties
te Leiden. Hoewel niet voorkomende onder de destijds aan de universiteit
ingeschrevenen, zal hij toen het onderwijs hebben gevolgd van Will. Snellius: op
H.'s getuigenis berust, volgens Is. Vossius, de meening, dat Snellius de naar hem
genoemde brekingswet openlijk te Leiden leerde, terwijl H. na Snellius' dood in 1626
diens leiddraad bij de lessen in vlakke en boldriehoeksmeting voltooide en als W.
S n e l l i i Doctrinae triangulorum canonicae ll. IV (Lugd. Bat. 1627) uitgaf,
voorafgegaan door verzen van H u g o B o x e l L.A.M. en J o h . C o r n e l i i
W o u r d a n u s . Mede noteerde H. handschriftelijk te Leiden waarnemingen omtrent
regenbogen, kringen om zon en maan en het weder en sloot vriendschap met
Snellius' opvolger Golius. Tot dusver in de astronomie autodidact en daarin volgeling
van Tycho Brahe, was het, volgens H.'s eigene getuigenis, Is. Beeckman, die hem
te Middelburg kennis deed maken met Philips van Lansbergen. Ook daarom mag
men het voor een drukfout houden, indien H. in een zijner geschriften (Diss. de
Merc. 24) spreekt van een schrijven van den middelburgschen astronoom aan hem
van Oct. 1621. Op 5 Oct. 1627 doet H. waarnemingen bij Goes, laat zich thans 13
Mrt. 1628 eerst te Leiden in de mathesis inschrijven, is 23 Juni 1628 te Gent en had
volgens Nic. van Wassenaer, blijkbaar H.'s vriend, ‘zijne speculatie op de gesteernten’
juist te Middelburg op 31 Oct. 1628; in dit tijdvak zal de kennismaking zijn tot stand
gekomen. In de Praefatio van zijne vertaling van Lansbergen's in 1629 verschenen
Bedenckingen op den dagelijckschen ende jaerlyckschen loop van den aerdcloot,
de Commentationes in motum terrae (Midd. 1630), voorafgegaan door verzen van
D a n i ë l H e i n s i u s en H. zelven, verhaalt H., hoe Lansbergen hem verschillende
fouten van Tycho Brahe heeft doen inzien en bespreekt hij o.a. ook Kepler's meening
omtrent den afstand der zon. Toen H. nog te Leiden in de theologie studeerde, zegt
B o i t e t , volbracht hij met den zoon van een dordtsch ingezetene een reis naar
Frankrijk; volgens een anderen berichtgever (zie beneden), die hem nog in 1638
onder de theologen rangschikte, reisde hij naar Italië met twee jongelieden, waarvan
één den zoon van genoemden Heinsius. Hiaten in H.'s mij bekende
waarnemingsreeksen, die zulk een reis toelaten, vindt men 31 Oct. 1628 tot 17 Dec.
1629, wanneer hij wederom te Middelburg vertoeft, en van 27 Oct. 1630 tot 8 Nov.
1631; later kan zij zeker bezwaarlijk geschied zijn. Overigens wordt H. 7 Mei 1630
te Leiden inderdaad in de mathesis en theologie ingeschreven, doet 31 Mei en 10
Juni van beide zijden bewaard gebleven zonswaarnemingen met Beeckman te
Dordrecht, wien hij een overigens oppervlakkige kennismaking met Descartes kan
ver-
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schuldigd geweest zijn, die stellig vóór Jan. 1632 tot stand kwam, evenals hij door
den dordtschen rector in Aug. of Sept. 1630 te Leiden bezoek kan hebben ontvangen
van pater Mersenne, en bevindt zich 27 Oct. 1630 in ieder geval weder in de
academiestad. Werd bovengenoemd werk van Lansbergen spoedig aangevallen
door Froidmond te Leuven, Morin te Parijs e.a., verdedigd door zijn zoon Jacob
Lansbergen, de Praefatio in het bijzonder lokte bestrijding uit van Kepler t.o. van
het meten der zonsmiddellijn in een toevoegsel tot zijne Ephemeris ad annum 1624
(Saganae Sil. 1630), door H., ondanks het inmiddels overlijden van Kepler, op
Lansbergen's aanraden publiek beantwoord met een Responsio ad additiunculam
D.J. Kepleri praefixam Ephemeridi ejus in annum 1625, in qua cum de totius
astronomiae restitutione tum imprimis de observatione diametri solis fide tubi dioptrici,
eclipsibus utriusque luminaris, luculenter agitur (Lugd. Bat. 1631), opgedragen aan
Abraham van der Meer, raadsheer in de Staten van Holland. Na het overlijden van
Lansbergen, die in zijn Tabulae motuum caelestium perpetuae (Midd. 1632) nog
talrijke waarnemingen van zijn leerling inlaschte, werd, behalve in een geschrift van
John Horrox uit Liverpool Astronomia kepleriana defensa, dat, als eerst veel later
in diens Opera posthuma (Lond. 1678) uitgegeven, buiten beschouwing kan blijven,
de handschoen voor Tycho Brahe opgenomen door zijn landslieden Longomontanus
en Petrus Bartholinus, door den laatste met een Apologia pro observationibus ....
Tychonis Brahe contra vanas cujusdam M. Hortensii criminationes (Hafniae 1632),
gedeeltelijk door Jacob Lansbergen beantwoord, doch door H. nog in 1633 niet
openbaar weerlegd, blijkens een zijner brieven aan Pierre Gassend, door gebrek
aan papier. Laatstgenoemde, die op zijne reis door Holland in 1629 Beeckman had
bezocht en uit de sinds met Beeckman gevoerde gesprekken H. naar kennismaking
deed haken, een geschrift, Mercurius in sole visus et Venus invisa Parisiis anno
1631 (Paris 1632) uitgegeven hebbende, waarop de Tübinger hoogleeraar Schickard
met een Pars responsi ad epistolas P. Gassendi (Tüb. 1632) antwoordde,
vervaardigde H. een 13 Dec. 1632 gedagteekende Dissertatio de Mercurio in sole
viso et Venere invisa, instituta cum clarissimo ac doctissimo Viro D. Petro Gassendo
(Lugd. Bat. 1633) en zond het ook over de phasen van Mercurius handelende werkje
met een brief van 26 April 1633 uit Leiden aan den Digner kanunnik, die er zijne
meeningen omtrent den afstand der hemellichamen in bevestigd zag. Voortgezette
correspondentie, doorgezonden veelal door pater Mersenne en Lhuillier, raadsheer
in het parlement te Metz, verschafte H. verbinding met den astronoom Jos. Gaultier,
prieur de La Vallette, en een enkele maal, door doorzending van een brief van H.
met diens genoemd werkje, met den toen gekerkerden Galilei, die H. in 1634 zijn
toen veroordeelden Dialogo (Fir. 1632) toezond; voorts briefwisseling met Nic. Fabri
de Peiresc te Aix en met Elia Diodati. Ook met Schickard blijkt H., evenals zijn vriend
Blaeu, in correspondentie; een schrijven van 10 Jan. 1634 uit Amsterdam aan dezen
doet zien, dat H. zich destijds bezighield met de verbetering der kijkers. Tot nog toe
n.l. privaat persoon, had hij zich einde 1633 op aansporing van Gerard Vossius en
Caspar Barlaeus in die stad gevestigd en werd hem 9 Mrt. 1634 door de vroedschap
vergund om gedurende eenige maanden wiskunde te doceeren aan het pas
opgerichte athenaeum, waar hij Mei 1634
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zijn ambt aanvaardde met een rede De dignitate et utilitate matheseos (Amst. 1634),
daarna les gevende in de beginselen der astronomie, waarin hij volgens een schrijven
van Vossius aan Hugo de Groot te Parijs, met wien ook H. gaat correspondeeren,
niet onduidelijk Copernicus volgde. H. zelf bericht 2 Juni 1634 aan Gassend wegens
slechte waarnemingsomstandigheden bezig te zijn aan een onbekend gebleven
geschrift: De diametro Solis, dat hij 15 Sept. aan Peiresc wenschte op te dragen en
geeft hetzelfde jaar eene vertaling van Blaeu's Tweevoudigh onderwijs (Amst. 1620)
als Institutio astronomica de usu globorum et sphaerorum coelestium ac terrestrium
(Amst. 1634, herdrukt 1640, 48, 52, 55, 68, 90 enz.). Eind 1634 of begin 1635 roept
Jean Baptist Morin te Parijs, met wien H. ook later correspondeert, zijn oordeel in
over zijn befaamde vinding der lengten op zee; einde Jan. 1635 ontzenuwt H. door
bemiddeling van Vossius een bezwaar van Abrah. v.d. Myle tegen het stelsel van
Copernicus, welk stuk wellicht hetzelfde is als de op de leidsche bibliotheek (coll.
Pap. 2) berustende Responsio ad objectionem de immani distantia stellarum fixarum.
Ook uit naam van H. spoort Boxhorn te Leiden in 1635 Matthias Bernegger te
Straatsburg aan tot diens toen verschenen vertaling van den Dialogo. Weldra
benoemd tot gewoon hoogleeraar, opent H. Juli 1635 zijne colleges in de optica
met eene rede De oculo ejusque praestantia (Amst. 1635), opgedragen aan zijn
‘fautor honorandus’, den poolschen edelman Hyacinthus de Rozdrazew
Rozdrazewsky; over verbetering der lenzen schrijft hij ook hetzelfde jaar aan Const.
Huygens. Aanvankelijk met succes werkzaam geweest, klaagt H. in 1635 aan zijne
fransche vrienden over geringe belangstelling in zijn onderwijs, wat volgens Ger.
Vossius zijn oorzaak vond in veelvuldige afwezigheid van H. naar Delft, den Haag
en Leiden. Een uitvoerige boekenlijst, waaruit ook blijkt dat H. eene uitgave zijner
Controversiae astronomicae overwoog, zond hij 4 Juli 1636 aan Boxhorn en werd
als M.H. Diss. de Studio mathematico recte instituendo opgenomen in H. G r o t i i
et aliorum de omni genere studiorum recte instituendo diss. (Lugd. Bat. 1637,
111-133, herdr. Amst. 1645); de musicus Ban, die lijst citeerende, noemt H. het
‘Musarum delicium’ en roemt zich als zijn vriend. In plaats van den vorige had H.
intusschen een cursus in zeevaartkunde met meer succes geopend; 3 Jan. 1637
wordt zijn salaris verhoogd. Van Baerle noemt zijn leerling Matthias Deugius. Toen
parijsche vrienden van Galilei er in 1635 aan dachten dezen te Amsterdam een
verblijf te verschaffen en de Groot het plan aan Vossius ontvouwde, vond het terstond
bij H., Reael en Blaeu bijval, die bleef bestaan toen Galilei zelf het afwees, maar 15
Aug. 1636 zijne vroeger aan Spanje aangebodene methode van de bepaling der
lengten op zee door middel der Jupitersateilieten aanbood aan de Staten-Generaal,
die 11 Nov. 1636 Reael, Bleau en H. tot eene commissie van onderzoek vereenigden,
waaraan werd toegevoegd Jacob Golius, terstond vervangen door Is. Beeckman.
Ook Const. Huygens, Willem Boreel en Nicolaas van Reigersberch, die in 1637
Galilei bezocht, begunstigden de zaak, waarin eenigen tijd Morin minder gelukkig
gemengd werd. 20 Aug. 1637 werden ƒ 1000 uitbetaald voor de tot onderzoek
noodige instrumenten. Verscheidene brieven wisselde H. zelve er over met Hugo
de Groot, Elia Diodati en door diens handen verschillende met Galilei zelf, van welke
die van 5 Sept. 1637 wenken en bezwaren
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behelst t.o. der benoodigde kijkers, ephemeriden en uurwerken. Sinds Nov. 1637
worden pogingen aangewend, dat H. zelf naar Italië zou gaan, waarvoor hij, na veel
onderhandelingen, 15 Juli 1638, ƒ 2000 in handen kreeg. Dit jaar vervaardigde hij
ook een Praefatio voor den Philolaus van I s m . B o u i l l a u d en bezorgde er de
uitgave van bij Blaeu (Amst. 1639). Intusschen was Beeckman 19 Mei 1637, Reael
10 Oct. 1637 overleden en volgde Blaeu 18 Oct. 1638. Nov. 1638 moest H., in wiens
handen alle papieren omtrent de zaak berustten, wegens den toestand van Galilei,
de reis tot het volgende voorjaar uitstellen. Echter werd hij in 1639 naar Leiden
geroepen om aan de academie dezelfde vakken als te Amsterdam te doceeren,
waar hij zijne lessen in Aug. staakte; pas te Leiden aangekomen, werd hij ziek en
overleed er aan de tering op slechts 34-jarigen Ieeftijd, nalatende een natuurlijk
zoontje. Te Delft werd hij begraven. In eene resolutie der Staten-Generaal van 28
Sept. 1639 wordt vermoed, dat H. zijn reisgeld binnen Leiden zou hebben ‘verslempt’.
Volgens V a l e r i u s A n d r e a s liet hij eene Pleiadographia sive Pleiadum descriptio
na, wier uitgave hij zijn vrienden aanbeval. ‘Hij was een man van groote hope’
schreef Vondel 4 Sept. 1639 aan de Groot, ‘en wenschte om te leven maer om twee
of drie maenden uitstel om zijn gaslagingen over den diameter van de groote
hemellichtende wereld na te laten’; in dergelijke termen schreef ook Boxhorn aan
Rich. Lubbaeus, van wien H. een werk ter perse zou leggen. Minder gunstig alleen
is het oordeel over H. van Descartes, wellicht omdat hij diens plannen tot het
vervaardigen van hyperbolische lenzen niet genoeg prees; de juistheid zijner
mededeeling in een brief aan Mersene van 1640, dat H. op zijn reis in Italië in ernst
den horoscoop van den jongen Heinsius (zie boven) zou hebben getrokken, kan in
verband met wat H. zelf in zijne Diss. de Merc. 67 van zulke kunsten zegt, met grond
betwijfeld worden. Volgens Vossius zou H. vóór 1638 zelfs nooit buitenslands
geweest zijn. Mag men Is. Vossius gelooven, dan zou tijdens zijn verblijf in 1642 bij
Gassend diens oordeel over H.'s karakter gewijzigd zijn. Als dichter maakte H. zich
verder nog bekend door de vervaardiging van verzen vóór L a n s b e r g e n 's
Uranometria (Midd. 1631); M a r t i n i P i l i i de Ambitione liber (Lugd. Bat. 1633);
bij den dood van Schickard in Wilh. Sch. ling. or. et math. in acad. Tubingensi
professoris celeberr. memoria et eulogia (Tub. 1636), wat B o d e c h e r B a n n i n g h
(Poemata 166) een De M.H. lugente obitum Gul. Schickardi ontlokte; voorts door
een Epithalamium scr. copulae Mich. Pompe dom. van Meerdervoort (Amst. 1637,
op de bibl. Thysiana te Leiden). In correspondentie stond H. ook met den astronoom
Cruger te Dantzig; onuitgegeven brieven van H. en Peiresc berusten op de bibl.
d'Inguimbert te Carpentras (coll. Peiresc) en bibl. nat. te Parijs (fonds français 9544
fol. 131); met Schickard in diens codex op de landesbibl. te Stuttgart, met Const.
Huygens (gedeeltelijk gedrukt) onder diens Epp. lat. op de kon. ac. te Amsterdam;
met Mersenne wellicht op de bibl. nat.; voorts een brief van 1 Febr. 1636 aan Just.
Ryckwaert op de Bodeiana te Oxford. Gedrukt is briefwisseling met Gassend in P.
G a s s e n d i Opera omnia VI (Lyon 1658) 62, 67, 83, 91, 92, 409, 17, 22, 24, 29,
31, 32, waarmede vergeleken dient de Lettres de P e i r e s c III (Paris 1892) in het
register; IV (Paris 1893) 98, 201, 66, 348, 51, 52, 57, 59, 413, 19, 24, 25, 26, 28,
63, 74, 557, 65 en 69 en Le Opere di G a l i l e o G a l i l e i ,
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ed. naz. XVI (Firenze 1905) 20, 28, 32, 64, 90, 100, 117, 463, voorts 159, 252 en
263. Voor de bekende briefwisseling met Galilei, Diodati en de Groot en andere
stukken, Galilei's aanbieding betreffende, behalve een opstel van A. F a v a r o in
diens Nuovi studi galileiani (Venezia 1891) 289-338, de registers in Le Opere di
G a l i l e o G a l i l e i XVI (Fir. 1905), XVII (1906), XVIII (1906), XIX (1909) en XX
(1910), aangevuld door B r a n d t e n C a t t e n b u r g , Leven van H. de Groot II
(Dordr. 1727) 47 e.v. en 148 e.v. en de Brieven van N i c . v a n R e i g e r s b e r c h
(Amst. 1901) 413, 50, 93. Zie verder: W a s s e n a e r , Hist. Verhael (Amst. 1622
vlg.) XVI, 19 verso; de elders niet vermelde gegevens in G e r . V o s s i i Epp. (Aug.
Vind. 1691) I, 217, 304, 309, 315, 341, 350-51, 52, 62; G a s s e n d i Opera omnia
VI (Lyon 1658) 61, 74, 85-90, 91, 411, 412, 475; M.Z. B o x h o r n i i , Epp. et poemata
(Amst. 1667) 91, 109; C a s p . B a r l a e i Epp. (Amst. 1667) 693; Epp. celeberr. viri
nempe H. G r o t i i etc. (Amst. 1714) 140; B u r m a n , Sylloge Epp. III, 84; B o i t e t ,
Beschr. van Delft (Delft 1729) 726; K e p l e r i Opera omnia VI (Francof. 1856) 111;
VII (1858) 543, 544, 545; P.J.H. B a u d e t , Leven van W. Jzn. Blaeu (Utr. 1871)
171, 174; C o n s t . H u y g e n s , Oeuvres musicales (Leyde 1882) LVIII; het Bull. du
bibliophile 1888, 474; 1889, 129; C h r . H u y g e n s , Oeuvres complètes III (la Haye
1890) en VII (1897) 286; de monografie van E.W. M o e s in Oud-Holland III (1885)
209, benevens XVIII (1900) 13 e.v. en Oeuvres de D e s c a r t e s I (Paris 1897) 234,
36, 327, 28, 31, 75, 572; II (ib. 1898) 30, 95, 100, 570, 574; III (1899) 15; X (1908)
20, 39, 556, XII (1910) reg.
de Waard

[Hosson, Fredericus Carolus de]
HOSSON (Fredericus Carolus d e ), geb. te Groningen 1840, gest. te Zwolle 27/8
Oct. 1875. Na kapelaan geweest te zijn te Laren en te Zutphen, werd hij in 1873
rector aan het Liefdegesticht te Zwolle. Te gelijker tijd werd hij benoemd als
hoofdredacteur, de eerste voor vast aangestelde, van de Nieuwe IJselbode, orgaan
der katholieke pers, dat drie jaar te voren was opgericht en tweemaal in de week
uitkwam. In dit blad verschenen geregeld van zijne hand artikelen, die van zaakkennis
getuigden en tintelden van aangenamen humor.
van Meegeren

[Huber, Herman]
HUBER (Herman), zoon van den volg. en diens eerste vrouw Agnes Althusia, geb.
te Franeker 5 April 1663, overl. 21 Nov. 1730, jurist van goeden naam. Na zich aan
de hoogeschool zijner geboorteplaats op de rechtsstudie te hebben toegelegd,
voltooide hij deze aan de universiteit te Orleans, waar hij in 1680 den doctorsgraad
verwierf na verdediging eener dissertatie: de Dominio Juris gentium. In het vaderland
teruggekeerd, vestigde hij zich als advocaat te Leeuwarden, en werd reeds in 1681
tot secretaris der Staten van Friesland en syndicus van Leeuwarden benoemd. In
1701 werd hem de titel van geschiedschrijver der friesche Staten geschonken. Na
afstand van den post van secretaris ten behoeve van zijn zoon U l r i c h J o a n n e s
(overl. in 1727), werd hij burgemeester van Sneek en was daarna vele jaren lid der
Staten en als zoodanig lid van talrijke commissies.
Zijne vrouw E l i s a b e t h d e H e r t o g h e schonk hem zeven kinderen,
waaronder den reeds genoemden zoon en een dochter M a r i a A g n e s , die met
den raadsheer D o m i n i c u s H a m e r s t e r huwde. Door zijn huwelijk ontstond
de gecombineerde naam d e H e r t o g h e H u b e r .
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Zie: G. d e W a l , Or. de cl. Frisiae JCtis, ann. 294-297; V r i e m o e t , Athen. Fris.
461 v.v. en de daar genoemde bronnen.
van Kuyk

[Huber, Ulricus]
HUBER (Ulricus), geb. 13 Maart 1636 te Dokkum, zoon van Z a c h a r i a s H u b e r
en S j o u k j e v a n J e n s m a , overl. 8 Nov. 1694, een der meest beroemde
vertegenwoordigers van de hollandsche juristenschool uit de 17e eeuw, die zich èn
voor het jus publicum èn voor het romeinsche recht door zijne geschriften
verdienstelijk maakte, maar bovenal bekend is door zijn in het nederlandsch
geschreven en herhaaldelijk herdrukte Hedendaagsche rechtsgeleerdheid, belangrijk
door de daarin verwerkte jurisprudentie. Het privaatrecht (Boek I-III), het staatsrecht
(IV), procesrecht (V) en strafrecht (VI) worden hierin geschetst. Na het eerste
onderwijs op de latijnsche scholen te Dokkum en Leeuwarden te hebben genoten,
werd hij 4 Juli 1651 als student te Franeker ingeschreven. Behalve oude letteren
en philosophie studeerde hij rechten onder Wissenbach en Cup. Van Franeker ging
hij naar Utrecht, waar hij Aug. 1654 werd ingeschreven, om de lessen van Ant.
Matthaeus te hooren. Toen na diens dood het onderwijs van Cypr. Regneri ab
Oosterga hem weinig beviel, keerde hij naar Franeker terug om het onderwijs van
Wissenbach weder te volgen. Onder hem disputeerde hij in Sept. 1655 de Actionibus
bonae fidei et stricti juris. In Mei 1656 reisde hij met eenige vrienden naar Marburg
en van daar naar Heidelberg, waar hij 18 Sept. 1656 werd ingeschreven, tegelijk
met drie zijner vrienden (Joh. à Sanden, Lamb. v. Koehoorn en Joh. Edz. à Douma).
Hier volgde hij de lessen van Henricus David Chuno en Philippus Burchard. In den
laatste, toen rector magnificus der heidelb. univ., vond hij een vriend. Na in Febr.
1657 zijn doctoraal examen te hebben gedaan, promoveerde hij 14 Mei 1657 tot
dr. u.j., na verdediging eener verhandeling de Jure accrescendi. Inmiddels was hij
op 21-jarigen leeftijd, mede door steun van zijn leermeester Wissenbach, op 30 Apr.
1657 tot hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid te Franeker benoemd,
bezocht alvorens dit ambt te aanvaarden nog Straatsburg, waar hij 15 Juni 1657
als J.U.D. werd geïmmatriculeerd en hield 30 Nov. 1657 zijn inaug. rede de Bona
mente seu sincero genuinae eruditionis amore. Aan de hooge verwachtingen, door
de buitengewone gaven van den student opgewekt, heeft de hoogleeraar ten volle
voldaan. Door zijn geleerdheid en redenaarsgave nam hij weldra onder de
hoogleeraren te Franeker een eerste plaats in; kreeg spoedig vergunning om ook
juridische colleges te geven, en heeft na den dood van Wissenbach in 1665 den
juridischen katheder beklommen. Voor het rechtsgeleerd onderwijs heeft hij door
woord en daad veel gedaan, met voorkeur wees hij op het nut van de beoefening
der geschiedenis en letteren voor den jurist. In 1667 werd hij professor primarius,
in 1660, 1667 en 1677 bekleedde hij het rectoraat, de eerste maal aanvaard met
eene Oratio de celebribus J Ctis Frisiis, qui hoc et anteacto sec. floruerunt, de laatste
maal aanvaard met een rede de Statua Eugnomosynes quae fuit in foro
Constantinopolitano juxta statuam Hermae Emporii en neergelegd met zijn bekende
rede de Pedantismo. In 1670 werd hem het hoogleeraarschap te Leiden aangeboden,
doch Franeker wist hem te behouden door eene belangrijke traktementsverhooging
en de opdracht om colleges over publiek recht te houden. Wat H.
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voor dezen nieuwen tak van wetenschap en haar onderwijs deed, wordt door Tels
aldus samengevat, dat blijkt ‘Huberum J.P.U. doctrinae formam dedisse, et a Politica
aliisque doctrinis separatam, dictamini juris naturae fundasse, ad eam tractandam
rectam iniisse viam, et denique systema condidisse, quod rebus constitutis omnino
congruum, omnibus aequum esset et, idoneum, aliosque qui studio partium abrepti,
pravaque ratiocinatione in errorem ducti, a vero aberrassent, accurate refellisse’.
Als gevierd redenaar hield hij inmiddels op 19 Dec. 1664 een lijkrede op prins
Willem Frederik en in 1667 op den hoogleeraar Cup. In 1679 zag hij zich ten tweeden
male te Leiden beroepen, maar vóór zijne beslissing was genomen, werd hij 24
Febr. 1679 tot raadsheer in het hof van Friesland benoemd, en nam hij dit ambt
aan. Na het gedurende 3 jaar te hebben bekleed, bleek het hem niet in alle opzichten
te voldoen, hoewel de kennis van de practijk van het recht hier opgedaan, vooral
aan zijn Hedend. rechtsgeleerdheid zeer ten goede is gekomen. Scheen hij dus
geneigd een beroep, ten derden male door Leiden op hem uitgebracht, aan te
nemen, ook nu weer wist Friesland hem te behouden, door hem - behalve andere
voorrechten - den titel van oud-raadsheer en professor honorarius te verleenen,
met alle rechten van hoogleeraar, evenwel met vrijstelling van de verplichting om
publieke colleges te houden. Druk bezoek daarentegen hadden weldra zijne aan
huis gegeven colleges, waarbij hem het recht tot disputeeren en promoveeren was
verleend. Het groot aantal leerlingen op deze wijze feitelijk aan de universiteit
onttrokken, benevens het doen verdedigen van theses, die van weinig eerbied voor
de rechten van den senaat blijk gaven, wekte de verontwaardiging van dit college
op, dat aan den hoogleeraar van Eck het schrijven van een verweerschrift opdroeg.
Van Eck voldeed hieraan met een Vindiciae Juris Academici (1688), waarop Huber
een antwoord, van Eck een wederantwoord deed volgen (zie kol. 785). Ook met
anderen heeft Huber menigen heftigen pennestrijd gevoerd, zoo met zijn ambtgenoot
Taco van Glins, met prof. Röell en diens leerlingen naar aanleiding van een dispuut
van Röells leerling Duker over het gezag der rede, en ten slotte tot tweemaal toe
met Perizonius. Uit dit alles spreekt de hartstochtelijkheid, vooral ook op godsdienstig
gebied, van zijn karakter; dit neemt niet weg, dat Huber door zijn veelomvattende
geleerdheid en zijn reeks zeer gezaghebbende geschriften terecht onder onze
uitnemendste juristen wordt gerangschikt, en zijn oordeel over tal van schrijvers ook
thans nog groot gezag geeft.
Toen in 1683 de vraag zich voordeed, of het geoorloofd was, dat er aan de
academie te Franeker een dansmeester werd aangesteld, gaf Huber eene aardige
verdediging van den dans in een pamflet Dansmeester van Franequer geheekelt
ende geholpen (Leeuw. 1683), waarop de leeuwarder predikant J o h . v a n H o l s t
met een Missive antwoordde, waarop een Missive van Huber verscheen. Toen de
kwestie hiermede nog niet uit was, en ook anderen zich schriftelijk in de zaak
mengden, gaf Huber tenzelfden jare nog een uitvoerig pamflet: Gevoelens van
eenige beroemde Gereformeerde Theologanten ende andere wijse mannen nopens
de Dansoeffeninge. Toen zich eenigen tijd later stemmen deden hooren om
Frieslands hoogeschool te verplaatsen, gaf Huber een Weeghschaal van Redenen
over het verplaatsen der Academie van
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Franeker naa Leeuwarden. Gedrukt voor een Liefhebber der Academie.
Huber is tweemaal gehuwd geweest; in 1659 met A g n e s A l t h u s i a (overl.
1663), kleindochter van den beroemden Johannes Althusius, die hem 2 zonen
schonk (Hermannus en Zacharias, die jong stierf), en in 1668 met J u d i t h v a n
d e r L e y , moeder van 6 kinderen, o.a. Zacharias, die volgt. Hij overl. 8 Nov. 1694,
waarna zijn ambtgenoot Vitringa zijn lijkrede hield, waarin deze Huber schetst als
‘jureconsultorum nostri temporis omni judicio maximus.’ De bedoeling, waarmede
de Staten van Friesland Huber 24 Febr. 1682 tot prof. honorarius benoemden - ‘om
met sijne schriften te illustreeren het jus civile, mitsg. het jus publicum ende
specialyck het jus statutarium van deze provincie’ - leidde mede tot de samenstelling
van talrijke werken, waarvan d e W a l een uitvoerige bibliografie geeft. De
belangrijkste zijn: De genuina aetate Assyriorum et regno Medorum dissertationes
VII (Fran. 1663; niet 1662 zooals d e W a l e.a. opgeven); Digressiones Justinianeae
in humaniora juris (Fran. 1670; herdr. 1688 en 1696); De jure civitatis Libri III novam
juris publici universalis disciplinam continentes (Fran. 1672, meermalen herdrukt;
een der bronnen van J.J. Rousseau); Spiegel van doleancie en reformatie, nae den
tegenwoordigen toestant des vaderlandts (1672); Dissertatio ad jus in re et ad rem
(Fran. 1675; gericht tegen prof. G. Feltmann); Deductie voor den W.G. Heer F.D.
van Camminga, Vrijen Erfheer van Ameland (Fran. 1676); Auspicia domestica
exercitationum, quibus otium, quod illustres Frisiae ordines ei apud Academiam
suam fecerunt, occupare constituit (Fran. 1682) (omvat 12 oraties, o.a. de inaug.
o
o
rede van 1665 (n . V), zijn rectorale oraties (n . VI, VII en X) en de lijkreden op
o
o
Willem Frederik (n . XI) en Cup (n . XII); De ratione juris docendi et discendi dialogus
(Fran. 1684); Heedensdaegse Rechts-Geleertheyt, soo elders, als in Frieslandt
gebruikelijk (Leeuw. 1686; herdr. in 1699, 1726 door zijn zoon Z a c h a r i a s H u b e r ;
1742 en 1768); Praelect. juris civilis tomi III (Fran. 1689, meerm. herdr.); Instit.
historiae civilis tomi III (Fran. 1692); Institutionis Reipublicae Lib. singularis (Fran.
1698, niet door d e W a l vermeld); Eunomia Romana sive censura censurae juris
Justinianaei; continens examen praecipuorum juris locorum, secundum Pandectas
et Institutiones (Fran. 1700, na zijn dood door Z a c h a r i a s H u b e r uitgeg.; herdr.
1724); Opera minora et rariora juris publici et privati, edidit suisque observationibus
illustravit A b r . W i e l i n g (Traj. ad Rhen. 1746, 2 dln.).
Zijn geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker; in zwarte kunst gegraveerd
is het door P. Aeneae.
Zie: C a m p . V i t r i n g a , Oratio funebris (Fran. 1694, herdr. achter de Eunomia
Romana); V r i e m o e t , Athen. Fris. 444-471; G. d e W a l , Oratio de cl. Fris. J Ctis,
ann. 253-294; H.H. T e l s , De meritis Ulr. Huberi in jus publicum universale (Lugd.
Bat. 1838); S i c k e n g a , Hof van Friesl. 232-239; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. I,
55, 355-357; II, 217-226, 297, 311-313; S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch. I,
189, 234-235; J. d e W a l , Nederl. stud. te Heidelb. en te Genève 32, 121-122;
voor zijn beteekenis voor het internationaal privaatrecht en den invloed van zijn leer
op de ontwikkeling van dat recht in Engeland en Amerika zie men: J.P. S u y l i n g ,
De Statutentheorie in Neerland ('s-Hertogenbosch 1893) 88 v.v.; verder
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o

T i e l e , Biblioth. Ned. Pamfletten n . 7849-51; K n u t t e l , Cat. Pamfletteno

Verzameling n . 10591.
van Kuyk

[Huber, Zacharias]
HUBER (Zacharias), geb. te Franeker 29 Aug. 1669 als zoon van den voorg. en
Judith van der Ley, overl. 21 Oct. 1732. Opgeleid onder toezicht van zijn beroemden
vader, werd zijn naam 14 Juni 1683 in het academisch album van Franeker geplaatst.
Onder zijn vader, Schelkens en van Eck werden de rechtswetenschappen beoefend.
Ook te Utrecht (waar zijn naam in de matrikels niet te vinden is) en te Leiden, waar
hij 21 April 1690 werd ingeschreven, volgde hij de colleges in de rechtsgeleerde
faculteit. Onder van Eck promoveerde hij 7 Oct. 1690 op een diss.: de Vero sensu
atque interpretatione l. 9 D. de lege Pompeia de parricidiis. Na een vierjarig
advocaatschap te Leeuwarden, werd hij tot buitengewoon hoogleeraar te Franeker
beroepen, werd spoedig daarop ordinarius en aanvaardde dit ambt in Maart 1695
met een rede: Oratio de usu atque autoritate Juris Romani in Frisia (Fran. 1695).
Gedurende 22 jaar heeft hij dezen post met eere bekleed. De titels der onder hem
verdedigde disputaties toonen aan, dat hij aan zijn onderwijs in de rechten beoefening
der klassieken ten grondslag legde. In deze richting toonde hij zich een leerling zijns
vaders. In 1706 bekleedde hij het rectoraat, neergelegd met een: Oratio de summi
Imperatoris officio ex sententia Ciceronis pro lege Manilia (Fran. 1707). Een jaar
later, in 1707, stelden curatoren der groningsche universiteit aan de Staten voor
hem tot hun hoogleeraar te benoemen. Door de ongelukkige tweedracht, die
Groningens school tot verval bracht, kwam hiervan echter niets. In 1716 volgde zijn
benoeming tot raadsheer in het hof van Friesland, welke plaats hij tot zijn dood
vervulde, niettegenstaande hem in 1723 opnieuw een hoogleeraarszetel te Franeker
aangeboden was. Deze betrekking heeft op zijn lateren arbeid een beslissenden
invloed gehad, daar wij hieraan een belangrijke uitgave van 's hofs jurisprudentie
danken en hij zijns vaders werk over de Hedendaagsche Rechtsgeleerdheid in
nieuwe uitgaaf met vermeerderingen aan die jurisprudentie ontleend, van de pers
deed gaan (Amst. 1724). De ruime mate, waarin door hem aan de practische
toepassing van het recht aandacht werd gewijd, is het meest kenmerkende van zijn
werk, hoewel hij ook in dit opzicht in zijn vader een voorganger had.
Behalve herdrukken van verschillende werken van dien vader en lijkoraties voor
Seb. Schelkens en Willem van Haren kunnen worden genoemd: Repetitio juris ex
positionibus Ulr. Huberi ad Institutiones et titulos singulares Pandectarum (Fran.
1698); Dissertationes juridicae et philologicae (Fran. 1702-6, 2 dln.), later herdrukt
als: Dissertationum Libri III, quibus explicantur, ac observationibus philologicis et
humanioribus illustrantur selecta Juris publici, sacri, privatique capita (Traj. ad Rhen.
1740); De casibus enucleatis quaestionum forensium ex Jure Romano ac Hodierno
Liber singularis (Fran. 1712) (waarachter: Dissert. de utilitate atque autoritate J.
Civilis Romani in Frisia) opgedragen aan zijn broeder Herman; Specimen
responsionum ad selecta quaedam Christ. Thomasii in Libros de jure civitatis ampl.
Parentis Ulr. Huberi Scholia (Fran. 1713); Observationes rerum forensium ac
notabilium, in suprema Frisiorum curia judicatarum (Leov. 1723-7, 2 dln.). Bovendien
kennen wij van hem latijnsche gedichten.
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Zijn door B. Accama geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker.
Zie: V r i e m o e t , Athen. Fris. 711-715; G. d e W a l , Or. de cl. Fris. J Ctis ann.
297-302; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 341-345; J o n c k b l o e t , Gedenkb. Gron.
Hoogesch. 102-103.
van Kuyk

[Huberts, Wilhelmus Jacobus Arnoldus de Witt]
HUBERTS (Wilhelmus Jacobus Arnoldus d e W i t t ), geb. te Harderwijk 27 Maart
1829, overl. te Amsterdam 4 Juni 1909, zoon van J o h a n n e s J o s e p h u s
H u b e r t s en C a r o l i n a J a c o b a F i s c h e r , ontving zijn eerste opleiding aan
het gymnasium te Harderwijk en werd 21 Sept. 1848 ingeschreven als student in
de letteren te Leiden. 10 April 1855 benoemd tot leeraar in de nederl. taal en
letterkunde en algem. geschiedenis aan het gymnasium te Gouda. Na 16 Nov. 1857
te Leiden gepromoveerd te zijn tot dr. in de letteren op een proefschrift:
Observationes chronologicae in Ptolomaeorum Historiam, werd hij 10 Mrt. 1858
benoemd tot leeraar in alg. geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium te
Zutphen en in 1860 tot gemeentebibliothecaris en archivaris. In Sept. 1866 volgde
zijn benoeming tot leeraar in geschiedenis en nederl. taal- en letterkunde aan de
hoogere burgerschool te Zutphen, welke betrekking hij bekleedde tot hij, bij de
oprichting van de rijks hoogere burgerschool te Zwolle, in Juli 1867 tot directeur
aldaar werd aangesteld. Van 1869 tot 1874 bekleedde hij daar eveneens de
betrekking van gemeente-archivaris. Na in Nov. 1890 op verzoek als directeur te
zijn gepensionneerd, vestigde hij zich metterwoon te Amsterdam, alwaar hij van
1896 tot 1899 lid was van de commissie van toezicht op het L.O. en eveneens lid
en secretaris van die op het M.O. Verder was hij in verschillende jaren lid van de
volgende geleerde genootschappen: Nederduitsche Bond te Antwerpen, Vereen.
tot beoef. van Overijsselsch Regt en Gesch., Hist. Genootsch. te Utrecht, Maatsch.
der Ned. Letterkunde te Leiden, Genootsch. van Kunsten- en Wetenschappen te
Utrecht en van het Kon. Aardrijksk. Genootsch. te Amsterdam, terwijl hij voor langer
of korter tijd redacteur was van het Tijdschrift voor Nederl. Gymnasiën, bestuurder
van het Dept. Zutphen van de Maatsch. 't N. van 't Alg., voorzitter van het Genootsch.
v. Nederl. Gymnasiën- en Burgerscholen en bestuurslid van de Zwolsche Afd. van
Volksonderwijs.
Hij gaf verschillende kaarten, atlassen en schoolboeken uit, deze laatste vooral
over aardrijksk. en gesch. en schreef: Chronologische handleiding tot de beoefening
van de Geschiedenis der Nederl. Letterkunde (Dordr. 1858, Amst. 1861);
Tijdrekenkundig register van alle oorkonden in het Sted. Archief te Zutphen, 2e deel
(Zutph. 1862); De geschiedenis der Oude Zutphensche Latijnsche school (Zutph.
1863); De vingerhoed, blijsp. (Zutph. 1865); Middeleeuwsche Legenden (Amst.
1874); Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde,
in samenwerking met W.A. E l b e r t s en F. J o z . P.v.d. B r a n d e n (Deventer
1878); Pompeii en zijn bewoners (Schoonh. 1879) en Kort Overzicht van het 25-jarig
bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle (Zw. 1892).
Talrijk zijn de novellen, schetsen, levensberichten en boekbeoordeelingen van
zijn hand verschenen in: Almanak van het schoone en goede, Bato, Bijdragen voor
de Nederlandsche Gymnasiën, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis, Europa,
Gids, Kerkhistorisch Archief, Leidsche Studentenalmanak, Levensberichten van de
Maatsch der
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Nederl. Letterkunde, Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen, Nederland,
Tijdschrift voor Geschiedenis, Tijdspiegel en Volksalmanak van 't N.v. 't Alg. Menig
artikel van hem vond een plaats in de Algemeene Konst- en Letterbode, de
Amsterdammer, Weekbl. v. Nederl., de Amsterdamsche Courant, Arnhemsche
Courant, Grondwet van Antwerpen, Nieuws van den Dag en Zutphensche Courant,
terwijl behalve herhaaldelijk opgevoerde vertalingen van tooneelspelen van v.
S c h ö n t h a n en v. S c h l i c h t , v. W i l d e n b r u c h , P a u l L i n d a u , J e r o m e
K. J e r o m e en O t t o E r n s t , in onze taal werden overgebracht werken van S.
M a n d e l k e r n , J o h . F l a c h , W. W a l l o t h , J o h . B a u m g a r t e n , C a z a l l a ,
J o h a n n e s S c h e r r , R. S c h o e n e r , J u l e s V e r n e , L o u i s J a c o l l i o t ,
benevens Philips II van W i l l i a m H. P r e s c o t t en Ahasverus te Rome en de
Koning van Sion van R o b e r t H a m e r l i n g , de laatste beide werken in verzen.
de Witt Huberts

[Hubertus]
HUBERTUS, gest. 727. Omstreeks 655, waarschijnlijk in Aquitanië, geboren, werd
hij als jongeling leerling van den H. Lambertus en kwam daarna, volgens latere
schrijvers als comes palatii, aan het hof van Theoderik III. Na St. Lambertus' dood
is hij bisschop van Maastricht geworden en, volgens eene oude, niet geheel te
verwerpen overlevering, te Rome door paus Sergius gewijd. Het tooneel zijner
apostolische werkzaamheden waren vooral de Ardennen en Taxandrië. Bij de villa
Leodium heeft hij twee basilieken gebouwd, in de eene heeft hij het lichaam van
Sint Lambertus geplaatst, in de andere wilde hij zelf begraven worden; daardoor
heeft hij medegewerkt tot de opkomst van het tegenwoordige Lulk. Anselmus (midden
der 11e eeuw) is de eerste, die verzekert, dat H. den bisschoppelijken zetel van
Maastricht naar Luik heeft overgebracht. Hij is gestorven op zijn kasteel van
Tervueren; zijn lijk is naar Luik overgebracht, in het 16e jaar daarna glorievol
verheven door Karloman, in 825 naar de kloosterkerk van Andain in de Ardennen
gevoerd: klooster en omliggende plaats kregen daarvan den naam St. Hubert; in
1586 moesten de monniken met het lijk vluchten voor de Hugenooten; in de
troebelingen dier tijden verloren, is het in 1616 teruggevonden, maar sinds eeuwen
weet niemand de plaats meer aan te wijzen, waar het is begraven. De heilige H. is
over geheel de wereld bekend als patroon tegen de razernij ten gevolge van een
dollehondsbeet. De legende van een hert, dat hem zou verschenen zijn met een
kruis tusschen het gewei, is eerst sedert de 15e eeuw geboekt. Hij is in verband
daarmede ook de patroon der jagers en wordt meestal afgebeeld met een hert naast
zich; te zijner eer ook heeft in 1444 hertog Gerard van Gulick de ridderorde van St.
Hubert ingesteld.
2

Zie: P o t t h a s t , Bibl. Hist. Medii Aevi (Berlijn (1896) II, 1377; Bibl. hagiogr.
Latina (Brussel 1898-99) in voce; K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in vroeger
eeuwen (Amsterdam 1900) I, 194; verder P o n c e l e t , Les Documents de Claude
Despretz in Anal. Boll. 1910, 241. Zie ook de prachtige miniaturen in Vie de St.
Hubert, 15e eeuwsch hs. in de kon. bibl. te 's Gravenhage.
Kronenburg

[Hubrecht, Mr. Paul François]
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HUBRECHT (Mr. Paul François), geb. 29 Nov. 1829 te Leiden, overl. 7 Jul. 1902
te Doorn; oudste zoon van Mr. P i e t e r C l a u d i u s H u b r e c h t en van
A b r a h a m i n a A r n o l d a L o u i s a S t e e n l a c k . Zijn vader, burge-
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meester van Leiderdorp, waar hij 's zomers op een landgoed woonde - 's winters
verbleef hij te Leiden, waar hij bij nabij gelegen polders verschillende betrekkingen
bekleedde - behoorde tot een regentenfamilie van Leiden, welke uit Eeclo stamde,
waar zij een lakenfabriek had. Na zijn opleiding genoten te hebben te Leiden en te
Alkmaar werd de jonge Paul in 1846 als student te Leiden ingeschreven; hij
promoveerde op 25 Juni 1850 in de rechten na verdediging van een proefschrift:
de Jure quod dicitur commentitio apud Romanos. Op 3 Juli werd hij advocaat te
Rotterdam en reeds toen bleek, dat hij groote belangstelling en liefde voor het
onderwijs gevoelde; zoo werd hij al dadelijk benoemd tot assessor der
zondagsscholen. Op 21 April 1852 huwde hij te Leiden M a r i a P r u y s v a n d e r
H o e v e n , dochter van Dr. Cornelis Pruys van der Hoeven, hoogleeraar te Leiden
en Maria Cornelia Trompet. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot lid van het college
van oppertoezicht van het Stads Algemeen Armbestuur te Rotterdam, waarvan het
beheer toen in vrij ongunstigen toestand verkeerde. Hij gaf er een brochure over
uit, waarin hij de misbruiken aantoonde, getiteld: Een woord over den toestand van
het Stads Algemeen Armbestuur te Rotterdam op het einde van het jaar 1852. In
1853 werd hij tot lid van den raad gekozen en besloot deze vergadering een
onderzoek in te stellen naar de misbruiken, die in het toenmalig armbestuur ontdekt
waren. De juistheid der feiten door Hubrecht aan het licht gebracht, werd volkomen
gestaafd en de raad besloot tot reorganisatie en tot instelling van een burgerlijk
armbestuur, waarvan Mr. Hubrecht van wege den raad deel zou uitmaken. De
kerkelijke armverzorging bleef hem evenmin vreemd; daarover gaf hij ook een
brochure uit. Groote verdienste komt aan Hubrecht toe voor zijn medewerking aan
de oprichting van het leeskabinet te Rotterdam, waarvan hij later eerelid is geworden.
In 1858 had hij met G.H. Betz en J.A. Fruin het tijdschrift: Bijdrage tot de kennis van
het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland opgericht dat later met
het tijdschrift Themis is samengesmolten. Terwijl voor de opsomming der
verschillende brochures over speciale onderwerpen naar ondergenoemd
levensbericht wordt verwezen, zij hier nog vermeld, dat in 1863 de z.g. ‘Roode’
Grondwet door hem werd uitgegeven. Bij den tekst der grondwet van 1848 in roode
letters gedrukt, was gevoegd de tekst van de Schets van Gijsbert Karel van
Hogendorp, van de grondwet van 1815, van 1840, van het voorstel der negen
mannen van 1844 en van het ontwerp der staatscommissie van Maart 1848. In 1880
verscheen een tweede druk en in 1887 een derde, welke laatste uitgave echter
alleen den tekst der grondwetten heeft, niet dien der Schets of der voorstellen van
1844 en 1848.
Nadat hij in 1859 lid der Provinciale Staten was geworden, en met ijver aan de
vergaderingen van dit college deel nam, werd hij in 1863 benoemd tot secretaris
en raadgevend lid van de toen opgerichte Rotterdamsche Bank. Daarvan had hij
echter weinig vreugde, want weldra ontstond groot verschil van meening tusschen
den secretaris en commissarissen en zoowel naar aanleiding van het in het leven
roepen van een commanditaire vereeniging en van een bijdrage door Hubrecht in
het Bijblad van den Economist 1864, 302 geplaatst als omtrent de wijze, waarop de
Bank werkte en de daarbij gebruikte middelen. Een der directeuren nam dadelijk
ontslag maar de
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andere leden van het bestuur, waaronder ook Mr. Hubrecht bleven tot April 1869
in functie. Daarna schijnt het plan bij hem te hebben bestaan om ergens stil te gaan
leven - een poging om hem in de Tweede Kamer te brengen voor Gouda was in
1862 mislukt - maar in 1870 werd hij benoemd tot secretaris-generaal bij het
departement van binnenlandsche zaken. De reorganisatie, waaraan hij het
departement onderwierp, heeft vruchten gedragen, zoodat zij zelfs bij andere
departementen mede is ingevoerd. In 1876 werd Hubrecht regeeringsafgevaardigde
op het Congres d'Hygiène et des Sciences sociales te Brussel, waar hij het Discours
de clôture hield. In 1876 richtte hij met de H.M.J. Kuypers, Mr. F.B. Coninck Liefsting,
Mr. A.A. de Pinto, A.W.P. Weitzel en A.v.d. Velde de vereeniging ‘Eigen Hulp’ in
den Haag op; in het eerste jaar waren reeds 7000 leden toegetreden.
Hij schreef veel over waterstaatszaken, o.a. in het Handelsblad een artikel onder
het opschrift Holland in Last, gevolgd door een brochure onder den titel Rijnland in
Last.
Vooral is Hubrecht bekend door de uitgave der onderwijswetten in Nederland,
die in 1879 werd begonnen, maar na een paar jaar gestaakt, nadat de opvolger van
den minister, die hem machtiging tot publicatie gegeven had, bezwaar maakte voor
verdere uitgaaf de vereischte machtiging opnieuw te verleenen.
Op 17 Oct. 1891 werd Hubrecht benoemd tot lid van den Raad van State en
ofschoon zijn werkzaamheden in dit lichaam natuurlijk binnen de gesloten deuren
bleven, kon hij niet nalaten zijn stem ook in het publiek te doen hooren, waar hij
meende, dat eenige wet geschonden of eenig staatsbelang veronachtzaamd was.
Herinnerd kan hier nog worden aan zijn studie in het Meinummer van de Gids van
1899 over Kiesrecht en onderwijs en aan de brochure Het Lastige Punt in 1901
verschenen, in welke beide studies hij betoogde, dat het ‘lastige punt’: de neutraliteit
een onmogelijke eisch, een verderf geweest is niet alleen voor het lager onderwijs,
maar voor onzen geheelen politieken toestand. Na den dood van zijn echtgenoote
op 17 Jan. 1901 werd zijn leven een van geestelijk en lichamelijk lijden; dit laatste
in verband met een pijnlijke ziekte, waarvan zich de verschijnselen in de laatste
jaren hadden geopenbaard.
Zie: S c h o r e r in Levensber. Letterk. 1902, 79.
Breukelman

[Hudde, Johannes]
HUDDE (Johannes), heer van Waveren en Sloterdijk, gedoopt te Amsterdam 23
April 1628, gest. aldaar 15 April 1704, zoon van G e r r i t H u d d e , koopman, vooral
op de Levant, in 1623, 1624 en 1625 commissaris van kleine zaken, en M a r i a
W i t s e n (geh. 8 Febr. 1618). Of de inschrijving van een Joh. Hudde
Amstelodamensis te Leiden op 1 Mei 1654 als 25-jarig student in de medicijnen
hem geldt, is niet geheel zeker, omdat op 13 Aug. 1628 ook een Joh. Hudde, zoon
van H e n d r i k H u d d e en C l a r a N i j s te Amsterdam is gedoopt en daarom
evenmin of H. in de wiskunde daar leerling van den jongeren van Schooten is
geweest. Van 1654 dagteekenen intusschen verschillende vondsten van H. op
algebraisch en meetkundig gebied o.a. betreffende het folium van Descartes en
eene omtrent de snijding van oppervlakken, in 1657 door van Schooten gepubliceerd.
In een brief van 13 Oct. 1657 uit Amsterdam aan den Cartesiaan Lamb. van
Velthuysen schrijft H., de dierlijke voortplanting te zullen gaan onderzoeken door
middel van vergrootglazen, zoodra hij de
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fundamenten der medicijnen zal hebben geleerd; zich tot andere dan wiskundige
studiën te hebben begeven zegt hij ook in een schrijven van 1 Dec. 1657 aan Chr.
Huygens, hoewel dit en het volgende jaar met dezen, van Schooten, Hendr. Heuraet
en den luiker kanunnik René François de Sluse deelnemende aan een wedstrijd in
onderzoekingen betreffende kromme lijnen. Eenige jaren geleden voor een vriend
eene verhandeling de Reductione aequationum opgesteld hebbende, doet hij dit
14 Juli 1657 gedagteekende stuk toekomen aan van Schooten. De daarin
aangevoerde stellingen om te onderzoeken of eene vergelijking twee gelijke wortels
heeft en hoe deze volgens den ‘regel van Hudde’ te vinden zijn, worden bewezen
in een tweede, 27 Jan. 1658 gedateerd opstel de Maximis et minimis aan welks slot
tevens opgave wordt gedaan van den inhoud van een twee of drie jaren te voren
samengestelde studie, waarin ook gehandeld is over de maximumwaarde eener
functie met meerdere variabelen. Beide stukken zijn, met enkele kleinere
aanteekeningen van H. ook over de tangentenmethode van Fermat en Descartes,
in 1659 door van Schooten vertaald en opgenomen in zijne gecommentarieerde
latijnsche editie der Geometria van den laatste, vergezeld van een brief van H. van
1 April 1658, waarin deze zegt een uitvoeriger studie de Natura, reductione,
resolutione atque inventione aequationum bijna geheel gereed te hebben en ter
perse te zullen leggen, doch thans zijn tijd voor de voltooiing van andere studiën te
moeten benutten. Kort daarop vertrok hij naar de protestantsche universiteit te
Saumur, blijkens een 13 Jan. 1659 uit die plaats geschreven brief van den in Juni
1658 vertrokken Heuraet, vergezelde hem wellicht op een in het voorjaar van 1659
door dezen ontworpen reis naar Zwitserland, doch was zeker 21 Nov. 1659 weder
te Amsterdam teruggekeerd. In 1661 blijkt H. in kennis te zijn met den astronoom
Ism. Bouillaud; in 1663 bezoekt hem de reiziger Monconnys, wien H. zijne methode
mededeelt voor de vervaardiging van enkelvoudige microscopen in den vorm van
bolvormige glaasjes ter grootte eener erwt, waarvan H. er ook een schonk aan
Huygens en aan Jan Makreel; voor een enkel werd door een ‘Engelsch heer’ een
gouden horloge in ruil werd geboden. In 1665 deelt H. aan Huygens
kometenwaarnemingen mede en is met hem en Joh. de Witt in correspondentie
over kansrekening, evenals met Spinoza, met wien hij bovendien samenwerkt in
de vervaardiging van kijkerlenzen; hunne correspondentie bewijst, dat H. ook eene
Parva dioptrica had samengesteld. Van zijne kennissen zijn nog te noemen de
wiskundige Gietermaker en de cartesiaansche harderwijker hoogleeraar Gerrit
Wijnen; Burcher de Volder droeg hem als ‘philosophus et mathematicus
incomparabilis’ bij zijne promotie in 1664 zijne Disputatio medica de Natura op en
dankte aan H. zijn beroep als hoogleeraar naar Leiden op 8 Febr. 1670, gelijk wellicht
de Raey het zijne in Nov. 1668 naar Amsterdam. Schreef H. reeds in 1657 niet te
houden van ‘vruchteloose questien, die niet een olijkoeck waart zijn’, sinds hij in
1663 in stedelijke functies en in 1667 te Amsterdam als raad optrad, opende zich
de mogelijkheid zich met meer geliefde bezig te houden: ‘soodanigen, daar het
gemeen aan gelegen is’ en weken die van minder direct nut meer en meer uit H.'s
gezichtskring. Na in 1668 een der negen schepenen en in 1669
thesaurierextraordinair geweest te zijn (welk ambt hij
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ook in 1671 en 72 bekleedde), werd hem in 1670, als lid der vroedschap, met
burgemeesters en thesauriers het opzicht opgedragen van de uitvoering van het in
den herfst 1670 uitvoerig geprojecteerde, in 1671 gewijzigde en in 1674 volvoerde
plan der sluizen in den Amstel om daaruit het IJ-water te weren. In Mei 1671 brengt
hij met Huygens aan de Staten-Generaal rapport uit over hunne inspectie van den
Neder-Rijn en den IJssel, ontvangt in Aug. bezoek van den astronoom Picard en
interesseert zich verder met Huygens, wien hij een door hem vervaardigde en tevens
een der oudst bekende sterftetafels toezendt, en met Joh. de Witt, die hem zijne
goedkeuring vraagt op de door hem berekende tafels van losrenten, voor de
grondslagen der lijfrententheorie; hierin wordt in 1672 en 73 ook door de stad
Amsterdam zijn advies gevraagd. 15 Sept. 1672 door den stadhouder Willem III tot
een der vier burgemeesters gekozen, machtigt men H. met anderen om in verband
met den inval der Franschen, aan de oost- en westzijde der stad het zoute water in
te laten en polderdijken in den omtrek door te steken. In 1674 zendt Dirk
Rembrandtsz. van Nierop aan H. naar aanleiding van diens bedenkingen, zijne
onderzoekingen omtrent het maken en stellen van speelwerktuigen.
In 1675 geschiedde onder zijne leiding eene poging om door het plaatsen van
rosmolens, die het water beneden een bepaald peil moesten houden, het
onderloopen der straten en kelders te Amsterdam te bestrijden. Bij resolutie der
Staten van Holland van 24 Febr. 1678 wordt H. benoemd tot lid der commissie van
rapporteurs over 's lands financiën, die 25 Nov. 1678 rapport uitbrengt; grooten
invloed oefende hij ook uit op het financieel beheer der stad: toen na den vrede van
Nijmegen, in 1679, de geldmiddelen van Amsterdam dringend ‘redres’ behoefden,
was hij de ziel der pogingen tot bezuiniging. Hetzelfde jaar 1679 is hij commissaris
in de zaak van Joh. Joachim Becher, die de Staten zijne vinding aanbiedt om goud
uit het duinzand te winnen, en in Aug. 1680 neemt hij in zijn geboortestad zitting in
de commissie ter beraming eener nieuwe waterkeering van het IJ door vier der
voornaamste sluizen, waaromtrent in Mrt. 1681 verslag wordt uitgebracht en van
welk, in 1682 voltooid en door Francius bezongen, werk sommigen aan H.
voornamelijk de eer gaven. Burgemeester van Amsterdam is H. geweest in 1673,
75, 77 en 79, waartusschen thesaurier ordinair in 1674, 76 en 78, gecommitteerde
ter admiraliteit en opnieuw burgermeester in 1681, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94,
96, 97, 99, 1700, 1702, en 1703, zoo dikwijls dus de bestaande regeling toeliet:
twee van elke drie jaren, ook zelfs nog een jaar voor zijn dood. Een en twintig jaren
heeft hij alzoo den burgemeesterlijken zetel ingenomen. Conciliant van aard was
hij het, die in 1677 de verzoening kon tot stand brengen tusschen de twee leidende
burgemeesters Hooft en Valckenier. Na den dood van den laatstgenoemde (zijn
neef) in 1680 ging het ‘magnificat’, de leiding der stedelijke politiek, op hem over.
Ofschoon in het algemeen een bedachtzaam voorstander van de op de handhaving
van het protestantisme tegen Frankrijk gerichte politiek van Willem III, kon hij in
1683 in de zaak der werving van 16000 man tot behoud van het door de Franschen
bedreigde Luxemburg, de harmonie tusschen den Stadhouder en de stad niet
bewaren. Het herstel der goede verstandhouding in 1685 was voor een groot deel
zijn werk. In 1688 was ook
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hij ingewijd in de plannen voor den tocht naar Engeland en zorgde hij er voor, dat
de amsterdamsche regeering een welwillende neutraliteit in acht nam en geen
bezwaar maakte tegen het besluit om de legermacht van den staat ter beschikking
van den Prins te stellen. In 1689 en volgende jaren rezen er echter weer geschillen
tusschen den Koning-stadhouder en Amsterdam, waarbij Hudde zich ‘slap’ betoonde,
zoodat het langzamerhand aan zijn collega Joan Corver kon gelukken hem
eenigszins uit de gunst van Willem III te verdringen. Toch bleef hij een man van
gewicht; eerst na zijn overlijden kon Corver Hudde's neef en vriend Nicolaas Witsen
terzijde dringen. Als regent kan H. beschouwd worden als een der beste typen uit
het laatste tijdperk onzer gouden eeuw, niet meer bezield met de groote energie en
de beginselvastheid van een vroeger geslacht, doch onbaatzuchtig en eerlijk,
wetenschappelijk ontwikkeld en met een open oog voor het algemeen belang. Op
zijn aansporing gaf ook Nic. Muys van Holy zijne overweging uit op de Balth. Bekker's
boek (Amst. 1692). Als wiskundige valt te betreuren, dat niet meer van hem tot ons
is gekomen. Leibnitz, die reeds in 1671 door Spinoza met H. in aanraking trachtte
te komen, hem in 1676 in zijn woning op den Singel bezocht en zijn handschriften
zag, schreef 28 Nov. van dat jaar aan Oldenburg, dat H. reeds in 1662 kennis had
van de later door Nic. Mercator gepubliceerde quadratuur der hyperbool, langer en
vollediger bekend was met de door de Sluse openbaar geraakte tangentenmethode
en zeide de de vergelijking eener kromme te kunnen neerschrijven, bekend door
zeker-aantal punten. Nog droeg Jacob Bernouilli te Basel in 1682 aan H. en Fullenius
een geschrift over kometen op. In Febr. 1697 verklaart Leibnitz de oplossing van
het vraagstuk der brachistochroon alleen te verwachten van de l'Hopital, Newton,
Bernouilli en H., indien deze destijds niet allang zulke onderzoekingen had
opgegeven; dat bovengenoemde beslommeringen er de oorzaak van waren schreef
Huygens reeds in 1693. 22 Apr. 1704 werd H. begraven in de Oude Kerk. Gedichten
op hem zijn vervaardigd door Broekhuyzen; een ‘in obitum J. Huddii civitatis
Amstelod. quondam Consulis et Senatoris et Societatis Ind. Orient. Praefecti’ berust
in hs. op de amsterdamsche universiteitsbibliotheek. Uit H.'s op 21 Febr. 1673
gesloten huwelijk met de in 1629 geboren D e b o r a B l a u w , weduwe, eerst van
B a r t h o l d u s W o r m s k e r c k , en daarna van burgemeester J o a n v a n
W a v e r e n (zij stierf 25 Aug. 1702) liet hij geen kinderen na. Van zijn vermogen,
dat ƒ 117.000 bedroeg, vermaakte hij een aanzienlijke som aan den hoogleeraar de
Volder. Omtrent H.'s handschriftelijke nalatenschap zegt W a g e n a a r in zijne
Beschrijving van Amsterdam III (Amst. 1767) 239: ‘verscheiden van zijne
mathematische schriften zijn sedert geraakt in 't bezit zijner erfgenaamen; doch
alzoo er de laatste hand niet aangelegd is, tot nog toe, niet in 't licht gegeven’. Een
bundel brieven en papieren uit zijne nalatenschap afkomstig uit de jaren 1668-1698
berust echter nog op het gemeente archief te Amsterdam (vroeger in drie deelen
gebonden: S c h e l t e m a , Inventaris III (Amst. 1849) 125); zie voorts ook v a n
L e n n e p , Illustris Amstelodamensium Athenaei Memorabilia (Amst. 1832) 141 en
G e b h a r d , Nic. Witsen II (Utr. 1882) 162-80. Wat van H. gedrukt is, bevindt zich
in v a n S c h o o t e n 's Exercitationum mathematicarum ll. V (Lugd. Bat. 1657) 469,
475, 93, 97-99 en 515 (ook in de ver-
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moedelijk oorspronkelijke, hollandsche redactie, Wiskonstighe oeff. Amst. 1659) en
diens Geometria a R e n a t o d e s C a r t e s anno 1637 gallice edita I (Lugd. Bat.
1659) 220-22, 55, 95, 325-7 en 343 met de beide grootere verhandelingen, 407-506
en 507-516, benevens een stuk, als Méthode des tangentes, in het Journal littéraire
van Juli en Aug. 1713 (la Haye 1713) 465-9. Zijn tijdens een geschil met Denemarken
gemaakte berekeningen Op hoeveel lasten de lading van een schip is te begrooten
bevinden zich in N i c . W i t s e n 's Scheepsbouw (Amst. 1671) 242-249. Zie ook
v a n H e r z e e l e e n G o l d b e r g , Rapporten en Memorien over de financiën
van Holland ('s Grav. 1797) en brieven van H. opgenomen in de Oeuvres complètes
de C h r . H u y g e n s II, V, VII, VIII.
Zijn 1686 door M. van Musscher geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam, en is gegraveerd door Jac. Houbraken.
Zie: W a g e n a a r , Beschrijving van Amsterdam I (Amst. 1760) 621, 627, 666,
668, 671, 696 en III (1676) 238, 9; B o u m a n , Gesch. van de voormal. Geldersche
hoogeschool I (Utr. 1844) 244; P. H a r t i n g , Das Mikroskop (2e Aufl. Braunsw.
1866) 41, 44-45, 305; B r o u c k h u s i i Poemata 6, 132, 134, 444 en diens Epp.
selectae ed. W o r p 9; Navorscher XXIII (1873) 347; D.J. K o r t e w e g , Het
Bloeitijdperk der wisk. wetenschappen in Nederland (rectorale oratie 1894) en in
het Zeitschrift für Math. und Phys. XLI (1896) Hist.-litt. abth. 22; M e i n s m a , Spinoza
en zijn kring ('s Grav. 1896) 162 vgg., 233, 258, 261, 309, 347, 423, 455; Bouwst.
voor de gesch. van de levensverzekeringen en lijfrenten in Nederland (Amst. 1897)
85-105; B o n t e m a n t e l , Regeering van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p 's Grav.
1897) reg.; Le Moniteur des assurances van 15 Mei 1897; F r u i n , Verspreide
geschriften IV ('s Grav. 1901) 323, 26, 28; V (1902) 183; J o h . C. B r e e n in de
Amsterdammer van 17 April 1904; E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam (Amst.
1903-5) reg.; C a n t o r , Gesch. der Mathematik II (Leipzig 1900) 801-3, 919-20;
Bibliotheca mathematica 3 F. X (1910) 267; C h r . H u y g e n s , Oeuvres complètes,
registers.
de Waard

[Humalda, Idsart Aebinga van]
HUMALDA (Idsart A e b i n g a v a n ) geb. te Leeuwarden 12 Sept. 1754, als oudste
zoon van B i n n e r t P h i l i p A e b i n g a v a n H u m a l d a en C l a r a F r e y o n a
v a n G r o v e s t i n s , overl. 21 Febr. 1839. Te Franeker gepromoveerd werd hij
raad in het friesche Hof, welke betrekking hij in 1791 verwisselde met die van
grietman van Hennaarderadeel. Als ijverig voorstander van het huis van Oranje
verliet hij aanvankelijk zijn vaderland. In 1806 vestigde hij zich te Leer in O.-Friesland,
ging toen naar Wommels terug waar hij ambteloos leefde, totdat hem in 1811 door
de fransche regeering de post van maire werd opgedragen. In 1813 werd hij
gouverneur van Friesland tot 1826, toen hij tot staatsraad in buitengewonen dienst
werd benoemd. Hij was lid en voorzitter van de friesche ridderschap, curator van
het athenaeum te Franeker, ook bekend als geleerde. Hij huwde in 1785 I s a b e l l a
B o r e e l , dochter van J a c o b B o r e e l v a n H a e r s m a en van A n n a
H e n r i ë t t e v a n S w i n d e r e n . Zij overleed kinderloos in 1789.
Breukelman

[Huntjens, Franciscus]
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HUNTJENS (Franciscus), kloosternaam V i n c e n t i u s , oom van den
hoogstverdienstelijken Jan Willem Huntjens (kol. 1177), was de zoon van M a t h i a s
H u n t j e n s en E l i s a b e t h V e u c h t e n , en werd in 1735 te Klimmen
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geboren, overl. 13 Sept. 1807 te Maastricht. 25 November 1755 legde hij in het
dominicanenklooster te Maastricht zijn religieuse geloften af, waarna zijn karakter
en aanleg zich allergelukkigst ontwikkelden. Nog in hetzelfde jaar 1759, waarin hij
de H. priesterwijding ontving, werd hij tot professor in de wijsbegeerte benoemd. In
1761 werd hem tot onderricht in de moraal en de dogmatiek opgedragen, waarin
hij zooveel naam verwierf, dat Mgr. de Robiano, bisschop van Roermond, hem in
1764 aan het bisschoppelijk seminarie tot professor benoemde in de H. Schrift. Acht
jaar was hij hier onder hooge goedkeuring des bisschops werkzaam geweest, toen
hem door de reguliere kanunniken van Sint-Elisabeth, buiten Roermond, het
professoraat in de theologie werd aangeboden. Deze vruchtbare wetenschappelijke
werkkring werd naar verdienste beloond. In 1773 werd P. Huntjens praesentatus,
in 1779 licentiatus en in 1783 magister in de godgeleerdheid. Onvermoeid was hij
sinds 1783 te Maastricht werkzaam en sterkte in die bedrukte tijdsomstandigheden
de geloovigen door woord en schrift. In de laatste bange dagen des kloosters, in
1795, viel hem de droeve eer te beurt als prior de communauteit te leiden. Toen de
commissaris der Fransche Republiek de kloosterlingen kwam sommeeren om uiteen
te gaan, protesteerde P. Huntjens uit naam van al zijne conventualen tegen deze
wederrechtelijke handeling en verklaarde slechts voor geweld te zullen wijken. Vijf
jaar zwierf hij in ballingschap rond. Te Maastricht teruggekomen, schreef hij een
verkorte kroniek van zijn klooster, ontleend aan de breedvoerige kroniek van T h .
d e H e e r (zie kol. 1049).
Hij liet na: Institutiones dialecticae seu logica minor ad mentem divi Thomae
Aquinatis (Trajecti 1765); Chronicon abbreviatum conventus Mosae Trajectensis,
sacri ordinis F.F. Praedicatorum, ab ejus origine usque ad generalem suppressionem,
uitgegeven en bewerkt door G.A. M e i j e r in Publ. Limbourg XLVI (1910); Katholyk
ontwerp over de hoofdstukken des geloofs, in M.S.
Zie de uitgave van het Chronicon, 96.
G.A. Meijer

[Huntjens, Jan Pieter]
HUNTJENS (Jan Pieter), kloosternaam A n t o n i u s , werd geboren te Klimmen den
6 Febr. 1773 uit C h r i s t i a n u s H u n t j e n s en E l i s a b e t h V e u c h t e n . 17
Oct. 1792 ontving hij in het dominicanenklooster te Maastricht het ordekleed, en
legde aldaar 21 Oct. 1793 zijne religieuse geloften af. Bij de opheffing des kloosters
in 1796 onderteekende hij met de overige kloosterlingen het protest tegen deze
gewelddaad. Kort daarna werd hij krankzinnig en overleed in dien toestand te
Maastricht 18 Sept. 1836.
Zie: J.A.E. S c h o e n m a k e r s , Bijdragen tot de geschiedenis der hoofdbank
Climmen in Publ. Limbourg XLII, 423.
G.A. Meijer

[Huntjens, Jan Willem]
HUNTJENS (Jan Willem) dominicaan, kloosternaam B e n e d i c t u s . In 1753 te
Klimmen, in het land van Valkenburg, geboren, uit F r a n c i s c u s H u n t j e n s en
M a r i a V e u c h t e n , overl. te Nijmegen 3 Juni 1813. Hij trad 5 Dec. 1775 te
Maastricht in de orde der dominicanen en legde een jaar later zijne religieuse geloften
af. 5 Oct. 1777 werd hij priester gewijd en gaf de eerste blijken van zijn
wetenschappelijken aanleg op het provinciaal kapittel te Brusselin 1778, waar hij
de openbare verdediging van eene reeks theologische stellingen op zich nam.
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Achtereenvolgens trad hij nu te Roermond en te Maastricht als professor op, totdat
hij op verzoek van het kapittel in 1793 door den vicaris-generaal Th. Crous tot regent
werd benoemd van het bisschoppelijk
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seminarie van Roermond. Hier wijdde hij zich met hart en ziel aan de vorming van
waardige priesters en wist hen te behoeden voor de dwaalbegrippen, die uit Frankrijk
overwoeien. In zake den beruchten eed, door het Directoire exécutif den geestelijken
afgevorderd, stond hij beslist aan de zijde van zijn bisschop van Velde de Melroy
en volgde, toen in 1796 het priesterseminarie door de Franschen werd opgeheven,
zijn kerkvoogd in ballingschap. In overleg met zijn bisschop, wiens vertrouwen en
vriendschap hij steeds genoot, begaf hij zich naar Nijmegen, waar hij een seminarie
oprichtte voor het geruïneerde diocees en zelf met een paar ordebroeders onderricht
gaf in de kerkelijke wetenschappen. Wegens zijne verdiensten in die rampvolle
tijden vereerde de generaal der orde hem met den titel van magister theologiae,
terwijl de bisschop, die hem reeds tot examinator synodalis had benoemd, hem in
1804 tot deken aanstelde voor het district Nijmegen. In 1806 werd hij vicaris-generaal
voor de districten Nijmegen en Druten. Door zijn toedoen kwam de voormalige
dominicanenkerk te Nijmegen, de Broerskerk geheeten, in 1810 aan de dominicanen
terug. Alvorens van Velde de Melroy, op last van Napoleon, in den winter van 1811
gevankelijk naar Parijs werd gevoerd, waren door hem vijf geestelijken benoemd
om, bij onverhoopt afsterven of langdurige gevangenschap, zich met het bestuur
zijner districten te belasten. Tot dit vijftal behoorde ook P. Huntjens.
Van zijn hand bestaat in druk: Enchiridion de evangelici Samaritani medicamentis
(Ruraemund. 1794).
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicanenklooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
219.
G.A. Meijer

[Huwe, Jean]
HUWE (Jean of Johannes), naar voor en achternaam te oordeelen van franschen
oorsprong, is te Haarlem geboren en aldaar 19 Sept. 1725 in de Groote kerk
begraven. Twee van zijn zoons, W i l l e m en V i n c e n t i u s A l b e r t u s , schijnen
in Leiden als medici gestudeerd te hebben. Hij zelf promoveerde tot Dr. med. op 27
Jan. 1699 te Groningen niet in 't latijn maar in 't hollandsch. Zijn hollandsche titel
schijnt hem op den duur gehinderd te hebben. 15 Maart 1705 toch verzocht hij aan
den groningschen senaat, om zijn promotie in 't latijn te mogen overdoen. Het
antwoord luidde, dat hij wel opnieuw geëxamineerd, maar niet opnieuw
gepromoveerd kon worden. Zijn hollandsche bul had voldoende wettelijke waarde.
De faculteit wilde tot dat examen overgaan, indien hij aan Curatoren en Professoren
een ‘maaltijdt’ of in plaats daarvan ‘60 Carolus gulden’ aanbood. Toch werd hij ten
slotte in April in optima forma in 't latijn geëxamineerd en gepromoveerd. Zijn
ziektegeval liep over slaapzucht, naar 't schijnt een ander dan het in 1699 door hem
behandelde, terwijl zijne dissertatie de Pleuritide vertaald of bewerkt was naar de
hollandsche. De senaat keurde hem het ‘dignissimus’ waard en schonk hem alle,
den dokterstitels toekomende eerbewijzen en voorrechten, ‘postquam loco convivii
nummos solvisset.’ Ondanks deze promotie liet hij zich niet voor 4 Jan. 1708 opnieuw
als dokter te Haarlem inschrijven. Bij zijn drukke, vooral verloskundige praktijk bleef
hij de wetenschap trouw. Ook toonde hij, dat hem niet alleen de geneeskunde lief
was. In 1710 gaf hij een hollandsche grammatica uit. Zijn medisch werk is eerst na
zijn dood kunnen gepubliceerd worden; hij doet daarin zich kennen als een
scherpzinnig obstetricator, die
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het eerst beproefd heeft de geheele verloskunde van haar dynamische zijde te
beschouwen. Als getrouw leerling van van Deventer zocht hij zooveel mogelijk
bouwstoffen bijeen om diens leer te steunen. Met cijfers (door metingen aan het
vrouwenbekken en het kinderhoofd verkregen), heeft hij trachten aan te toonen, dat
het goed gezien was van van Deventer, om aan het bekken, als factor voor het
mechanisme of beter nog voor den goeden afloop der baring, weinig waarde toe te
kennen. En aan de verschillende hoogte van vóór- en achterzijde van het bekken
heeft hij willen laten zien, dat van Deventer gelijk had, wanneer hij de meest
voorkomende stoornis der baring ter hoogte van het os coccygis zocht; dat hij hieruit
tot de inclinatie van het bekken heeft willen besluiten, durf ik niet aannemen.
Bovendien zocht ook hij, evenals zijn meester, de keering en extractie tot de
universeele verloskundige operaties te verheffen en veroordeelde hij op heftige
wijze de toen ter tijd in zwang komende tangen. Ten gevolge daarvan stond ook
voor hem het verloskundig onderzoek bovenaan; dit heeft hij belangrijk trachten uit
te breiden. Ten slotte verwijs ik naar zijn zeer scherpzinnige en belangrijke hypothese
over het ontstaan der geboorte, die ook thans een bespreking en beschouwing nog
ten volle waard is.
Hij schreef: Onderwijs der vrouwen, aangaande het kinder baaren: waarin op een
beknopte wijze gehandelt word over alle deszelfs voor- en tegenspoeden, en
aangetoont de heilzaamste behandelinge (tweede druk, Haarlem 1735). (Volgens
Prof. S i m o n T h o m a s zou dit boekje eigenlijk een eerste druk zijn die, volgens
hem van 1726, volgens een exemplaar op de Biblioth. der N.M.v. Gen. voorkomende,
van 1727 dateert, en door voorplakken van een nieuw titelblad tot tweeden druk
gepromoveerd is. Zie een eigenhandige aanteekening van Thomas op het titelblad);
Nederduytse redekonst 1e boek (Haarlem 1710, in drie deelen); 2e boek (in 4 deelen
z.j.).
Zie: C.E. D a n i ë l s in Lexikon d. hervorragenden Aerzte i.v.; H. F a s b e n d e r ,
Geschichte der Geburtskunde; A. G e y l , Over vooroordeelen en onwetendheid op
het gebied der generatieleer in Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaek. III (1891)
173; A. G e y l , Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der obstetrie en
gynaekologie in ons vaderland, ibid. VII (1896) 81; R. K r u l , Hendrik van Deventer.
De vader der wetenschappelijke verloskunde in Haagsche Doctoren (1891) 156;
Mededeelingen van Jhr. Mr. J.A. F e i t h te Groningen.
A. Geyl

[Huygens, Christiaan (1)]
HUYGENS (Christiaan) (1), geb. 22 April 1551 te Ter Heide bij Breda, gest. 7 Febr.
1624 te 's Gravenhage, was de jongste zoon van C o r n e l i s H u y g e n s en
G e e r t r u y B a x . Op vijfjarigen leeftijd wees geworden, werd hij door verwanten
opgevoed in het brabantsche dorp Loon en studeerde te Douai in de rechten. Te
Brussel leerde hij de rechtspraktijk bij den advocaat Arneide en daarna bij Diderik
van Liesveld (of Lieffvelt), die later kanselier van Brabant is geworden. Door diens
voorspraak werd hij in 1578 één der vier secretarissen van prins Willem van Oranje;
hij heeft die betrekking bekleed tot den dood van dien vorst. In 1581 droeg Prins
Willem hem de gevaarlijke taak op, een gijzelaar op te lichten uit het huis van den
spaanschen gezant te Londen; hij heeft die taak gelukkig volbracht. In 1584 werd
Huygens één der vier secretarissen van den Raad van State; later was hij de eenige
titularis. Dikwijls volgde hij prins Maurits op zijne veldtochten en maakte o.a. het
beleg van Gro-
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ningen in 1594 mee. In 1591 werd hij door den vijand gevangen genomen en binnen
Nijmegen gebracht, maar tegen losgeld vrijgelaten. Tijdens het Bestand vervulde
hij somtijds politieke opdrachten; zoo vertoefde hij van Nov. 1611 tot Febr. 1612
aan het hof van Brussel, om op te komen voor de belangen van prins Maurits in de
zoutgroeven van Bourgondië, waarin ook de aartshertogen aandeel hadden. In 1612
werd hij naar Zeeland gezonden, om zorg te dragen voor het herstellen der dijken
te Lillo, waartoe o.a. ook de aartshertogen verplicht waren.
26 Aug. 1592 (o.s.) trouwde Huygens te Amsterdam Susanna Hoefnagel (kol.
1117). Uit dit huwelijk werden twee zoons, Maurits en Constantijn (1) (zie beneden)
geboren, en vier dochters, van welke E l i s a b e t h (overl. 1612) op 14-jarigen en
C a t h a r i n a (overl. 1618) op 16-jarigen leeftijd stierven. G e e r t r u i d H u y g e n s
(1599-1680) is in 1632 getrouwd met P h i l i p s D o u b l e t , ontvanger-generaal der
Unie, en C o n s t a n t i a H u y g e n s (1602-1667) in 1633 met D a v i d l e L e u
d e W i l h e m , raad en rekenmeester van den Prins. Het gezin van Christiaan
Huygens was een toonbeeld van eenvoud, degelijkheid en beschaving. Al zijn vrijen
tijd besteedde hij aan de opvoeding zijner kinderen, waarvoor hij aardige nieuwe
methodes bedacht. Zij mochten in geen enkel vak van wetenschap, kunst en sport
vreemdelingen zijn. De omgang der ouders met hunne kinderen was zeer innig en
tevens zeer vrij. Voor alles, wat onnatuurlijk en gekunsteld was, werd steeds
gewaarschuwd en aan de jongens werd in de eerste plaats geleerd als vrije mannen
en zonder eenige menschenvrees door het leven te gaan. Vaderlandsliefde was
hun eerste p icht. Tot den kring van Christiaan Huygens behoorden niet alleen oude
houwdegens als Paulus en Marcelis Bax, Karel van der Noot en Emmery van Liere,
maar ook Marnix en Daniël Heinsius. Huygens genoot het vertrouwen van Louise
de Coligny en was bevriend met Justinus van Nassau en met Sir Ralph Winwood,
die eenige jaren engelsch agent in den Haag is geweest.
Zijn portret is in zwarte kunst door A. Bloteling gegraveerd.
Zie: Th. J o r i s s e n , Constantin Huygens, I, 1 vlgg.; Autobiographie van
Constantijn Huygens in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XVIII (1897) 2 vlg.; J.A. W o r p
in Historische Avonden II (1907) 175-180.
Worp

[Huygens, Christiaan (2)]
HUYGENS (Christiaan) (2), geb. 14 Apr. 1629 te 's Gravenhage, gest. aldaar 8 Jul.
1695, zoon van den dichter Constantijn (1), en van Suzanna van Baerle. Tijdens
het leven van zijn vader, die de heerlijkheden Zuylichem, Zeelhem en een deel van
Monnikeland bezat, voegde hij bij zijn familienaam dien van Zuylichem. Na diens
dood noemden zich de zonen naar de hun toegewezen heerlijkheden: Constantijn
(2) heer van Zuylichem, Christ. heer van Zeelhem, Lodewijk heer van Monnikeland.
De vierde zoon Philips (geb. 12 Oct. 1638) was reeds 14 Mei 1657 op reis te
Marienberg overleden.
Van weinige mannen van wetenschap zijn de levensbijzonderheden, de oorsprong
en de ontwikkelingsgang van hun werk zoo volledig bekend als van Chr. H. Terwijl
zijn vader en zijn oudste broeder hunne lotgevallen in dagboeken plachten op te
teekenen, hield Chr., die, ongehuwd gebleven en geen eigenlijk ambt bekleedende,
niet in belangrijke gebeurtenissen betrokken werd, den hoofdinhoud van zijn leven
- zijn briefwisseling met geleerden en zijn wetenschappelijk werk - met zorg
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bijeen; dit laatste deels in schrijfboeken, deels in 10 foliobanden, waarin hij, van
zijne vroegste oefeningen af, de eerste schetsen en ontwerpen van verhandelingen
en uitvindingen kon terugvinden. Deze handschriften zijn volgens H.'s uitersten wil
in de boekerij der leidsche academie bewaard gebleven en voor de kennis van zijne
beteekenis als geleerde en van de geschiedenis der wetenschap in de 17e eeuw
zoo belangrijk gebleken, dat zij door de zorg van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in eene volledige uitgave van H.'s werken, en in verband daarmede
van toelichting voorzien, zijn gedrukt als: Oeuvres Complètes de C h r i s t i a a n
H u y g e n s publiées par la Société hollandaise des Sciences (la Haye), waarvan
in 1888 het eerste deel en thans (Aug. 1911) deel I-XII zijn verschenen. Wij zullen
meermalen naar deze bron verwijzen door aanduiding met de letters C.H. en
bijvoeging van deelnummer in romeinsche en bladzijde in arabische cijfers.
Reeds als achtjarigen knaap trof Chr. de ramp zijne begaafde moeder te verliezen.
Zij overleed 10 Mei 1637, nadat zij 13 Mrt. te voren het leven geschonken had aan
eene dochter (Suzanna, later gehuwd met Philips Doublet en gest. 24 Aug. 1725).
Het overlijden der moeder viel samen met het verhuizen van het gezin uit Chr.'s
geboortehuis aan het Plein, waar thans het gebouw staat waarin tot voor eenige
jaren het Rijksarchief gevestigd was, naar de weidsche woning, die de vader zich
onder leiding van Pieter Post had laten bouwen op grond aan het Plein, hem door
Frederik Hendrik geschonken, waar zij plaats heeft moeten maken voor het
departementsgebouw van Justitie (C.H. IV, 505). De moederlijke verzorging van
Constantijns kinderen werd nu toevertrouwd aan een nicht, C a t h a r i n a S u e r i u s ,
die 31 jaren lang het huishouden bestierde, en wie het tot eer kan strekken, dat
onder Constantijns kinderen steeds een liefderijke familieband bleef bestaan. Maar
de om zijne veelzijdige kennis en kunstzin beroemde vader liet zich aan de geestelijke
opvoeding zijner kinderen veel gelegen liggen. In de eerste jaren gaf hij zelf onderwijs
aan de beide oudsten en aan niemand kon dit beter besteed zijn dan aan Christiaan,
die reeds in zijn vroegste jeugd blijk gaf van buitengewoon vlug begrip, van een
sterk geheugen en van zeldzamen weetlust. Zijn vader vermeldt, dat hij in zijn achtste
jaar de vier hoofdregelen der cijferkunst en den regel van drieën verstond en proeven
bedacht om de juistheid der uitkomst te toetsen. In de zangkunst had hij het zoover
gebracht, dat hij ‘allerhande stukken van Musique op alle sleutelen seer vast konde
singen’. In hetzelfde jaar leerde hij van praeceptor Myrkinius latijn en in het volgende
sprak hij die taal met zijn ouderen broeder. Toen Myrkinius door Henricus Bruno
(geb. 1628 te Edam, gest. als rector te Hoorn, Apr. 1664) was vervangen, leerde
Chr., 12 jaren oud, grieksch, wiskunde en weldra ook werktuigkunde, voor welke
leerstof hij bijzondere voorkeur en praktische bedrevenheid betoonde. Oefeningen
op de viool, de luit, de clavecimbel wisselden af met het aanleeren van het fransch,
waarvan Chr. zich vervolgens, evenals van het latijn, in zijne brieven zelfs met zijne
broeders en in zijne aanteekeningen bijna uitsluitend bediende. Op 16-jarigen leeftijd
werd hij met broeder Constantijn naar de leidsche academie gezonden (12 Mei
1645 ingeschreven) om in de rechten te studeeren. Maar Chr. werd het meest door
de studie der wiskunde aangetrokken onder den bekwamen Frans van Schooten.
En toen hij twee
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jaren later door zijn vader, die curator was van het pas te Breda gestichte Collegium
Arausiacum, hierheen werd gezonden en bij den hoogleeraar in de rechten, J.H.
Dauber, in huis kwam, bleef hij, bij de rechtsgeleerde, de wiskundige studie zoo
ijverig beoefenen, dat hij door zijne vindingen hierin de aandacht trok van Descartes
en in geleerde briefwisseling kwam met diens vriend Marin Mersenne. Te Breda
verzamelde hij de stof voor zijne eerste openbaar geschrift, dat evenwel eerst
verscheen nadat hij graaf Hendrik van Nassau Siegen (zie kol. 1075) bij eene zending
naar het deensche hof, als rechtsgeleerd raadsman had vergezeld en na eene reis
van drie maanden teruggekeerd was (20 Dec. 1649). Het werk, in 1651 bij Elzevier
te Leiden verschenen, behandelde de quadratuur van de hyperbool, de ellips en
den cirkel (zie titel in facs. C.H. XI, 281) en bevatte tevens eene critiek van het lijvige
Opus Geometricum van G r e g o r i u s a S a n c t o V i n c e n t i o , die ten onrechte
gemeend had het vermaarde probleem van de quadratuur des cirkels te hebben
opgelost. Chr.'s critiek was de aanleiding van de toenemende belangstelling en de
vriendschap, waarvan de geleerde jezuïet tot in zijn 81. jaar blijk gaf.
Een tweede geschrift van Chr. verscheen in 1654; het betrof een verwant
onderwerp: de benaderde berekening van de verhouding des cirkels tot de middellijn,
daarbij de oplossing van eenige van ouds beroemde problemen (C.H. I, 287). Beide
werken verhieven aanstonds Chr. tot den eersten rang onder de wiskundigen van
zijn tijd. Dit zelfde geschiedde weldra onder de sterrenkundigen door de ontdekking
van een nieuw hemellichaam. Door zich namelijk toe te leggen op het slijpen van
glazen lenzen was hij, met zijne vaardigheid in handwerk er in geslaagd zich een
kijker samen te stellen van grootere lichtkracht en beeldscherpte dan eenige andere
destijds bestaande. Daarmede zag hij, 25 Mrt. 1655, bij de planeet Saturnus een
satelliet, die haar omloop in 16 dagen en 6 uren bleek te volbrengen. Hij gaf van
zijne ontdekking, nog in een anagram verborgen, kennis aan enkele buitenlandsche
geleerden. Doch toen hij kort daarop, met zijn broeder Lodewijk naar de
protestantsche universiteit te Angers vertrokken om aldaar den graad van doctor in
de beide rechten te verwerven, zich te Parijs ophield, deelde hij de bijzonderheden
van zijne ontdekking aan de vele vrienden mede, met wie hij de betrekking
hernieuwde of aanknoopte. Onder hen overreedden Chapelain en Gassendi hem
niet te talmen met de openlijke bekendmaking. Zoo moest hij het voornemen opgeven
daarmede te wachten, totdat hij met een grooteren kijker in staat zou zijn tevens
eene verklaring te geven van het raadselachtige voorkomen der planeet zelve. Te
's Gravenhage teruggekeerd stelde hij van zijne eerste ontdekking een kort bericht
op, dat in Febr. 1656 aldaar bij Adr. Vlacq verscheen, onder den titel C h r i s t i a n i
H u g e n i i de Saturni Luna observatio nova (C.H. I, 387). Drie jaren later gaf hij bij
den zelfden uitgever ter perse: C h r . H u g e n i i Z u l e c h e m i i , C o n s t . F.,
Systema Saturnium (C.H. III, 441) opgedragen aan prins Leopold van Toscane.
Hierin werden niet alleen de ring van Saturnus beschreven, zijne schijngestalten
verklaard en zijn toekomstig voorkomen voorspeld, maar ook vele andere
sterrenkundige ontdekkingen medegedeeld: de nevelvlek van Orion, de vlekken op
Mars, de banden op Jupiter en de schijnbare middellijnen der planeten, uit-
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gemeten met den door Chr. uitgevonden oculairmikrometer. Van toen af kon H. een
der beroemdste astronomen heeten. Maar reeds in veel wijderen kring was zijn
naam bekend geworden door de uitvinding der slingeruurwerken. In de laatste dagen
van 1656 was het hem gelukt de oude gebrekkige raderuurwerken door het
aanbrengen van een hangenden slinger tot veel nauwkeuriger tijdmeting geschikt
te maken dan te voren mogelijk was. De hoogst nuttige uitvinding verbreidde zich
met groote snelheid en bracht in Neder land, gesteund door den destijds
heerschenden kunstzin, een nieuwen tak van nijverheid tot grooten bloei. De eerste
beschrijving gaf Chr. in een latijnsch geschrift: Horologium, in 1658 te 's Grav. bij
Adr. Vlacq uitgegeven (C.H. II, 209). En ook in de wiskunde had hij zich nieuwe
verdienste verworven door zijn opstel Van Rekeningh in Spelen van Geluck, door
zijn leermeester van Schooten in een van diens werken opgenomen (C.H. I, 405).
Het bevatte de gronden eener geheel nieuwe leer: die der kansrekening.
Van grooten invloed op zijn verder leven wás een tweede buitenlandsche reis (12
Oct. 1660 naar Parijs, vandaar 19 Mrt. 1661 naar Londen, 27 Mei daaraanv. te 's
Grav.) en nog meer een derde tot gezelschap van zijn vader, die voor Amalia van
Solms eene zending te vervullen had aan de hoven te Parijs en Londen (te P. 3
April 1663, naar L. 7 Jun., terug te P. 1 Oct., vandaar over Calais naar huis, 7 Juni
1664). Te Londen werd hij ❘ enoemd tot lid der pas opgerichte Royal Society, te
Parijs was hij de gevierde gast in de wetenschappelijke gezelschappelijke
bijeenkomsten, die destijds bij aanzienlijke lieden plaats hadden. Reeds in 1662
was hij vereerd met eene belooning van 1200 francs, op voordracht van Colbert
verleend door Lodewijk XIV, die dergelijke onderscheidingen ook aan vreemde
geleerden toekende. In Sept. 1665 ontving Chr., met eene tweede toelage, van
Colbert het voorstel zich te Parijs te komen vestigen, op eene jaarwedde van 6000
fr., als lid van eene naar het voorbeeld der Royal Society te stichten Académie
Royale des Sciences. Chr. betrok, in April 1666, de hem verstrekte woning in de
kon. bibliotheek aan de Rue Vivienne, naast het paleis van Colbert. Hier bleef hij
werkzaam tot 11 Sept. 1681, met tusschenpoozen van 9 Sept. 1760 tot 12 Juni
1671 en van 12 Mrt. 1673 tot 23 Jun. 1678, veroorzaakt door ernstige ziekten, die
hem noodzaakten genezing te zoeken in het ouderlijke huis. Zijn terugkeer in 1681,
onder de hoede van Phil. Doublet en de geliefde zuster Suzanna had dezelfde
oorzaak. Te Parijs was hij aanstonds een der werkzaamste leden der academie,
de ontwerper van haar werkplan, de leider hij hare onderzoekingen, o.a. over den
weerstand van water en lucht en hunne beweegkracht, bij de proeven met de door
hem verbeterde luchtpomp, bij sterrenkundige waarnemingen en wiskundige
beschouwingen, zooals over de oorzaak der zwaartekracht en de wetten der
veerkrachtige botsing. Hij stelde er een zijner hoofdwerken samen, het Horologium
Oscillatorium, opgedragen aan Lodewijk XIV, in 1673 gedrukt bij 's konings drukker
A. Muguet (C.H. VII, 257). Het behelsde de beschrijving en de theorie van het
slingeruurwerk, de wetten der beweging van den samengestelden slinger, de
middelpuntvliedingskracht, de eerste juiste bepaling van de intensiteit der
zwaartekracht, welke beide laatste gegevens in 1686 Newton in staat stelden de
wet der algemeene aantrekkingskracht te grondvesten. Onder andere wiskundige
vonden bevatte het de leer der ont-
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wikkeling van kromme lijnen. In zijne werkplaats te Parijs vervaardigde hij een toestel
om door de ontploffing van buskruit een cylinder luchtledig te maken, waarin
vervolgens door de drukking der buitenlucht een zuiger naar binnen gedreven werd,
m.a.w. een ontploffingsmotor, krachtig genoeg om bij eene tijdens een bezoek van
Colbert genomen proef 4 of 5 van diens lakeien op te trekken. Hij had hierbij tot
assistent Denis Papin, die later, in dienst van den landgraaf van Hessen, het werktuig
van zijn vroegeren leermeester verbeterde en, mede naar een denkbeeld van Chr.,
het ontploffende buskruit door stoom verving en aldus een werktuig maakte, dat
later door Cawley, Newcomen en Savery voor toepassing in de nijverheid geschikt
gemaakt, het alom verbreide stoomwerktuig werd, waarvan Papin langen tijd als
eerste uitvinder werd beschouwd. In 1675 slaagde Chr. er in het beginsel van zijn
slingerklok op zakuurwerken toe te passen door gebruik te maken van de richtkracht
eener zich beurtelings in- en uitwikkelende spiraalveer, de inrichting nog heden ten
dage algemeen en tot in de nauwkeurigste chronometers gevolgd en die aldus de
door Chr. tot in het laatst van zijn leven gezochte meest practische manier van de
lengtebepaling op zee heeft opgeleverd. Bij deze uitvinding, evenals bij vele andere,
had Chr. te kampen met bedriegers, die zich de eer daarvan trachtten toe te eigenen.
Te Parijs werden de pogingen van Thuret door Chr.'s vrienden Perrault en Colbert
verijdeld (C.H. VII, 298), te Londen werd aan R. Hooke het zwijgen opgelegd door
lord Brouncker, voorzitter der Royal Society (C.H. VII, 533, 541).
In zijn vaderland teruggekeerd, slaagde Chr. met de hulp van zijn broeder
Constantijn er in kijkerglazen van zoo grooten brandpuntsafstand te slijpen, dat men
moest trachten zich te bevrijden van den last der onhandelbaar lange kijkerbuizen.
De middelen daartoe beschreef hij in zijn Astroscopia compendiaria in 1688 te 's
Grav. bij A. Leers uitgegeven (C.H. VIII, 488). De inrichting werd door Cassini
nagevolgd, zonder van H. gewag te maken. Chr.'s verbeteringen van kijkers hadden
tot grondslag diepgaande studie van de optica: hij was daarmede reeds in 1652
begonnen. Doch in weerwil van herhaalden aandrang zijner vrienden stelde hij
steeds de openbaarmaking zijner Dioptrica tot verdere volmaking uit. Slechts een
deel van zijn veel omvattend werk verscheen nog bij zijn leven, t.w. hetgeen hij in
de Académie had voorgedragen en dat, met de baanbrekende undulatieleer, de
verklaring van de rechtlijnige voortplanting van het licht, van terugkaatsing, breking
en de dubbele breking in het ijslandsche kristal, het bestaan van den wereldether
aantoonde. Het Traité de la Lumière verscheen te Leiden bij P.v.d. Aa in 1690; er
was aan toegevoegd een eveneens vroeger te Parijs voorgedragen Discours sur
la cause de la Pesanteur (C.H. IX, 91). In het jaar te voren had hij eene reis naar
Londen gemaakt, om zijn ouderen broeder, secretaris van Willem III, te bezoeken,
en persoonlijke betrekking aangeknoopt met Newton.
Intusschen was hij met de Académie te Parijs in verbinding gebleven: hij zond
voor eene door la Hire uit te geven verzameling van verhandelingen van leden van
dat lichaam (C.H. IX, 91) verscheidene opstellen (ibid. 95). Toen, na de ziekte van
1681, zijne krachten waren teruggekeerd, kwam ook de wensch boven zijn werkkring
te Parijs te hervatten. Doch hij moest ondervinden dat, na den dood van Colbert en
velen zijner
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vrienden, bij het dalen van 's Konings zedelijken aard en het veldwinnen van
geloofshaat, in Frankrijk de achting voor wetenschap en die haar dienden was te
niet gegaan. In weerwil van de tusschenkomst van zijn in staatkundige kringen hoog
geschatten vader werd aan Chr. op beleedigende wijze te kennen gegeven, dat zijn
terugkeer niet gewenscht werd (C.H. IX, 39). Na het overlijden van zijn vader
onderging zijn huislijk leven groote verandering. Ten gevolge van de oorlogen en
van tegenspoeden was het vaderlijk vermogen sterk verminderd, het bleek althans
geenszins te beantwoorden aan den gevoerden staat. Aan Chr., wien de oudere
broeder het recht had afgestaan Hofwijck te bewonen, viel niet meer dan 32000 gl.
te beurt met inbegrip van Zeelhem, dat, op eene waarde van 12000 geschat, in het
Luikerland gelegen, aan moeilijk te innen landrente bijna niets opbracht. Hij vestigde
zich nu op het familiegoed te Voorburg, dat hij te onderhouden had, maar betrok
des winters kamers te 's Grav. in het Noordeinde. Steeds verhoogde belastingen
besnoeiden zijne inkomsten. Een verzoek om eene plaats als rekenraad vond bij
Willem III, die zijn eigene beschermelingen had, even weinig gehoor, als, kort te
voren, zijne aanbeveling van Newton voor eene regentschap te Cambridge. Zijne
zorgen konden evenwel zijn werk niet schaden. Zijne briefwisseling met Leibnitz en
den markies de l'Hospital, een wedstrijd in moeilijke wiskundige vraagstukken, bleef
van zijn scherp vernuft getuigen en in de laatste dagen van zijn leven stelde hij zijne
denkbeelden te boek over het heelal, de natuur en bewoonbaarheid van andere
werelden, waarbij nieuwe gegevens werden verschaft z.a. de bepaling van den
afstand van Sirius tot de aarde. Het werk, opgedragen aan broeder Constantijn en
in het latijn gedrukt, maakte grooten indruk, het werd herdrukt en in de
nederlandsche, fransche, duitsche en engelsche talen uitgegeven. Doch Chr. mocht
dit zelf niet meer beleven. De ziekte, die zoo menigmaal zijn werk verstoorde,
kondigde zich reeds in de laatste maanden van 1694 opnieuw aan, werd ernstig in
het voorjaar en maakte een einde aan zijn nuttig leven, 9 Jul. 1695. Ook broeder
Constantijn kon de hem opgedragen verzorging van Chr.'s laatste werk niet
volbrengen. Het verscheen eerst na diens dood, in 1698 te 's Grav. bij A. Moetjens,
onder den titel Kosmotheoros, enz. (C.H. X, 581).
Ingevolge Chr.'s beschikkingen gaven de hoogleeraren B. de Volder, te Leiden
en B. Fullenius, te Franeker eene verzameling zijner nagelatene geschriften,
waaronder de Dioptrica, uit in 1703 (C.H. VIII, 343).
Eene eerste uitgave van Chr.'s verzamelde werken, die echter geenszins volledig
kan genoemd worden, bezorgde G.J. van 's Gravesande in 1724 onder den titel:
C h r i s t . H u g e n i i etc. Opera Varia, in 1728 gevolgd door de Opera Reliqua
(C.H. ibid.). Van de talrijke tijdens Chr.'s leven gedrukte geschriften kan men de
uitvoerige titels in nagenoeg chronologische orde vinden in Table IV van de deelen
1 tot X der Oeuv. Compl.
Een gedeelte van Chr.'s brieven werd door P.J. U y l e n b r o e k openbaar gemaakt
in C h r i s t . H u g e n i i aliorumque Exerc. Math. et Phil. (Hag. Com. 1833) (C.H.
VII, 500).
Behalve zijn portret op elfjarigen leeftijd, in het Mauritshuis te 's Gravenhage,
geschilderd door A. Hanneman, is een anoniem geschilderd portret in de kon.
Akademie te Amsterdam en een marmeren borstbeeld door J. Clairion in de
Sterrenwacht te Leiden vooral vermeldenswaard.
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Eene korte levensbeschrijving gaf 's G r a v e s a n d e in zijn eerst genoemde uitgave.
C o n d o r c e t schreef eene Eloge, te vinden in Eloges des Académiciens par l e
m a r q . d e C. (Paris 1733). Onder de nederlandsche is vooral te roemen: Christ.
Huygens in zijn leven en werken geschetst door P. H a r t i n g (Gron. 1868). De
steller van dit artikel had gelegenheid van de gegevens in dl. I-VI der Oeuv. Compl.
gebruik te maken in zijne herdenkingsrede Chr. H. (Haarl. 1893), fransch met aant.
in Arch. Néerl. XXIX 352, hoogd. vert. door T h . W. E n g e l m a n n (Leipzig 1895).
Bosscha

[Huygens, Constantijn (1)]
HUYGENS (Constantijn) (1), geb. 4 Sept. 1596 te 's Gravenhage, gest. aldaar 26
Maart 1687, was de tweede zoon van Christiaan Huygens (1) en Susanna Hoefnagel.
Bij zijn doop stonden graaf Justinus van Nassau, de natuurlijke zoon van prins
Willem van Oranje, en de stad Breda als peters. Constantijn ontving van gouverneurs,
o.a. van Johan Dedel, later president van het Hof van Holland, en van vakgeleerden
eene zeer zorgvuldige opvoeding niet alleen in vele wetenschappen, maar ook in
teekenen en muziek; hij leerde al op zeer jeugdigen leeftijd vele instrumenten
bespelen. Op zijn 11de jaar schreef hij reeds latijnsche versjes; toen hij 16 jaren
oud was, dichtte hij in het fransch en twee jaren later in het nederlandsch. Tot zijn
dood toe heeft hij al zijn vrijen tijd aan studie, aan de muziek en aan de dichtkunst
gewijd. 20 Mei 1616 werd hij te gelijk met zijn broeder Maurits als juridisch student
te Leiden ingeschreven; hij genoot daar den omgang van Daniël Heinsius, den
vriend zijns vaders. In Aug. 1617 verliet hij, na eene disputatie de Fideijussoribus
te hebben gehouden, de universiteit, werd in het volgende jaar gedurende een paar
maanden te Zierikzee in de rechtspraktijk ingewijd door de Huybert en deed daarna
eene reis naar Engeland, waar hij logeerde bij Noël de Caron, den agent der Staten
aan het engelsche Hof, aan Jacobus II werd voorgesteld en voor dezen op de luit
speelde. In 1620 werd den jongen Huygens opgedragen, een latijnsch opschrift te
maken voor het familiegraf der Oranje's in de Groote Kerk te Delft. François van
Aerssen nam den jongen man mee, toen hem in 1620 door de Staten-Generaal
eene zending naar Venetië was opgedragen; daar Huygens de eenige van het
gevolg was, die goed italiaansch kende, trad hij als secretaris van den gezant op.
Hij heeft een dagboek van die belangwekkende reis geschreven. In 1621 ging hij
twee malen als gezantschapssecretaris naar Engeland; de tweede maal met Aerssen.
Er waren vele moeilijke quaesties te behandelen en het gezantschap keerde eerst
in 1623 terug; Huygens werd in Oct. 1622 door Jacobus tot ridder geslagen. Kort
na den dood van zijn vader (7 Febr. 1624) reisde Huygens voor de derde maal met
een gezantschap naar Engeland. 18 Juni 1625 werd hij benoemd tot secretaris van
Frederik Hendrik. Van dien tijd af tot zijn dood is Huygens in dienst gebleven van
het Huis van Oranje. In 1630 nam hij ook zitting in den raad van den Prins en na
den dood van zijn ouderen collega Junius (1645) werd hij de eenige secretaris. Hij
heeft Frederik Hendrik op bijna al zijne veldtochten vergezeld en had een bijzonder
grooten werkkring. Onnoemelijk veel zaken, waarin de stadhouder te beslissen had,
gingen door de handen van zijn secretaris, daar een groot aantal brieven tot hem
werden gericht, waarmede men den Prins zelf niet lastig wilde vallen. Van zijne
positie aan het hof heeft hij gebruik gemaakt om tal van menschen voort te
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helpen. Amalia van Solms, de echtgenoote van den Prins, hield hij gedurende de
veldtochten bijna dagelijks op de hoogte van alles, wat er in het leger voorviel. Toch
heeft zij, in weerwil van Huygens' trouwe diensten, getracht hem den voet te lichten,
toen Frederik Hendrik in het laatst van zijn leven ziekelijk werd. Na den dood van
zijn betreurden meester werd Huygens secretaris en raad van Willem II en maakte
in diens gevolg den mislukten krijgstocht naar Amsterdam mee. Na den dood van
den stadhouder heeft Huygens een ruim aandeel gehad in den twist over de voogdij
tusschen Amalia van Solms, de grootmoeder, en Maria Stuart, de moeder van Willem
III. Hij was de raadsman van Amalia en heeft alles gedaan, om de beide partijen te
verzoenen; tot belooning is hij, die toen eerste raad en rekenmeester van den Prins
was, het ternauwernood ontkomen, dat hij door de Prinses Douairière uit zijn ambt
werd ontslagen. Gedurende het stadhouderlooze tijdperk is Huygens steeds krachtig
voor de belangen van het Huis van Oranje blijven werken. Hij heeft een groot aandeel
gehad in de stichting der Oranjezaal in het Huis ten Bosch en heeft de Memoires
de Frederic Henri voor den druk gereed gemaakt. In 1654 bezocht hij de bezittingen
der Oranje's in Luxemburg en in 1656 en 1657 werd hij naar Brussel gezonden, om
met den Aartshertog te onderhandelen. En toen in 1660 Lodewijk XIV zich
wederrechtelijk meester gemaakt had van het vorstendom en de stad Oranje, werd
Huygens in 1661 naar Parijs gezonden, om te trachten de verloren bezitting terug
te krijgen. Die onderhandelingen hebben vier jaren geduurd, want telkens vond de
fransche regeering weer een nieuw voorwendsel, om het vorstendom bezet te
houden. In die jaren is Huygens nog tweemalen naar Londen gereisd, om er bij
Karel II op aan te dringen, dat de bruidsschat zijner zuster Maria, de echtgenoote
van Willem II, zou worden uitbetaald en dat de sommen, door Frederik Hendrik en
Willem II aan het engelsche koningshuis geleend, zouden worden teruggegeven.
In het voorjaar van 1665 werd eindelijk het vorstendom Oranje door de fransche
troepen ontruimd en reisde Huygens naar het stadje, om er de regeering van den
Prins te herstellen. Hij is daarna over Zwitserland en Duitschland naar den Haag
teruggekeerd en heeft later bij het besturen van het vorstendom, waar hij als een
bevrijder gevierd was, eene groote rol vervuld, daar hij er toestanden en personen
kende. In 1668 had Huygens een belangrijk aandeel aan de beweging in Zeeland,
toen de jonge Willem III daar plotseling tot eersten edele werd gekozen, en in 1670
begeleidde hij den Prins bij zijn bezoek aan zijn oom Karel II. Hij bleef daarna
maanden lang in Londen, om aan te dringen op het betalen der schuld van de
Stuart's aan de Oranje's. Toen Willem III in 1672 tot stadhouder was enoemd, bleef
Huygens zijn eerste raad en rekenmeester en hij heeft die betrekking bekleed tot
zijn dood in 1687. Ook de laatste jaren van zijn leven was Huygens heel dikwijls
van huis, om te zorgen voor de vele bezittingen van den Prins, de verpachtingen te
leiden enz. Op 91-jarigen leeftijd is hij gestorven.
6 April 1627 is Huygens getrouwd met zijn nichtje S u s a n n a v a n B a e r l e
(geb. Maart 1599), eene dochter van J a n v a n B a e r l e en J a c o m i n a H o o n .
Uit dat huwelijk zijn vier zoons geboren, Constantijn (2) (die volgt), Christiaan (2)
(kol. 118), Lodewijk (kol. 1190) en P h i l i p s (12 Oct. 1633-14 Mei 1657), en ééne
dochter S u s a n n a (13 Maart 1637-
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24 Aug. 1725), die 20 Apr. 1660 trouwde met haar neef P h i l i p s D o u b l e t .
P h i l i p s H u y g e n s is jong gestorven te Marienburg, terwijl hij in het gevolg van
een gezantschap reisde, dat naar Zweden en Polen was gezonden. Huygens' vrouw,
Susanna van Baerle, is 10 Mei 1637 na een zeer gelukkig huwelijk overleden. Wat
de opvoeding betreft, volgde Huygens zijn vader. De zoons kregen les van een
gouverneur - n.l. van Hendrik Bruno, die ook latijnsche en nederlandsche gedichten
heeft geschreven - en van vakgeleerden, terwijl Huygens nauwkeurig op de hoogte
werd gehouden van hunne studie. Evenals hij zelf, kregen zij onderricht in tal van
wetenschappen en kunsten. Later bezochten zij een tijd lang de leidsche universiteit
of de illustre school te Breda en deden daarna groote reizen, het liefst in het gevolg
van den een of anderen gezant. Na hunne terugkomst wijdden zij zich aan studie al de broeders toonden groote belangstelling in het werk van Christiaan - aan
liefhebberijen en gezellig verkeer; gedurende het stadhouderlooze tijdperk was het
aantal ambten, dat voor de familie Huygens open stond, bijzonder klein en ‘Il Signor
Padre’, zooals de zoons meestal hun vader betitelden, moest voor hen zorgen.
Constantijn Huygens bezat eene reusachtige werkkracht. In weerwil van zeer
drukke ambtsbezigheden, waarvoor hij door Frederik Hendrik beloond is met den
grond voor een huis in den Haag, waar hij een monumentaal gebouw op deed
verrijzen, en met de heerlijkheid Zeelhem, waaraan hij zelf de heerlijkheden Zuilichem
en Monnikkenland toevoegde, heeft hij een groot aantal gedichten in het
nederlandsch, het latijn en het fransch geschreven. Na reeds vroeger eenige kleinere
verzen te hebben uitgegeven, deed hij in 1622 't Costelick Mal en 't Voorhout het
licht zien. In 1625 volgde de Otia, in 1645 de Heilighe Daghen, in 1647
Ooghen-troost, in 1653 Hofwyck, in 1657 Tryntje Cornelis, in 1667 De Zeestraet.
Intusschen waren in 1658 zijne verzamelde nederlandsche gedichten onder den
titel Korenbloemen in het licht gegeven; zij zijn in 1672 herdrukt. Ook de Momenta
desultoria (1644), een bundel latijnsche verzen, zagen in 1655 nog eens het licht.
Later werden zijne De Vita Propria Sermones inter Liberos door P. H o f m a n
P e e r l k a m p uitgegeven (1817) en het Cluyswe ck door W.J.A. J o n c k b l o e t
(1841). Ten slotte gaf J.A. W o r p al zijne Gedichten in 9 deelen uit (Groningen
1892-1899), waarvan ongeveer ⅓ vroeger nooit het licht had gezien. Vooral als
schrijver van puntdichten heeft Huygens zich naam gemaakt. Toen hij nog jong was,
werd hem reeds gewrongenheid en onduidelijkheid verweten, en hij heeft aan zijne
manier niets veranderd, toen hij ouder werd. Het aantal uitgaven van zijne werken
met commentaar, in de 19e eeuw verschenen, is dan ook groot. Men zie de opgave
van alle uitgaven van Huygens' verzen in vroeger en later tijd in de Bibliotheca
Belgica en Gedichten I, XX-XXVI, en IX, 15-17.
Behalve gedichten heeft Huygens honderden composities geschreven; enkele
daarvan heeft hij in 1647 met den titel: Pa hodia sacra, et profana occupati te Parijs
uitgegeven. Het werkje zag in 1882 opnieuw het licht, verrijkt met vele brieven van
en aan Huygens, die over muziek handelen; W.J.A. J o n c k b l o e t en J.P.N. L a n d
bezorgden de uitgave o.d.t.: Oeuvre e correspondance musicales.
Behalve de dichtkunst en de muziek hielden tal van wetenschappen Huygens
bezig. Natuur- en ster-
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renkunde, theologie, philologie, philosophie, moderne letterkunde boezemden hem
belangstelling in. Hij stond in briefwisseling met bijna alle groote geleerden en
kunstenaars van zijn tijd. En van die briefwisseling is veel bewaard gebleven, omdat
Huygens zorg droeg voor de door hem ontvangen brieven en voor de concepten
zijner eigen brieven, en zijne nakomelingen niet al te ruw met dit deel zijner
nalatenschap hebben omgesprongen. Zoo zijn er nog 8500 brieven van en aan
Huygens over, die voornamelijk berusten in het Koninklijk Huisarchief, in de
bibliotheek der Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam en in de bibl.
der leidsche universiteit. Enkele dezer brieven werden uitgegeven in bundels, die
in de 17e eeuw het licht zagen, vele in tijdschriften en boeken van de 19e eeuw.
De geheele briefwisseling van Huygens, die thans nog over is, zal namens de
Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën worden uitgegeven door J.A.
W o r p , natuurlijk voor een goed deel in excerpt en fragmentarisch. Deel I verscheen
Aug. 1911.
Huygens had eene groote voorliefde voor zijne geboortestad en heeft haar met
een harer grootste sieraden weten te verrijken. Aan hem toch is het te danken, dat
de Oude Scheveningsche weg is aangelegd.
Van de vele geschilderde portretten van Huygens worden hier slechts genoemd
die door Mierevelt (1625 en 1641) en A. van Dyck (1632), bekend uit de gravures
van W. Jz. Delff en P. Pontius, dat door Hanneman (640) in het Mauritshuis te 's
Gravenhage, welk portret omringd is door medaillons met de portretten zijner
kinderen, en dat door C. Netscher (1672) in het Rijksmuseum te Amsterdam (A.
Bloteling sc.). Een door hemzelfin 1622 geteekend portretje is gereproduceerd in
Oud- Holland XVIII, 186; teekeningen door J. Lievens, waarvan er een gegraveerd
is door L. Vorsterman, zijn in het Britsch Museum te Londen en in 's Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam. Een marmeren medaillon door Artus Quellinus (1651)
is in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage (E.W. M o e s , Iconographia Batava
o

n . 3873; Een verzameling familie-portretten der Huygensen in 1785 in Oud-Holland
XIV, 176-184; Een nog onbekend portret van Constantijn Huygens, ibidem XVIII,
185-187).
In 1896 is er eene Huygens-tentoonstelling in den Haag geweest en 4 Sept. 1897
werd aan den Scheveningschen weg een borstbeeld van hem onthuld.
Vgl. over Huygens: J o r i s s e n , Constantin Huygens. Studiën I (1871; niet verder
verschenen); E m i l e M i c h e l , Un homme d'éta hollandais au XVIIe siècle in Revue
des deux mondes CXVII (1er Juin 1893) 569; G. K a l f f in de Gids, 1900, II, 290,
480; III, 72; P.J. B l o k , Huygens' ambtelijk leven in Nijhoff's Bijdr. 4e R. II, 71; A.D.
S c h i n k e l , Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens,
ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen (1842), en Nadere
bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie (1851 en 1856 2
dln.); E.G. W i l d e m a n , Iets over het geslacht Huygens in Haagsch Jaarboekje
1897, 12; D. V e e g e n s , De Zeestraat in Mededeelingen van de Vereeniging ter
beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage II (1876); d e z e l f d e , De stichting
van de Oranjezaal, t.a.p.; d e z e l f d e , Het Mauritshuis en het huis van Huygens,
t.a.p.; D.J. K o r t e w e g , Een en ander over C. Huygens als beminnaar der stellige
wetenschappen en zijne betrekking tot Descartes in Versl. en Meded. der Kon. Akad.
v. Wetensch., Afd. Natuurk., 3e reeks IV (1888) 253.
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Behalve gedichten en composities zijn van Huygens uitgegeven eenige zijner
Mémoires door T h . J o r i s s e n (1873), zijn Dagboek door J.H.W. U n g e r als
Bijlage van Oud- Holland, III (1885); het journaal zijner reis naar Venetië in Bijdr.
en Med. v.h. Hist. Gen. te Utrecht XV (1893) door J.A. W o r p , het fragment eener
autobiographie, t.a. p. XVIII (1897) door d e n z e l f d e . Over zijne latijnsche brieven
schreef J.C.G. B o o t in Verhandelingen uitgegeven door de Kon. Akad., Afd. Letterk.,
VIII (1873). Van zijne brieven werden o.a. die aan Pierre Corneille te Parijs
uitgegeven (1890) door J.A. W o r p , die ook eene uitgave bezorgde van die aan
Cats in Tijdschr. Taal- en Letterk. 1893, 177, van die aan Balzac in Oud- Holland
1896, 147, en van meer anderen. J.H.W. U n g e r gaf brieven van schilders aan
Huygens uit in Oud- Holland 1891; in de Oeuvres complètes de C h r i s t i a a n
H u y g e n s komen ook vele brieven van en aan Huygens voor, enz. Onder de
werken, die dienen tot verklaring van Huygens' gedichten, nemen de Huygens-studiën
(1886) van H.J. E y m a e l eene eerste plaats in. De literatuur over Huygens is zeer
uitgebreid en hier is dus alleen het belangrijkste genoemd.
Worp

[Huygens, Constantijn (2)]
HUYGENS (Constantijn) (2), geb. 10 Maart 1628 te 's Gravenhage, begr. aldaar 2
Nov. 1697, was de oudste zoon van den voorg. en van Susanna van Baerle. Hij
ontving thuis onderricht van Hendrik Bruno, den gouverneur der kinderen van
Huygens, en werd 12 Mei 1645, tegelijk met zijn iets jongeren broeder Christiaan
(2), te Leiden als student ingeschreven. Daarna hielp hij zijn vader een tijd lang als
secretaris van Frederik Hendrik en van Willem II. In Mei 1649 begon hij eene
langdurige reis naar Frankrijk en Italië. Zijn vader vroeg in 1654 voor hem de
betrekking van ontvanger van het domein te Geertruidenberg en in het volgende
jaar die van raad van den Prins, maar Amalia van Solms benoemde een ander.
Later heeft zijn vader twee malen tevergeefs getracht voor hem het ambt van
raadsheer in het Hof van Holland te veroveren. 24 Febr. 1672, toen Willem III tot
kapitein-generaal werd benoemd, koos hij Constantijn Huygens Jr. tot zijn secretaris;
hij heeft dat ambt tot zijn dood bekleed. Huygens was een zeer ontwikkeld man; hij
deelde in al de onderzoekingen van zijn beroemden broeder, was een smaakvol
latijnsch dichter en een groot kenner van schilderijen. Maar hij stelde toch nog meer
belang in allerlei nesterijen en men vindt in zijne Journalen - zij zijn uitgegeven in
o

de Werken van het Hist. Gen. Nieuwe Serie, n . 23, 25, 32 en 46; een register
o

daarop verscheen in n . 22 der Derde Serie - in de allereerste plaats de chronique
scandaleuse van zijn tijd. Voor de gewichtige gebeurtenissen, die hij van nabij heeft
kunnen zien, had hij geen oog. Huygens is 28 Aug. 1668 getrouwd met S u s a n n a
R i j c k a e r t (gest. 21 Sept. 1712); het paar woonde eerst bij vader Constantijn in,
maar koos in 1680 eene eigen woning. Hun eenige zoon C o n s t a n t i j n (5 Febr.
1674 - Oct. 1697) is vóór zijne ouders overleden. - Het hs. der journalen en der
latijnsche gedichten van Constantijn Huygens Jr. - de laatste zijn niet uitgegeven bevindt zich in de bibl. der Kon. Academie te Amsterdam. Zijn portret als twaalfjarige
knaap staat op de schilderij van A. Hanneman in het Mauritshuis te 's Gravenhage.
Worp

[Huygens, Lodewijk]
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HUYGENS (Lodewijk), geb. 13 Maart 1631 te 's Gravenhage, gest. 30 Juni 1699 te
Rotterdam, was de derde zoon van Constantijn Huygens (1) en van Susanna van
Baerle. Evenals zijne broe-
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ders werd hij in huis opgevoed. In 1647 werd hij student aan de nieuw opgerichte
Illustre School te Breda, waar hij zich twee jaren later het ongenoegen van zijn vader
en van de schoolautoriteiten op den hals haalde door te duelleeren. In het najaar
van 1660 begeleidde hij Johan van Reede, aan wien eene diplomatieke zending in
Spanje was opgedragen, en het volgende jaar ging hij met zijn vader naar Parijs,
vanwaar hij in 1661 terugkeerde. Ook in 1670 vertoefde hij een half jaar in de
fransche hoofdstad, om zijn broeder Christiaan, die ziek was, gezelschap te houden
en hem in September naar het vaderland terug te brengen. In September 1672 werd
hij benoemd tot drossaard van Gorinchem en het land van Arkel, maar hij maakte
misbruik van zijne macht en nam geschenken aan, wat aanleiding gaf tot een
geruchtmakend proces; bij vonnis van 3 Juli 1676 werd hij door het Hof van Holland
veroordeeld tot eene boete van ƒ 6000. In 1684 had hij weer onaangenaamheden
met den burgemeester van der Stael; de Prins besliste in 1686 de zaak in het
voordeel van Huygens. Sedert dien tijd woonde hij te Rotterdam als gecommitteerde
raad der Admiraliteit van de Maas. - Lodewijk Huygens huwde in Maart 1674
J a c o b a T e d i n g v a n B e r k h o u t (gest. 11 Febr. 1711); uit dit huwelijk werden
vier zoons geboren. Zijn portret als negenjarige knaap staat op de schilderij van A.
Hanneman in het Mauritshuis te 's Gravenhage.
Worp

[Huygens, Maurits]
HUYGENS (Maurits), geb. 12 Mei 1595 te 's Gravenhage, gest. aldaar 24 Sept.
1642, was de oudste zoon van Christiaan Huygens (1) en Susanna Hoefnagel. Hij
studeerde korten tijd te Leiden, maar werd al spoedig teruggeroepen, om zijn vader
in zijne ambtsbezigheden te helpen. In Jan. 1624 werd hij, door voorspraak van
Prins Maurits, in plaats van zijn vader, die zijn ambt had neergelegd, tot secretaris
van den Raad van State benoemd, welke betrekking hij tot zijn dood toe bekleed
heeft. Maurits Huygens huwde in Mei 1633 P e t r o n e l l a C a m p e (gest. 23 Oct.
1669), dochter van J a c o b C a m p e , burgemeester van Veere en later lid der
Gecommitteerde Raden van Zeeland, en van M a r t h a v a n R e i g e r s b e r g .
Petronella schonk haren echtgenoot vijf kinderen. Na zijn dood is zij hertrouwd met
J o h a n E y c k b e r g (gest. 3 Mei 1664), die Maurits Huygens ook als secretaris
van den Raad van State was opgevolgd. Zijn in 1630 door Rembrandt geschilderd
portret is in de Kunsthalle te Hamburg,
Zie: J.G. F r e d e r i k s in Maandblad De Nederlandsche Leeuw XII (1894) 171-176.
Worp

[Huyn van Amstenrade, Arnold]
HUYN VAN AMSTENRADE (Arnold), heer van Geleen, gouverneur en
kapitein-generaal van de landen van Overmaas, overl. in 1579; hij was gehuwd met
A n n a v a n G r o e s b e e c k , overl. in 1612; beiden werden begraven in de kerk
te Beek (L) waar hun grafsteen wordt aangetroffen. Uit hun huwelijk werden drie
zonen geboren: A r n o l d , W i l l e m en J a n en twee dochters: A n n a en A g n e s .
In 1574 was hij benoemd tot gouverneur en kapiteingeneraal van Limburg; 23 Nov.
1574 werden hem patentbrieven uitgereikt als drossaart van Valkenburg (L.); hij
bekleedde deze betrekking tot Nov. 1578. Nadat met de Staten overeengekomen
was, dat de spaansche bezetting uit Maastricht zou vertrekken, werd hij 30 Maart
1577 door den koning voor den tijd van 2 maanden bij provisie aangesteld tot
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last. 29 April 1577 legde hij den plechtigen eed als
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zoodanig af. Met hem berustte het bestuur van Maastricht in de handen van een
Limburger van geboorte. Zijn bestuur kenmerkte zich door voortdurende onrust. 9
Aug. 1577 eischten de ambachten, dat men het garnizoen en den heer van
Amstenrade weg zou zenden. Kort daarna is hij uit Maastricht vertrokken, het
commando over het garnizoen in handen latende van Jan van Wittem, heer van
Bautersem.
Zie: J.J. H a b e t s , Les gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre in
Publ. Limb. XIV (1877) 197; Raadsnotulen Maastricht 1577; H a a k m a n e n
A l a r d , Het beleg en de zoogenaamde verwoesting van Maastricht in 1579.
Dyserinck

[Huyser, Hendrik Cornelis]
HUYSER (Hendrik Cornelis), griffier bij 't kantongerecht te Leiden, geb. 6 Dec. 1807
te Amsterdam, waar zijn vader, J a n H., tabakshandelaar was, en overl. 15 Sept.
1865 te Leiden. Hij bezocht in laatstgenoemde stad eerst 't gymnasium en toen de
hoogeschool, was al die jaren, van 1822-33, gehuisvest bij zijn zwager, Mr. J.F.C.
Moltzer, en promoveerde laatstgenoemd jaar tot Mr. in de rechten op een diss. De
absentium juris differentia inter codices Francicum et Neerlandicum novissimum.
Hij vestigde zich te Leiden als advocaat, werd in 1835 tot tweeden plaatsvervanger
bij 't kantongerecht ald. benoemd en drie jaar later tot burgemeester van
Soeterwoude. In 1843 ontving hij zijn aanstelling tot eersten plaatsvervanger en in
'53 tot griffier bij 't kantongerecht te Leiden. Verder was Huyser sedert 1850 lid van
de Prov. Staten van Zuid-Holland en sedert '54 lid van den leidschen gemeenteraad.
Ook was hij regent van 't burgerlijk weeshuis dier stad, maar zijn zwakke gezondheid
veroorloofde hem niet al die betrekkingen naar de hooge eischen die hij zich zelven
stelde te vervullen. De laatste jaren van zijn leven bepaalde hij zich dan ook
uitsluitend tot zijn griffierschap. Huyser beoefende van zijn jeugd af de poëzie,
waarvan menige bijdrage van zijn hand in letterkundige jaarboekjes uit dien tijd
o

getuigen kan. Hij was twee keer gehuwd: 1 . 5 Juni 1839 met J o h a n n a H e l e n a
o

W i l h e l m i n a H e n d r i k a J o n q u i è r e (overl. 13 Nov. 1840); 2 . 10 Mei 1848
met A n n a M e c h e l i n a d e V a s s y , weduwe van Ds. L o d . P i e t e r
Suringar.
Zie zijn autobiographie in de Levensber. Letterk. 1866, 41; D.G. v a n E p e n , He
geslach de Vassy.
Zuidema

[Hydoraeus, Balthasar]
HYDORAEUS (Balthasar), H y d o r e u s of v a n d e W a t e r , ook A r n e m i u s
en A r n h e m i u s , eindelijk ook verkeerdelijk A r m e n i u s bijgenaamd. Wij ontmoeten
hem als predikant te Hantumhuizen het eerst in 1586, vanwaar hij de friesche
Synoden van 1586 en 1587 bijwoonde; sedert 1590 stond hij te Anjum en was hij
op de Synoden van 1590 en 1591 aanwezig. Later vinden wij hem terug in Gelderland
in de Acta der Synoden aldaar van 1601, 1607, 1609 en 1612. Hij heeft eerst te
Valburg en Homoet, daarna te Heteren gestaan, of omgekeerd; waarschijnlijk was
het in 1606, dat hij naar Apeldoorn vertrok, waar hij in 1616 stierf. Eenige malen is
hij tot kerkvisitator benoemd in de classis Nijmegen; maar hij is in de
kerkgeschiedenis voornamelijk bekend geworden, omdat hij gehouden wordt voor
den steller van den brief dien de friesche Synode van 1587 ‘an hare Majesteit van
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Engelandt’ zond, ‘een gemeen apologia, om te suppliceren dat haere Majesteit der
angefochtener Nederlandtscher kercken te hulpe kome’. Hydoraeus was een man
van vele talenten, gelijk uit den vleienden, echter
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krachtigen inhoud blijkt. Het stuk zelf en het antwoord daarop vindt men bij
W t e n b o g a e r t , Kerckelijcke Historie (Rott. 1647) 241-248.
Zie: Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk (Breda 1829) I, aant.,
156; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, 100, 170, 176, 193; VI, 18, 23, 26 v.,
29, 44, 57; Kerkel. Handboek 1903, Bijl. 113, 135, 137; T.A. R o m e i n , Naamlijst
der pred. in Friesl. (Leeuw. 1888) 542, 554.
Knipscheer

[Hymans-hertzveld, Estella Dorothea Salomea]
HYMANS-HERTZVELD, (Estella Dorothea Salomea), dochter van Salomon Hartog
Hertzveld en van Devora Halberstamm (kol. 1091), geb. te 's Gravenhage 14 Juli
1837, overl. te Arnhem 4 Nov. 1881, huwde 16 Dec. 1863 met J a c o b u s
H y m a n s , oprichter van de firma ‘Jacobus Hymans’ te Samarang.
Reeds op jeugdigen leeftijd onderscheidde Estella Hertzveld zich door een
duidelijke neiging voor letterkundigen arbeid en een groote gave voor de dichtkunst.
In December 1852 (zij was toen 15 jaar oud), koos Mr. Jacob van Gigh haar gedicht,
Sauls Dood, voor een voordracht, door hem gehouden voor de Maatschappij tot
Nut der Israëlieten in Nederland te 's Gravenhage. In 1853 verscheen haar eerste
gedicht: Elias in de Woestijn in het Israëlitisch Jaarboekje. Het Gebed, dat zij in
1856 schreef werd door Delaville in het hebreeuwsch vertaald. Over het algemeen
behandelt zij in haar werken van dien tijd godsdienstige of geschiedkundige
onderwerpen.
In de tien jaren tusschen 1852 en 1862 ligt het tijdperk van haar grootste
productiviteit. Bijzonder mooi zijn haar: Priesterzegen (1863) en haar Abram (1860),
het eerste stuk, dat zij in blanke verzen schreef. Na haar huwelijk werd haar pen
minder vruchtbaar, maar toch dagteekenen van de jaren tusschen 1863 en 1867
eenige gedichten, die tot haar beste werken gerekend kunnen worden o.a. Eerste
Liefde (1864); Stemmen en Zangen (1864); Triomflied der Beschaving
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(1866); Maximiliaan (1867). Haar gedichten werden deels afzonderlijk uitgegeven,
deels opgenomen in de vele letterkundige luxe-jaarboekjes, die in die dagen
uitkwamen (Aurora, Castalia enz.), in de Vaderlandsche Letteroefeningen, in den
Almanak voor het Schoone en Goede en in het Israëlitisch Jaarboekje.
De laatste drie jaren van haar leven was zij lijdend aan long-tuberculose. Toch
schreef zij nog in den zomer van 1878 een gedicht in het album, dat prinses Hendrik
bij gelegenheid van haar huwelijk werd aangeboden en in het najaar van datzelfde
jaar een vers in het album voor koningin Emma.
Den winter van 1880-81 bracht zij in het zuiden van Frankrijk door, zonder daar
echter genezing te vinden voor haar kwaal en in Juli 1881 besloot zij ertoe het beste
uit haar werken eigenhandig te verzamelen en in een bundel uit te geven. Zij heeft
zorgvuldig geschift en toegezien, dat alles wat in dien bundel gedichten werd
opgenomen, aan de door haar gestelde eischen beantwoordde. ‘waarheid van
gedachte en zuiverheid van vorm’. Zelf heeft zij alle drukproeven verbeterd. Haar
boek, dat ze aan haar kinderen heeft opgedragen, verscheen bij gebroeders
Belinfante te 's Grav. in November 1881. Mevrouw Hymans-Hertzveld was in alle
opzichten eene buitengewoon begaafde vrouw, die alle andere eischen, die het
leven haar stelde, ondergeschikt maakte aan de belangen van haar gezin.
Als mede-oprichtster van ‘Arbeid Adelt’ toonde zij ook oog en hart te hebben voor
de belangen van de vrouw in wijden kring.
Haar portret is gegraveerd door D.J. Sluyter.
Zie: G. B e l i n f a n t e in Ned. Spectator 12 November 1881; J a n t e n B r i n k
in Nieuws v.d. Dag, 1 Januari 1882; F. S m i t K l e i n e in Ned. Spectator 15 April
1882; d e K e y s e r , Ned. Letterkunde v.d. 19e Eeuw II (1877) 901.
van Biema
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I.
[Iddekinge, Jhr. Jean François van]
IDDEKINGE (Jhr. Jean François v a n ), geb. te Groningen 21 Sept. 1836, overl. te
Bloemfontein 13 Juni 1890, zoon van Jhr. Mr. T o b i a s J a n v.I., ontvanger der
kerkelijken inkomsten van Groningen en A n g e l i q u e J o s i n e E s t h e r
M o d d e r m a n , werd in 1857 als student aan de polytechnische school te Delft
ingeschreven, doch verliet deze nog in hetzelfde jaar en vertrok, zonder zijne studie
te hebben voltooid, naar den Oranje-Vrijstaat, waar hij 7 Sept. 1859 als
gouvernements landmeter werd toegelaten. Korten tijd later werd hij secretaris van
den Volksraad en daarna landdrost van Bethulië en Philopolis en vervolgens lid van
den Volksraad, welke waardigheid hij nederlegde, toen hij zich te Bloemfontein als
uitgever en drukker vestigde. In deze onderneming niet zeer voorspoedig, keerde
hij later in den staatsdienst terug en werd registrateur (griffier) van het
hooggerechtshof, maar nam in 1876 als zoodanig ontslag en richtte een
agentenkantoor op, in hetwelk hij tot aan zijn overlijden werkzaam bleef. Hij was 12
Juli 1859 gehuwd met A n n a M a r i a
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v a n D i j k v a n S o e l e n , die hem en de zes kinderen, die hij bij haar verwekte,
overleefde.
Zie: H.P.N. M u l l e r , Oude Tijden in den Oranje- Vrijstaat 138.
de Savornin Lohman

[Ilstanus, Martinus]
ILSTANUS (Martinus), een pater carmeliet, geb. te Ylst in Friesland, leefde omstreeks
1500.
Hij schreef: Elogia Nobilium in Frisia en Historia factionum sub Anarchia ms.
Over hem handelen o.a. L e z a n a , Annales 1004; S u f f r i d u s P e t r u s , de
Scriptoribus Frisiae (1699) 127; P h . L a b b é , Bibl. Bibliothecarum 124; F o p p e n s ,
Bibl. belgica II, 856.
C. de Boer

[Isendoorn, Gijsbrecht ab]
ISENDOORN (Gijsbrecht a b ), ook genoemd Y z e n d o o r n , geb. te Ede 3 Dec.
1601, gest. te Harderwijk 30 April 1657 (alles o.s.), zoon van W i l l e m v a n I. (gest.
3 Mrt. 1603) en de dochter van den zutphenschen burgemeester G i j s b e r t
B a r n e r s , nl. M a r g a r e t h a (gest. Aug. 1607), doorliep sinds Mei 1607 de lagere
kwartierschool te Harderwijk, waar hij o.a. onder Joh. Is. Pontanus physica,
arithmetica
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en sphaera leerde en onder dezen verschillende physische disputaties hield. In
1616 bezocht hij de academies te Groningen, Franeker en Leiden en maakte
vervolgens een studiereis naar Frankrijk, waar hij zich ophield aan de protestantsche
academies te Sedan en te Saumur en zes jaar later gedurende twee jaren aan de
parijsche hoogeschool philosophie en wiskunde studeerde. Intusschen baccalaureus,
magister en in 1620 dr. phil. geworden, vertoefde Is. ook aan andere academies in
Frankrijk, bezocht Marseille, Cartagena, Alicante, Rome, Napels en Bologna om
daarna weder te Parijs de medicijnen en philosophie te beoefenen. In 1629 zijn
vaderland bezoekend, overviel hem een ziekte, die hem een nieuw vertrek naar
Frankrijk deed verschuiven. Na den dood van den deventer hoogleeraar Scanderus
in 1631 door Casp. Sibelius en Henr. Guthberleth aangezocht dezen op te volgen
en 16 Sept. 1631 met Reneri aanbevolen, sloeg Is. eene benoeming af, doch nam
haar, na het vertrek van Reneri eenige jaren later, en zelf pas tot rector der latijnsche
school te Harderwijk benoemd, aan, arriveerde te Deventer 9 Mei 1634 en
onderteekende 13 Aug. 1634 het beroep, waardoor hij de ambtgenoot o.a. van J.
Fr. Gronovius en Christenius werd. Na een dertienjarig verblijf te Deventer, werd
Is. 20 Juli 1647 aangezocht als prof. prim. phil. op te treden aan de juist te Harderwijk
opgerichte hoogeschool, hetgeen hij 2 Sept. 1647 aannam om 12 April 1648 zijne
functie te aanvaarden. In 1652 hield hij aldaar eene rectorale rede De noctis, amoris
et vini usu atque abusu (Hard. 1652). Bij zijn dood liet hij S u s a n n a B a y a r d en
zijne kinderen in bekrompen omstandigheden achter; een week later hield Alex.
Tollius de lijkrede. IJverig verdediger der aristotelische wijsbegeerte, wist Is. allen
toegang van de opkomende cartesiaansche philosophie van de geldersche academie
te keeren. Kinderen of familieleden zijn wel van hem geweest de te Harderwijk
ingeschreven H e n r i c u s a b I., Vasensis, als stud. phil. (15 April 1651);
N i c o l a a s , Dav., stud. phil. (16 Mrt. 165); H e n r i c u s , Epensis, stud. jur. (11 Mei
1655); P e t r u s , Epensis, stud. phil. (18 Oct. 1666) en P e t r u s , stud. litt. (29 Nov.
1670); een dochter van hem huwde A e g i d i u s L u y k , predikant te Blokzijl.
Is. gaf uit Effatorum philosophicorum centuriae duae (1633); Collegii philosophici
Daventriensis pars I (Dav. 1636); pars II (Dav. 1638); Compendium logicae
peripateticae (Dav. 1640); Physiologia peripatetica (1642, vermeerderd 1643 en
1653); Effatorum philosophicorum centuriae quinque (Dav. 1643); Logica peripatetica
(Dav. 1645, Hard. 1649, 1652); Ethica peripatetica (1649) en Medulla physicae
generalis et specialis (Hard. 1658).
Zijn portret is 1642 gegraveerd door Cr. de Passe.
Zijn leven tot 1649 beschreef ls. zelf in een brief aan Jac. Revius in diens Daventria
illustrata (Lugd. Bat. 1651) 695-97. Zie voorts R i c h t e r i Epp., K o k , Vaderl.
Woordenboek XXXIII, 290-2 (met portret en B o u m a n , Geldersche hoogeschool
I (Utr. 1844) 162.
de Waard

[Ising, Arnold Leopold Hendrik]
ISING (Arnold Leopold Hendrik), geb. te s Gravenhage 24 Sept. 1824, overl. aldaar
22 Oct. 1898, zoon van J a n H e n d r i k I s i n g , adj. agent bij het ministerie van
oorlog en J e a n n e t t e J a c q u e l i n e C r o i s e t . Hij was sedert 1848 stenograaf
bij de beide Kamers der Staten Generaal, maar wijdde zich bovendien aan
letterkundigen en geschiedkundi-
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gen arbeid. Van 1860 tot 1898 was hij redacteur van den Nederlandsche Spectator,
waarin hij tal van artikelen schreef. Ook als bestuurslid, later als voorzitter van het
Letterkundig Genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ oefende hij invloed uit. Zijn
oudste letterkundig werk waren tooneelstukjes, verschenen in den door hem
geredigeerden Almanak voor de jeugd (1852 vlg.). Later schreef hij vooral historische
novellen, waarvan de eerste was De Markiezin de Solange (1854); later werden
deze verzameld in Nederlandsche novellen (1868); Verhalen en schetsen (1870, 2
dln.) en Haagsche Schetsen (1877-1888, 3 dln.). Isings genre was noch het zuiver
historische noch het zuiver romantische, maar een vermenging van beide, waardoor
eigenlijk geen van beide tot zijn recht kwam. Voor novelles zijn zijn schetsen te veel
bezwaard met historische bijzonderheden, vrucht van zorgvuldig onderzoek;
omgekeerd zijn zij als historische studiën te veel vervuld van romantische elementen,
Zijn omvangrijkste en ook gewichtigste werk was Het Binnenhof te 's Gravenhage
(1879-1884, 2 dln.). In deze historische stof was lsing volkomen thuis en wist hij
dan ook iets zeer degelijks tot stand te brengen; zijn boek heeft blijvende waarde.
Hij was gehuwd (5 Sept. 1855) met C o n s t a n t i a A l i d a B o o g a a r d .
Zie: C o n v i v a (G. K e l l e r ), Het Servetje. Herinnering aan Oefening kweekt
kennis (Leiden 1878); t e n B r i n k in Eigen Haard 1899, 4 vlg.
Brugmans

[Ising, Arnold Paul Constant]
ISING (Arnold Paul Constant), zich noemende A r n o l d I s i n g Jr., zoon van den
voorg. en Constantia Alida Boogaard, tooneelspeler, geb. te 's Gravenhage 2 Juli
1857, overl. te Partenkirchen 24 Juni 1904.
Hij bezocht het gymnasium, maar voelde meer roeping voor het tooneel dan voor
de studie. Toen in 1876 de (later Koninklijke) Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’
werd opgericht, besloot Ising zijn lang gekoesterden wensch te verwezenlijken en
werd hij bij die vereeniging als tooneelspeler geëngageerd. Tot dien stap behoorde
in die dagen moed; het werd dan ook als een gebeurtenis beschouwd, dat iemand
uit een deftige familie zich aan het tooneel ging wijden. Tot aan zijn dood is Ising
bij ‘Het Nederlandsch Tooneel’ gebleven. Hij trad evenwel als tooneelspeler niet
bijzonder op den voorgrond. Daarentegen werd des te meer partij getrokken van
zijn letterkundige ontwikkeling; behalve dat hem tal van stukken ter vertaling werden
toevertrouwd, werd hij met ingang van 1 April 1888 benoemd tot ‘literair secretaris
en bibliothecaris’ van de Kon. Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’; als zoodanig
was hij vrijwel de rechterhand van W.G.F.A. van Sorgen, lid-secretaris van den
Raad van Beheer dier vereeniging. Hij verkeerde zeer veel met schilders, schrijvers,
vooral met de zoogenaamde ‘mannen van 80’, en wist zich ver te houden van de
dubbelhartigheid, waartoe het leven aan het tooneel maar al te vaak aanleiding
geeft.
Terwijl hij 24 Jun. 1904 in de Beiersche Alpen bij Partenkirchen een
avondwandeling maakte, overleed hij plotseling aan een hartkwaal. Hij is te 's
Gravenhage begraven.
Behalve eenige vertaalde tooneelstukjes: Met twee woorden en Het wonderkind
(Zutphen z.j.) is van hem in druk verschenen Zijn Excellentie de Minister, vertaling
van den roman van J. C l a r e t i e ('s Gravenhage 1885).
Zie: J.H. R ö s s i n g in Het Nieuws van den Dag van 31 Aug. 1901 en 4 Jul. 1905.
Mendes da Costa
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J.
[Jacchaeus, Gilbertus]
JACCHAEUS (Gilbertus) of J a c k , geb. te Aberdeen ± 1578, gest. te Leiden
vermoedelijk 18 Apr. 1628, werd, vroeg vaderloos geworden, door zijne moeder
toevertrouwd aan de zorg van Thomas Cargill, waarna hij in zijn geboorteplaats
Marischal College bezocht en studeerde onder Robert Hovaeus, later hoogleeraar
aan de universiteit van St. Andrews. Op raad van dezen vertrok hij naar de luthersche
hoogeschool te Helmstadt, waar zijn landsman Duncan Liddel hoogleeraar was en
liet zich Juli 1601 inschrijven te Herborn, waar hij de lessen volgde van Math. Martini
en de theologische - als volgeling van Ramus zal hij J. in de wijsbegeerte toch
minder hebben kunnen voldoen - van Joh. Piscator; evenals andere landgenooten
veel werk makende van de alom geachte dialektiek, werd hij er tevens kort daarop
aangesteld als prof. extraordinarius. 12 Febr. 1603 te Leiden ingeschreven als stud.
theol. en zich opgevende als 25 jaren oud - wat beter met zijn levensomstandigheden
overeenkomt dan het hem vroeger bij gissing toegeschreven geboortejaar 1585 kreeg hij daar reeds 19 Sept. d.a.v. verlof om exercitii causa op Woensdag en
Zaterdag, wanneer geen colleges werden gegeven, de Isagoge van P o r p h y r i u s
te verklaren om enkele jaren later, 9 Aug. 1605, na den dood van zijn landgenoot
Murdisson, te worden aangesteld tot prof. extraord. logices. Volgens zijn toenmaligen
leerling Voet, waren de in omloop zijnde metaphysische werken die van Corn.
Martinius, Chynaeus, Jac. Martinius, Javellus, Fonseca, doch ‘imprimis Francisci
Suarezii ex qua compendium contractum nobis dictabat et explicabat praeceptor
noster Gilb. J.’ Streng was hem verboden theologische quaesties aan te roeren. Als
plaatsvervanger van Petr. Bertius werd J. tevens 31 Aug. 1607 tot prof. ethices
benoemd, in welk vak hij zich eveneens zeer streng aan Aristoteles - voor hem de
‘philosophus’ - zal hebben gehouden. Inmiddels legde hij zich ook toe op de studie
der medicijnen en promoveerde daarin in 1611; een jaar later verkreeg hij den rang
van prof. ord. en aanvaardde het onderwijs in de physica. Als leerlingen van hem
zijn te noemen Ad. Vorstius, Henricus Reneri en de in 1617 ingegeschrevene Abr.
Heidanus, gedurende wiens studietijd ‘fervebat in academia quaestio de formis
substantialibus earumque ex potentia materiae productione, quae mirifice non tantum
auditores sed et ipsum defensorem earum acerrimum Jachaeum vexabat et
torquebat’, terwijl voor logica en ethica 1613-15 meer speciaal de lector Nic. Hasius
schijnt aangesteld te zijn en sinds 1615, met den titel van prof. ord., het eene aan
Petr. Bertius, het andere vak sinds 1617 van Casp. van Baerle werd opgedragen.
Blijkens lofdichten en opdrachten in zijne geschriften was J. zeer bevriend en in
correspondentie zoowel met dezen als andere remonstranten, den maecenas
Matthias van Overbeeke, Ger. Vossius, Hugo de Groot, Theod. Schrevelius, Petr.
Scriverius, en ook met Dan. Heinsius. Door misnoegen der predikanten werd J. dan
ook 31 Aug. 1619 evenals Bertius en van Baerle, in zijn ambt geschorst, hoewel
zijn leerling Fr. Burgersdijk in de plaats
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van eerstgenoemde trad. Met moeite verkreeg hij Nov. 1620, dat hij voor drie
maanden werd toegelaten en eerst Febr. 1623 werd hij in zijn rechten hersteld. 4
Nov. 1626 hield hij de lijkrede op Willebr. Snellius. In een ongedrukten brief van 21
Febr. 1627 schreef H. de Groot uit Parijs aan J. ‘ut cum Vossio optimo recognoscas
librum meum, quem petentibus amicis ex Belgico Latinum feci, de Christianae
religionis veritate atque excellentia’. 12 Apr. 1628 berichtte van Baerle aan Sam.
Petit, dat J. wanhopig was over een verlamming aan de rechterzijde, die ook zijn
verstand niet ongedeerd had gelaten; J.'s vermoedelijke sterfdag is ontleend aan
van Baerle's bericht aan Vossius: ‘paralysia obiit die eo Martis qui Paschales ferias
proxime antecessit.’ Van Baerle zoowel als Bod. Benning beweenden zijn dood in
dicht. Laatstgenoemde kwam met Reneri en Sinapius in aanmerking als zijn opvolger.
J.'s portret vindt men bij M e u r s i u s , Athenae Batavae (L.B. 1625); inscripties van
hem in de alba amicorum van Ernest Brinck en Corn. de Glarges (Werken Maatsch.
Nederl. Letterk. N.R. VII: 2 (1856) 86, 106). Genoemde ms. brief van H. de Groot
is op de Stiftsbibl. te Linköping, een van J. aan hem is afgedrukt in de Epp. celeberr.
vir. es scriniis litt. J. Brantii (Amst. 1702) 26, 27. Zijn zinspreuk was: ‘Summum nec
metuas diem, nec optes.’
De geschriften van J. zijn de Institutiones physicae (L.B. vermoedelijk 1615,
herdrukt als ed. auctior et emendatior ald. 1624, ook 1644); Primae philosophiae
institutiones, geschreven ‘authoritate H. Grotii inductus’ (L.B. 1616, priore correctior
1640) en de Institutiones medicae (L.B. 1624, herdr. 1631 en 1653 prout autor eam
ante mortem recognovit, emendata), benevens de Oratio in obitum Will. Snellii (L.B.
1626).
Zie: M e u r s i u s , Ath. Bat. (L.B. 1625) 294, 95; J. B o d e c h e r u s B e n n i n g ,
Poemata (L.B. 1637) 166; C. B a r l a e i Poemata II (Amst. 1655) 127, 128, 412;
I d . , Epp. (Amst. 1667) 234; Epp. celeberr. vir. ex scr. litt. J. Brantii (Amst. 1702)
99; G.J. V o s s i i , Epp. (Aug. Vind. 1691) 131, 153; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche
hoogeschool I (Leiden 1829) 117, 127, 128, 222; II (ald. 1832) T. en B. 92, 93;
S u r i n g a r , Beoef. der voorber. en hulpwetensch. bij de med. studie enz. in Nederl.
Tijdschr. voor Geneesk. 1861, 12 en 43; L a n d , Schotsche wijsgeeren enz. in Versl.
en Meded. Kon. Ac. afd. Letterk. 2e R. VII (Amst. 1870) 173-79; J.G. F r e d e r i k s
in Meded. Letterk. 1886, 166; Oud-Holland IV (1886) 26, 178, 241, 242; J.A.
C r a m e r , Abr. Heidanus en zijn Cartesianisme (Utr. 1889) 19; D u k e r , Gisb.
Voetius (Leid. 1897) I, 51, 73, 76; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i ed. v a n S l e e
(Amst. 1898) reg.
de Waard

[Jacobs, Julius Karel]
JACOBS (Julius Karel), geb. 5 Mei 1842 te Kiel Windeweer (Hoogezand, Groningen),
overl. 19 Febr. 1895 te Makassar, zoon van A. J a c o b s en A. d e J o n g h . Hij
studeerde in de geneeskunde te Groningen en promoveerde in 1868 tot doctor op
een diss. Verhandeling over Icterus. In 1874 werd hij doctor in de verloskunde. Na
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zich eerst te Arnhem en te Lochem gevestigd te hebben, werd hij 28 Aug. 1876 tot
off. v. gez. 2e kl. benoemd. In Indië was hij achtereenvolgens in Soerabaja,
Zuid-Borneo, Atjeh en Soerabaja (1877-1880). Na tot off. v. gez. 1e kl. bevorderd
te zijn (26 Mei 1883) werd hij overgeplaatst naar Tjilatjap, Sumatra's westkust en
Serang (1883-1886). Van 1889-1891 was hij met verlof in Nederland. Daarna keerde
hij naar Indië terug, waar hij tot zijn dood bleef. Zijne hoofdwerken zijn: Eenigen tijd
onder de Baliërs (Batavia 1883); Het familie- en kampong-leven op Groot- Atjeh
(Leiden 1894) en De Badoej's ('s Gravenhage 1891), het laatste werk met J.J.
M e y e r . Behalve deze ethnographische werken schreef hij vele medische opstellen,
o.a. Over anurie bij beri-beri in Geneesk. Tijdschr. v. Ned.- Indië XXV en Over de
waarde van quinetum bij malaria-ziekten, ib. XXI.
Zie: Encycl. v. Ned.- Indië II, 97.
Juynboll

[Jacobsz, Laurens]
JACOBSZ. (Laurens), geb. omstr. 1562 te Barsingerhorn, gest. 1603. Hij woonde
in 1585 ten huize van den bekenden uitgever Cornelis Claesz. op het Water te
Amsterdam, en trouwde (inteekening 20 Apr. 1585) met M a r r i t g e n P h i l i p s d r .
Hij vestigde zich toen als boekhandelaar en boekbinder ‘op 't Water int claverblat’,
maar nam kort daarop den ‘vergulden Bijbel’ als uithangteeken aan. We kennen
van hem een groote reeks uitgaven van 1585 tot 1603, waaronder de gereformeerde
bijbel (de zoogenaamde ‘Bijbel van deux aes’) de eerste plaats inneemt; hij gaf haar
binnen 10 jaren viermaal in folio, en even veel malen in quarto formaat uit. Ook vele
andere uitgaven van hem zijn beslist gereformeerd. Zijne bijbels en andere groote
uitgaven zijn alle elders gedrukt, de kleinere bij verschillende drukkers buiten en in
Amsterdam. 29 Jan. 1590 werd hij poorter, in 1591 diaken van de gereformeerde
kerk. In 1603 overleed hij, en werd 4 Nov. in de N.Z. Kapel begraven. Van zijne vele
kinderen waren er nog vier in leven, waarvan de oudste J a c o b u s L a u r e n t i u s
als predikant en godgeleerd schrijver, de tweede H e n d r i c k L a u r e n s z . als
uitgever (na 1609) naam gemaakt heeft. Opvolger in den ‘vergulden Bijbel’ werd
Jan Evertsz. Cloppenburch (kol. 612).
Zie: C.P. B u r g e r J r . in: De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de
16e eeuw, II, 229.
Burger

[Jacobus]
JACOBUS, afkomstig van Biervliet, Cisterciensermonnik der abdij van Duinen in
de 13e eeuw, overl. in het begin der 14e eeuw. Naar Rome gezonden voor de zaken
zijner abdij, verkreeg hij o.a. de pauselijke bevestiging der voorrechten en
eigendommen van zijn klooster, 1288. Zijne bekwaamheid en voorzichtigheid in het
behartigen zijner zaken trokken de aandacht van paus Nicolaas IV, die hem tot zijn
penitencier benoemde, welken post hij 9 jaren bekleedde. In 1298 keerde hij naar
Duinen terug, waar hij tot abt was gekozen. Gedurende zijn kort, maar beleidvol en
voor de abdij weldadig bestuur, delgde hij een groot gedeelte der schulden door
zijn voorganger gemaakt om de kosten te dekken voor het bedijken der doorgebroken
polders in Hulsterambacht. Jacobus deed in 1303 afstand van zijn abtswaardigheid,
gebroken door ouderdom en ziekte zegt de Cronica abbatum, waarschijnlijk echter
meer wegens de overweldiging van Vlaanderen door de Franschen. Met kracht had
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Schoone, met onwrikbare trouw bleef hij gehecht aan paus
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en vorst. Hierom spraken de bisschoppen van Reims en Sens den banvloek over
hem uit, waaraan hij zich slechts onderwierp, toen Vlaanderen geheel in de macht
der Franschen en hij als het ware gevangen was. Daarop zal hij het voorbeeld
gevolgd hebben van den abt van Citeaux, die om den gloeienden haat des konings
tegen hem, zijne abdij en zijne orde, wier ondergang besloten scheen, te koelen,
zijn ontslag nam. Een franschgezind abt volgde Jacobus, wiens dood niet vermeld
wordt, op.
Zie: A. d e B u t , Cronica abbatum de Dunis (Brug. 1839) 14; C. d e V i s c h ,
Compendium Chronol. B.M. de Dunis (Brug. 1660) 69-71; K e r v y n de
L e t t e n h o v e , Codex Dunensis (Brux. 1875) XVII, 294, 297; dez., Etudes sur l'hist.
du XIIIe siècle in Mém. de l' Acc. royale Belg. XXVIII (1854) 98; Gallia Christ. nov.
V, 289; Inventaire des charies de la bibl. du séminaire épiscopale de Bruges (Brug.
1857) 68, 69.
Fruytier

[Jan van Oostenrijk]
JAN VAN OOSTENRIJK (Don), (D o n J u a n d e A u s t r i a ), natuurlijke zoon
van keizer Karel V en van B a r b a r a B l o m b e r g (B l u m b e r g e r ), geb. 24 Febr.
1547 te Regensburg, overl. 2 Oct. 1578 in het legerkamp te Bouges bij Namen. De
onzekerheid, die langen tijd bij de geschiedschrijvers omtrent Don Jan's moeder
heeft bestaan, is thans opgeheven en de vermoedens, dat hij niet aan de genoemde
persoon, maar aan de eene of andere dame uit aanzienlijke kringen het levenslicht
te danken had, zijn naar het rijk der fabelen verwezen. Gedurende zijn verblijf te
Regensburg (10 April-3 Aug. 1546) leerde Karel V Barbara, de dochter van den
zadelmaker Wolfgang Blumberger en Sybilla Lohmair kennen. De ouders waren vrij
welgestelde lieden; de familie Blumberger (ook Plumberger, Ploemberger enz.) is
in Regensburg en Beieren in allerlei vertakkingen bekend geworden. Door toedoen
van Karel V heeft Barbara haar hand gereikt aan zekeren H i e r o n y m u s
P y r a m u s , genaamd K e g e l , zoon van den keizerlijken secretaris Christoffel
Kegel, die ter wille van zijne verdiensten in den ridderstand was verheven. Of het
huwelijk van Barbara en Kegel vóór of na de geboorte van Don Jan heeft plaats
gehad, is niet zeker; dat Don Jan gedoopt werd onder den naam van Hieronymus
(Geronimo), zooals ook zijn stiefvader heette, pleit voor het eerste. Kegel verkreeg
eene betrekking als krijgscommissaris in de Nederlanden en vestigde zich te Brussel,
waar hij in 1569 overleed. Zijne weduwe nam na dien tijd haar eigen naam aan, in
den naar de landstaal gewijzigden vorm Blombergh. Volgens den wensch van Philips
II van Spanje verliet zij Brussel en vestigde zich te Gent, doch in 1571 keerde zij
naar de hoofdstad terug. Het leven, dat zij leidde, was verre van ingetogen; zij voerde
een vrij grooten staat, zoodat de gelden, die haar door koning Philips werden
verstrekt, steeds ontoereikend waren, om in haar onderhoud te voorzien. Alva en
Requesens hebben alle moeite aangewend om haar te bewegen in een klooster te
gaan, of naar Spanje te komen, maar tevergeefs. Toen Don Jan in de Nederlanden
kwam, had er spoedig eene ontmoeting in Luxemburg plaats en wist hij zijne moeder,
wier gedrag steeds meer in opspraak kwam, gedeeltelijk door dwang tot het vertrek
naar Spanje te brengen. Daar nam zij haar intrek in het dominicanessenklooster
van Santa Maria la Real, gelegen te San Cebrian de Mazote bij Valladolid (1577).
Na Don Jan's dood verleende Philips II haar toestemming, om te Colindres
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te gaan wonen in het huis van den vermoorden secretaris van haar zoon, Escovedo;
zij stierf 18 Dec. 1598. Een zoon van haar en van Kegel, K o e n r a a d P y r a m u s ,
werd voor den krijgsdienst opgeleid. Don Jan liet hem te Douai en te Dôle studeeren,
om een geestelijke van hem te maken, maar na 1578 kwam hij tot zijn eerste
loopbaan terug en hij bracht het onder Parma tot kolonel. Hij stierf op den leeftijd
van 35 jaar in 1591.
Of Don Jan zijne eerste levensjaren in Duitschland of in België heeft doorgebracht,
is niet zeker. In 1550 werd hij door Adriaan du Bois, kamerheer van Karel V,
toevertrouwd aan de zorgen van zekeren Francisco Massi, vioolspeler van het hof,
en zijne vrouw, Ana de Medina, die van den keizer toestemming hadden gekregen
om zich te Leganes in Spanje te gaan vestigen. Daar werd Don Jan in hoogst
eenvoudige omstandigheden opgevoed tot den dood van Massi in 1554, toen Kare
V een van zijn meest getrouwe edelen, Don Luis Mendez de Quijada wist te
bewegen, zijn zoon op te nemen op zijn kasteel te Villagarcia bij Valladolid. Quijada's
vrouw, de beschaafde Doña Magdalena de Ulloa, was voor haar pleegkind eene
uitnemende opvoedster; aan haar en haar echtgenoot gevoelde Don Jan later groote
verplichting. Tijdens zijn verblijf te San Yuste verlangde Karel V, dat Quijada zich
in de nabijheid, te Cuacos, zou vestigen en eenige malen zag hij zijn zoon in dien
tijd, zonder zich bekend te maken. Slechts aan enkele vertrouwden had hij diens
ware afkomst medegedeeld; in het testament van 6 Juni 1554 had hij echter de zorg
voor de toekomst van Don Jan opgedragen aan zijn opvolger Philips, die eene
lijfrente van 20.000 à 30.000 ducaten, getrokken uit landgoederen in Napels, aan
zijn halfbroeder moest uitkeeren. Op 2 Oct. 1559 erkende Philips hem openlijk als
zijn bloedverwant en verleende hij hem den naam van Don Juan de Austria met
den titel van Excellentie; in 1566 werd hij opgenomen in de orde van het Gulden
Vlies. Thans werd Don Jan te Valladolid onderwezen, tegelijk met Alexander Farnese
en Don Carlos en sedert 1561 bezocht hij met hen de hoogeschool van Alcala. De
verhouding tot Don Carlos is echter niet vriendschappelijk gebleven, voornamelijk
ten gevolge van diens geestelijke afwijkingen, want Don Jan heeft hem steeds
ontzien. Liefde voor studie bestond bij Don Jan zeer weinig; des te meer trokken
hem de wapenhandel en lichaamsoefeningen aan, waarin hij reeds vroeg uitmuntte
en in 1565 ontvlood hij het hof van Valladolid, om zich aan te sluiten bij de
verdedigers van Malta tegen de Turken. Philips II wist zijn plan te verijdelen, maar
gaf ten slotte toe aan zijn wensch om in den krijgsdienst te treden; in 1568 verkreeg
hij het commando over een eskader galeien, dat de zeeroovers op de Middellandsche
zee moest vervolgen. De groot-commandeur van Castilië, Don Luis de Requesens,
werd hem toegevoegd als adjudant. Na een vrij gelukkigen kruistocht verkreeg Don
Jan in 1569 het opperbevel in den opstand tegen de Morisco's. Aanvankelijk had
hij hierbij te kampen met den naijver onder zijne medebevelhebbers, de markiezen
van Mondejar en Los Veles, en met de verslapping van de tucht in het leger; toen
Philips hem evenwel ontsloeg van de verplichting om geen besluit te nemen zonder
de andere generaals, kwam in korten tijd een groote verbetering tot stand. De hertog
van Sessa veroverde eerst de wapenplaats der Mooren, Guejar, en Don Jan zelf
het sterke Galera (Febr.
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1570), dat geheel verwoest werd en waarvan de bezetting grootendeels werd gedood.
Seron en andere plaatsen geraakten vervolgens in de macht der Spanjaarden;
overal werden de verdedigingswerken versterkt en vermeerderd; de Mooren, die
zich onderwierpen, werden met zachtheid behandeld; na eenige onderhandelingen
gelukte het, den hoofdman Abaqui tot een verdrag te bewegen. Het voornaamste
opperhoofd AbenAboo zette den strijd echter voort, totdat hij ten slotte door zijn
eigen volgelingen werd gedood. Voor de hardvochtigheid, waarmede de Spanjaarden
de onderworpenen behandelden, het verdrijven van tallooze Morisco's naar Afrika
en naar verschillende deelen van Spanje moet niet Don Jan, maar Philips 11 en
zijne raadgevers aansprakelijk gesteld worden. Op het eind van 1570 was Don Jan
den opstand geheel meester en keerde hij naar Madrid terug. Weldra viel hem de
eer ten deel om tot opperbevelhebber benoemd te worden over de
gemeenschappelijke vloot, uitgerust door Spanje, paus Pius V, Malta en Venetië,
tusschen wie op 20 Mei 1571 eene ligue was gesloten tot het bestrijden der Turken,
bij welk verbond zich ook verschillende italiaansche staten aansloten. De aanvallen
van deze op Cyprus hadden de verovering van het eiland ten gevolge, nog voordat
Don Jan zijne schepen uit de haven van Messina kon doen uitloopen. Niet zonder
vele oneenigheden met zijn onderbevelhebbers wist Don Jan door te zetten, dat
men de vijandelijke vloot opzocht. Op 7 Oct. 1571 had de ontmoeting met deze
plaats in de golf van Lepanto; de Christenen beschikten over 203, de Turken over
208 galeien benevens een aantal kleinere schepen Wat bewapening en bemanning
betreft, waren de eersten beslist in het voordeel, aangezien de Turken geen
vuurwapens voerden en genoodzaakt waren geweest, om een groot deel van het
scheepsvolk uit landsoldaten te kiezen. De overwinning was geheel aan de zijde
der Christenen, die niettemin zware verliezen leden (12 galeien en 7500 man). Van
de Turken werden 177 galeien vernield of buitgemaakt, terwijl er 20000 à 30000
man sneuvelden. Een ‘Te Deum’ ging door de geheele Christenheid en de 25-jarige
admiraal, die zelf een werkzaam aandeel aan den slag had genomen en die met
zijn eigen schip de galei van den admiraal-pacha Ali had bemachtigd, werd met
eerbewijzen overladen. Van een vervolgen der overwinning kwam echter niets,
mede door de oneenigheid der bondgenooten.
In het begin van 1573 gaf Don Jan gehoor aan zijn sinds lang gekoesterden
wensch, om zijne halfzuster Margaretha van Oostenrijk, die veel belang in hem
stelde en met wie hij in geregelde briefwisseling was, persoonlijk te leeren kennen.
Hij bezocht haar te Aquila in de Abruzzen en hervatte vervolgens zijne taak als
vlootvoogd. Het belangrijkste feit uit den zeeoorlog tegen de Turken is verder nog
de verovering van Tunis en de havenstad La Goletta (Oct. 1573), welke echter
ondanks Don Jan's pogingen om het te beletten, in 1574 weer verloren gingen. Er
werd in het algemeen weinig kracht ontwikkeld; Venetië had in Maart 1573 met de
Turken vrede gesloten en Philips II liet dikwijls lang op versterkingen en op geld
wachten. Gedurende de tijden van werkeloosheid nam Don Jan te Napels deel aan
allerlei vermaken, zooals het balspel, stierengevechten, maskerade's en knoopte
hij eene liefdesbetrekking aan met de schoone Diana Falangola. Het was het tijdperk
van zijn leven, waarin hij het meest genoot van zijne populariteit. Ondertusschen
had Philips hem ook op-
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gedragen te waken over de onlusten, die te Genua waren uitgebroken tusschen de
partijen van den ouden en nieuwen adel, eene taak, die voor hem veel moeilijkheden
opleverde, vooral omdat de Paus ongaarne de inmenging van Spanje in deze
italiaansche aangelegenheid zag. Ook werd ten onrechte vermoed, dat Don Jan er
over dacht, om zich met hulp van de verdreven partij van de heerschappij in Genua
meester te maken. Deze verdenking wierp hij verre van zich; zijn eerzuchtige plannen
gingen een anderen kant uit: hij wilde een rijk stichten aan de noordkust van Afrika,
met Tunis als hoofdstad, voor welk denkbeeld hij ook Gregorius XIII had gewonnen.
Reeds in den zomer van 1573 had zijn secretaris Juan de Soto er zoo krachtig voor
geijverd dat Philips II hem uit Don Jan's omgeving had verwijderd en vervangen
door Escovedo, die echter spoedig niet minder op de eerzucht van zijn meester
werkte. In 1575 ondernam Don Jan eene reis naar Spanje, om den koning over de
italiaansche zaken te raadplegen en tevens over zijn verzoek, om den titel van Infant
van Castilië te mogen voeren en tot 's konings algemeen stadhouder in Italië te
worden aangewezen, maar Philips weigerde hem een hoogeren titel te verleenen
dan ‘Alteza’, in 1574 toegestaan. Het stadhouderschap verkreeg hij ten slotte, maar
korten tijd voordat hem bij een schrijven van 3 Mei 1576 werd opgedragen, het
bestuur in de Nederlanden op zich te nemen als gouverneur-generaal. Don Jan
aanvaardde de moeilijke taak met schroom, maar niet zonder hoop op welslagen;
waren de Nederlanden tot rust gebracht, dan zou het misschien mogelijk zijn, de
schotsche koningin Maria Stuart uit haar gevangenschap te bevrijden en haar hand
te verwerven. Zoowel Philips II als de Paus berekenden de kansen van eene
onderneming tegen Engeland. Na een bedevaart naar Loretto, om zegen over zijn
pogen af te smeeken, begaf Don Jan zich naar Milaan, waar Philips hem zoo lang
op bericht liet wachten, dat hij besloot zelf naar Madrid te gaan. Daardoor werd zijne
komst in de Nederlanden ten zeerste vertraagd, aangezien Philips zijne afreis nog
onnoodig deed uitstellen, niettegenstaande de dringendste aansporingen uit Brussel.
Op 18 Oct. 1576 van het Prado vertrokken zijnde, reisde Don Jan door Frankrijk,
vermomd als de moorsche bediende van zijn vriend Octavio Gonzaga, hield zich
eenigen tijd te Parijs op en kwam op 3 Nov. 1576 te Luxemburg aan.
Het tijdstip voor het aanvaarden van het gezag door den nieuwen gouverneur
was allerminst gunstig te noemen. De hopelooze verwarring na den dood van Don
Luis de Requesens en de opstand van het spaansche krijgsvolk leidden juist nu tot
het totstandkomen der Pacificatie van Gent (8 Nov. 1576). De Staten-Generaal,
gehoor gevend aan de betoogingen van den prins van Oranje, wilden Don Jan alleen
erkennen op voorwaarde van het vertrek der spaansche troepen en van de
onderteekening der Pacificatie van Gent. Dat hierin geen gevaar was gelegen voor
de handhaving van den katholieken godsdienst lieten zij verklaren door een aantal
geestelijke en rechtsgeleerde autoriteiten. Ook de Unie van Brussel (9 Jan. 1577)
waarborgde uitdrukkelijk handhaving van den godsdienst en gehoorzaamheid aan
den Koning.
De toegevendheid der Staten op deze punten maakte het voor Don Jan onmogelijk,
om de onderhandelingen af te breken; zijne instructie gebood hem bovendien eene
vredelievende houding aan te nemen. Dat dit hem groote moeite kostte, blijkt uit de
bijeenkomst met de gezanten van de Staten-
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Generaal te Hoei op het eind van Januari, waar zijne heftigheid de beraadslagingen
deed afbreken. Spoedig echter gaf hij toe en op 12 Febr. werd het Eeuwig Edict te
Marche en Famenne onderteekend. Zeer tegen zijn zin had Don Jan toegestemd
in het onderzoek naar de vergrijpen der muitende spaansche soldaten, maar voor
het oogenblik was hij uit zijne moeilijke positie gered. Op 1 Mei hield hij zijn intocht
in Brussel en drie dagen later werd hij door de Staten als gouverneur erkend. Weldra
bleek echter, dat van eene verzoening met Spanje niets kon komen, namelijk bij de
onderhandelingen, die op 20 Mei te Geertruidenberg werden geopend. Pogingen
om den Prins van Oranje te winnen mislukten; deze bleef Philips en Don Jan
wantrouwen. De dubbelzinnige houding van den laatste tegenover de duitsche
huurbenden, die in het geheim werden gestijfd, om geen genoegen te nemen met
de uitgekeerde soldij en daarom in de Nederlanden te blijven, benevens enkele
terechtstellingen van protestanten, wettigden dit wantrouwen. Werkelijk wilde Don
Jan niets liever dan den oorlog hervatten; aan Philips stelde hij voor eene vloot uit
te rusten tegen Engeland en Zeeland. Het algemeen wantrouwen ontvluchtend, had
hij zich reeds te Mechelen teruggetrokken en in Juli bevond hij zich te Namen naar
aanleiding van het verblijf aldaar van Margaretha van Valois, koningin van Navarre.
Op 24 Juli maakte hij zich onverwachts meester van het kasteel te Namen, dat hij
in gezelschap van den hertog van Aerschot en van anderen bezocht. Groot was de
verontwaardiging over deze daad; het voorwendsel, dat de maatregel noodzakelijk
was voor Don Jan's veiligheid, vond weinig geloof; met meer recht kon men denken
aan vredebreuk. Volkomen zekerheid omtrent de bedoelingen van den gouverneur
kreeg men, toen deze de spaansche tercio's, die naar Italië vertrokken waren,
terugriep en eene poging deed om de citadel van Antwerpen te verrassen, hetgeen
echter geheel mislukte. In plaats daarvan kwam het kasteel geheel in handen van
de Staten, die spoedig tot den afbraak overgingen. Brieven van Don Jan en zijn
secretaris Escovedo naar Madrid, die onderschept werden, deden de Staten eene
zeer gereserveerde houding aannemen bij de onderhandelingen, die op het eind
van 1578 werden gevoerd. Aanvankelijk scheen eene verzoening niet uitgesloten,
maar na Oranje's triumftocht door Brussel, bij zijne komst aldaar op 23 Sept.,
veranderde de toon van den gouverneur. Op 7 Dec. verklaarden de Staten hem tot
vijand van het vaderland. Philips had inmiddels moeite gedaan, om Granvelle te
bewegen het opperbestuur in de Nederlanden te aanvaarden, maar deze weigerde.
Margaretha van Parma nam vervolgens een dergelijk aanbod aan, maar na den val
van Antwerpen besloot Philips Don Jan te handhaven en stemde hij ook toe in den
terugkeer der spaansche soldaten. Op 31 Jan. 1578 behaalde Don Jan de niet
onbelangrijke overwinning bij Gemblours. Zijne banier bevatte de leus: ‘In hoc signo
vici Turcas, in hoc haereticos vincam’. Parma had niet het minst bijgedragen tot de
zege, die het winnen van verschillende vestingen ten gevolge had. Het was het
laatste belangrijke feit van Don Jan's loopbaan; het verdere verloop van den veldtocht
is niet merkwaardig; reeds op 19 Mei had Parma het commando wegens ziekte van
den opperbevelhebber overgenomen. Deze herstelde wel, maar in September werd
hij aangetast door den vlektyphus, die in het leger woedde. Hij overleed, na Parma
tot zijn opvolger aangewezen te hebben Het gerucht, dat Don Jan vergiftigd
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zou zijn, is ongegrond gebleken. Zijn gestel was reeds ondermijnd door koortsen.
Zijne moeilijke positie in de Nederlanden, het uitblijven van geld en van bevelen uit
Spanje, hadden zijne veerkracht doen verminderen. In het bijzonder was hij in den
laatsten tijd gegriefd door den moord op zijn vertrouwden secretaris Escovedo, aan
wien Philips II een verderfelijken invloed op Don Jan toeschreef. Hij werd door
Philips' minister Antonio Perez in eene briefwisseling gewikkeId, waarin hij zijne
bedoelingen deed kennen en op 31 Maart 1578 door huurlingen van Perez en met
medeweten van den Koning vermoord.
Don Jan is volgens zijn wensch in het EscuriaaI begraven naast zijn vader; met
zeer weinig eerbied werd zijn stoffelijk overschot naar Spanje vervoerd. Ongetwijfeld
bezat Don Jan verschilplende eigenschapen, welke zijne populariteit wettigden: zijn
voorkomen, zijn aangename manieren namen velen voor hem in; zijne
bekwaamheden, in den Turkenoorlog getoond, zijn niet te miskennen. Daartegenover
stond, dat hij zijn eerzucht niet vermocht te beteugelen en dat hij zich in de
onderhandelingen met de Nederlanders allerminst betrouwbaar betoonde. Tegenover
hen was hij, die noch privilegiën noch vrijheid van godsdienst kon dulden, allerminst
de geschikte landvoogd.
Hij had twee natuurlijke dochters, A n n a v a n O o s t e n r i j k , dochter van Anna
de Mendoza uit Madrid, en J o h a n n a v a n O o s t e n r i j k , dochter van Diana
Falangola uit Napels. De eerste is opgevoed door Doña Magdalena de Ulloa en
werd later abdis van een klooster te Burgos. De tweede kwam onder de hoede van
Margaretha van Parma, ging daarna in het klooster van Santa Clara te Napels en
huwde met Fabricio Branciforte, prins van Butera.
Zijn door Alonso Sanchez Coëllo geschilderd portret is in het museum te Madrid.
In koper gegraveerd is het o.a. door N. Nelli en door D. Custos, in hout gesneden
door A. van Leest.
Onder de bronnen voor de geschiedenis van Don Jan zijn vooreerst van belang
zijne brieven in de Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays- Bas IV
en V, uitgeg. door G a c h a r d (Brussel 1848-1879); in de Archives de la Maison
d'Orange, uitgeg. door G r o e n v a n P r i n s t e r e r (1e serie), zijne briefwisseling
met Margaretha van Oostenrijk uitgegeven door G a c h a r d in zijn Etudes concernant
l'histoire des Pays-Bas I (Brussel 1890)177-375 (tevens zeer belangrijke studie over
Don Jan, zijne moeder en zijne dochter Johanna van Oostenrijk); de Lettere di D.
Giovanni d' Austria a D. Giovanni Andrea Doria, uitgeg. door D. A l f o n s o D o r i a
P a m p h i l j (Rome 1896); verder verschillende brieven in de Collection de
documentos ineditos para la historia de España, in G a c h a r d 's uitgaven:
Correspondance de Guillaume le Taciturne (Brussel 1850-57) III en IV, Actes des
Etats-Généraux des Pays-Bas (Brussel 1861-1866), La Bibliothèque nationale à
Paris (Brussel 1875-77), Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial (Brussel 1875);
in den Calendar of State Papers, Foreign Series 1575-1578 en in verschillende
andere verzamelingen, vermeld in het Repertorium van P e t i t (kol. 138-146, 1626).
Van de biografieën van Don Jan zijn de voornaamste: L o r e n z o v a n d e r
H a m m e n , Don Juan de Austria (Madrid 1627); B r u s l é d e
M o n t p l a i n c h a m p , Histoire de Don Jean d'Autriche (Amsterdam 1690); A.
D u m e s n i l , Histoire de Don Juan d'Autriche (2e ed. Paris 1827); W. H a v e m a n n ,
Das leben des Don Juan d'Austria (Gotha 1865);
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W. S t i r l i n g - M a x w e l l , Don John of Austria (Londen 1883, 2 dln.); G. B o g l i e t t i ,
Don Giovanni d'Austria (Bologna 1894); B. P o r r e ñ o , Historia del ser. Senor Don
Juan de Austria, uitgeg. door A. R o d r i g u e z y V i l l a (Madrid 1899).
Behalve de bekende geschiedschrijvers over het tijdvak van Philips II moeten
nog genoemd worden: J u a n d e V i l l a f a ñ e , Relacion historica de la excell.
Senora Doña Magdalena de Ulloa (Valladolid 1723); L u i s d e l M a n u e l
C a r v a j o l , Historia del rebelion y castigo de los Moriscos del regno de Granada
(Madrid 1797); M i g n e t , Antonio Perez et Philippe II (3e ed. Paris 1854); G a s p a r
M u r o , Vida de la princesa de Eboli (Madrid 1877); G a c h a r d , Don Carlos et
Philippe II (Brussel 1863, Paris 1867); d e z . Retraite et mort de Charles Quint au
monastère de Yuste (Brux. 1854-'55); P. H e r r e , Europaïsche Politik im Cyprischen
Krieg 1570-1573 (Leipzig 1902).
Verder verschillende artikelen van B r o s c h , C o r e m a n s , G a c h a r d , K e r v y n
d e L e t t e n h o v e , L a n g u e t , d e R e i f f e n b e r g en anderen, aangehaald in
P e t i t 's Repertorium. Voor pamfletten over hem zie K n u t t e l s Catalogus van
pamfletten I.
Over Barbara Blomberg: H. L a f u e n t e , La madre de Don Juan d' Austria in
Revista de ambos mundos III (1855); H u g o v o n W a l d e r d o r f f , Zur Geschichte
von Barbara Blomberg in Verhandl. des historischen Vereins für Oberpfalz und
Regensburg 1909, 147-212; P. H e r r e , Barbara Blomberg (Leipzig 1909). Aldaar
ook over hare portretten.
Haak

[Janning, Coenraad]
JANNING (Coenraad), geb. 26 Nov. 1650 te Groningen, gest. 13 Aug. 1723 te
Antwerpen. Hij volbracht zijn studiën eerst in het jezuïetencollege te Meppen in het
bisdom Munster, vervolgens te Antwerpen. Tegen den zin van zijn heeroom, die
hem liever seculier geestelijke zag worden, trad hij 24 Nov. 1670 in de Sociëteit van
Jezus. De wijsbegeerte beoefende hij met zooveel vrucht, dat hij er te Antwerpen
een actus publicus over hield. Daarna werd J. aangesteld als leeraar in het college
te Mechelen, vanwaar hij in 1678 naar Antwerpen werd gezonden om er de pestlijders
te verplegen. Hier leerde Henschenius zijn talenten kennen en om hem in 't werk
der Bollandisten in te leiden, liet deze hem de drukproeven der grieksche Acta
verbeteren, waardoor de uitgave der Acta Sanctorum aanzienlijk bespoedigd werd.
Na met Papebroch den bisschop van Paderborn, Ferdinand von Fürstenberg, bezocht
te hebben, begon hij een aantal grieksche Acta in 't latijn te vertalen, welke later
ook zijn uitgegeven. Op deze wijze had J. een goede voorbereiding genoten voor
het werk, waaraan hij zou verbonden worden; om zijn ontwikkeling nog breeder te
maken wist Papebroch gedaan te krijgen, dat J. de lessen in de godgeleerdheid te
Rome zou volgen. Tevens gaf hij J. een gedetailleerde lijst mee van de bibliotheken
en handschriften, welke hij op reis moest onderzoeken en aanteekenen. Toen de
theologische cursus te Rome voltooid was, verbleef J. nog een jaar te Florence,
Napels en Venetië, waar hij zooveel nieuwe gegevens vond, dat alleen de catalogus
daarvan 100 bladzijden besloeg. In 1686 te Antwerpen teruggekeerd, werd hij
voorgoed bij de Bollandisten ingelijfd. In 1688 maakte hij, naar aanleiding van een
bezoek aan den aartsbisschop van Keulen, een onderzoekingstocht door de
bibliotheken van Zuid-Duitschland, Oostenrijk en Boheme.
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Te Weenen vonden zij (hij was vergezeld door P. Fr. Baert) in de keizerlijke
bibliotheek zooveel totnogtoe onbekende grieksche handschriften, dat zij, om ze
over te schrijven, van plan waren er den winter door te brengen. Doch keizer Leopold
I besliste, dat zij, mits ze de handschriften terugzonden, dit te Antwerpen mochten
doen. Bovendien aanvaardde Leopold het beschermheerschap over het werk der
Bollandisten en beloofde jaarlijks 1000 kronen voor hun onderhoud; daarvoor
moesten de nog te verschijnen deelen aan een of anderen aartshertog worden
opgedragen.
Van 1693-1716 had J. het werk der Bollandisten tegen aanvallen te verdedigen.
De aanleiding tot den strijd was de ouderdom der Karmelietenorde door Papebroch
in twijfel getrokken. In 1695 belegde de Inquisiteur-generaal der spaansche inquisitie
de 14 verschenen deelen met de censuur, tegelijkertijd werden er pogingen
aangewend, om ook aan Rome een ongunstige uitspraak te ontlokken. J. begaf
zich nu in 1697 naar Rome, waar Paus Innocentius XII en de kardinalen hem
geruststelden, maar, ondanks zijn aandringen, niet wilden toelaten dat het H. Officie,
als reactie tegen de spaansche censuur, de Acta Sanctorum positief zou goedkeuren.
In 1700 reisde J. over Weenen terug, waar hij den Keizer aan zijn nog niet vervulde
belofte herinnerde. Nog steeds lagen de Acta Sanctorum onder de spaansche
censuur en ook Clemens XI liet J. weten, dat hij daartegen machteloos was. Eerst
toen de Spanjaard P. Jos. Cassani, die qualificator was dier Inquisitie, de verdediging
der Acta Sanctorum op zich had genomen, werd na 9 jaar, in 1716 de censuur
opgeheven.
De geschriften van J. zijn vervat in het 5e deel van Mei tot het 2e deel van Juli
der Acta Sanctorum. Zij zijn behalve de commentaren op de uitgegeven Acta:
Epistola in obitu D. Papebrochii (AA. SS. Jun. VI, 1-2); Epistola familiaris (1693);
Amica expostulatio (1693); Apologia pro Actis Sanctorum (1693); De die Martyrii B.
Petri in Miscellaneorum ex Mss. libris Bibliothecae Collegii Romani series altera,
uitgegeven door P. P a r i a (Romae 1867); Annotationes nonnullae circa opus quod
inscribitur Acta Sanctorum oblatae S. Congr. Indicis (1697). P.B. Bouttats heeft
(1723) zijn portret gegraveerd.
Verschillende brieven aan J. zijn te vinden in: P. V i s s c h e r s , Onuitgegeven
Brieven van eenige Paters der Soc. van Jesus (Arnhem 1857). Zie: Acta Sanctorum
Julii III, 1 (Parisiis 1868); C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus
(Bruxelles 1890-1898) I, 1659-60; IV, 739.
Derks

[Jansen, Bernard]
JANSEN (Bernard), beeldhouwer, leerling van Hendrik de Keyser te Amsterdam,
vertrok in 1613 met diens schoonzoon Nicholas Stone naar Londen. De twee
beeldhouwers vervaardigden daar het grafteeken voor Sir Thomas Sutton in de
kapel van het Charterhouse, hetwelk in 1615 voltooid was. Hun werk was ook het
bij het bombardement van 1745 vernielde grafteeken voor Marcelis Bax in de Groote
Kerk te Bergenop-Zoom. Eindelijk worden zij nog genoemd als de vervaardigers
van het grafteeken voor Sir Nicholas Bacon te Redgrave, Suffolk in Engeland. Na
1620 heeft Stone als beeldhouwer en bouwmeester van koning Karel I van Engeland
zelfstandig gewerkt, tot zijn dood in 1647. Vermoedelijk is Jansen omstreeks 1630
gestorven.
Zie: Dictionary of National Biography XXIX (1892) 247.
Weissman
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[Jansen, Fredericus Wilhelmus Antonius]
JANSEN (Fredericus Wilhelmus Antonius), geb. te Zwolle 6 Juli 1806, overl. te
Groningen 8 Aug. 1884. Na met vrucht de lagere studiën in Deventer (van 1818-1824)
voltooid te hebben, maakte hij de theologische te 's Heerenberg van 1824-29 en
werd 27 Juli 1829 te Munster priester gewijd. In Aug. 1829 kreeg hij zijne benoeming
tot kapelaan te Zwolle, werd in Jan. 1830 overgeplaatst naar Steenwijkerwold om
in Juni 1833 weder als kapelaan naar Zwolle terug te keeren. In Febr. 1838 werd
hij benoemd tot pastoor te Kuinre, 21 Febr. 1844 overgeplaatst naar Groningen en
werd 7 Juni 1853 deken van het dekenaat Groningen en Assen en in 1854 Parochus
ad St. Martini. Groote verdiensten heeft hij voor Groningen door zijne zorgen voor
degelijk onderwijs. Door zijne bemiddeling kwamen in 1847 de zusters der stichting
van mgr. Zwijsen om te werken in het Liefdegesticht voor weezen en ouden van
dagen. In Mei 1856 riep hij voor het onderwijs de jesuïeten naar Groningen, en in
den herfst van 1873 vestigden zich de zusters van Amersfoort nabij de kerk, om
daar eene bewaarschool te houden en verder te voorzien in het onderwijs der
vrouwelijke jeugd. Deken Jansen was zoo populair dat hij heden ten dage nog in
dankbare herinnering bij de Groningers voortleeft. In 1871 werd hij benoemd tot
geheim kamerheer van paus Pius IX. Hij werd 12 Aug. 1884 bijgezet in den grafkelder
van het door hem gestichte kerkhof.
Zie: H.D. B r e n n i k m e y e r in Jaarb. v. Alb. Thym 1880, 216.
Hafkemeyer

[Jansen, Gerardus Martinus]
JANSEN (Gerardus Martinus), geb. te Steenderen 11 Sept. 1828, overl. 18 Juli
1900 te Utrecht; priester gewijd te Oegstgeest 15 Aug. 1851, werd 25 Sept. 1851
benoemd tot kapelaan te IJselstein, 5 Nov. 1856 tot secretaris van het aartsbisdom.
Van 30 Sept. 1860 tot 20 Juni 1896 was hij hoogleeraar in de dogmatiek aan het
seminarie Rijsenburg. Benoemd tot vicaris-generaal 21 Mei 1896, vestigde hij zich
te Utrecht, waar hij 17 Sept. van hetzelfde jaar de benoeming ontving tot huisprelaat
van den Paus. Van het metropolitaan kapittel was hij kanunnik sedert 13 Febr. 1879,
proost sedert 22 Sept. 1896. Hij werd begraven op het kerkhof van het seminarie
Rijsenburg. Dr. Schaepman hield de lijkrede. De 2e druk zijner Praelectiones
theologiae dogmaticae, in 3 deelen, verscheen 1875-79 te Utrecht.
Zie over hem en over zijn werk, een encyclopedie der dogmatiek: S c h a e p m a n ,
Menschen en Boeken, vijfde reeks (1903) 72; Etudes religieuses, philosophiques,
historiques et littéraires 1876, en Studiën (losse bladen) X.
Knuif

[Jansen, Johannes Leonardus Rudolphus]
JANSEN (Johannes Leonardus Rudolphus), geb. te Leeuwarden 9 Nov. 1834, gest.
te Hilversum 5 Mei 1892, zoon van J o a n n e s J a n s e n , die een broer was van
deken Fr. W.A Jansen (zie boven), en S u s a n n a A g n e s t e r H o r s t . Hij werd
priester gewijd 19 Sept. 1857 en geplaatst als kapelaan te Zwolle 22 Nov. 1857.
Aldaar verbleef hij tot 6 Nov. 1869 toen hij pastoor werd te Frederiksoord. 30 Sept.
1877 werd hij overgeplaatst naar Huissen en 17 Jan. 1879 naar Hilversum. Hier
bouwde hij de grootsche prachtige parochiekerk. In April 1884 werd hij benoemd
tot deken van Amersfoort. Grooten naam verwierf hij zich als predikant. Door hem
zijn geschreven preeken in Ecclesiastes in de jrg. 1873-1875.
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[Jansen, Reinerus]
JANSEN (Reinerus), geb. 1 Nov. 1822 te Zevenaar, gest. 28 Jan. 1885 te Arnhem.
Priester gewijd 15 Aug. 1846 werd hij uitgezonden naar Sallands district en was
van 1846-1848
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kapl. te Raalte. In 1848 werd hij overgeplaatst naar Wageningen, alwaar hij bleef
tot 1852 en werd toen benoemd tot kapl. te Arnhem. In 1856 werd hij aangesteld
tot pastoor te Almeloo, in 1867 tot deken van het district Almeloo en in 1873 tot
deken en pastoor te Arnhem en kanunnik van het metrop. kapittel. Door zijn toedoen
werd de stichting eener derde kerk en parochie (St. Martinus), waarvan mgr. Brouwer
de grondslagen had gelegd, met kracht voortgezet en spoedig volbracht. Veel werkte
hij voor het onderwijs. In 1875 kwam een parochiale jongens-school tot stand en in
1882 de St. Josephschool voor minvermogenden.
Van zijne hand is: De Litanie van Lorette leerstellig verklaard, in een en dertig
verhandelingen; eene nederlandsche vertaling uit het hoogduitsch van het werk van
F r . X . K ü n z e r (Almeloo 1862).
Hafkemeyer

[Jansen, Sacharias]
JANSEN (Sacharias), geb. te 's Gravenhage omstr. 1588, gest. tusschen 1627 en
1632; de geboorte geschiedde waarschijnlijk op een doorreis van zijn moeder
M a e y c k e n en vader H a n s M a r t e n s , brillenslijper te Middelburg. Na den dood
van dezen in 1592 zal J. in de werkplaats aldaar het brillenslijpen hebben geleerd
en spoedig in zijn onderhoud hebben moeten voorzien. Hij verkeerde er vermoedelijk
met Italianen, die zich ten gevolge van de krijgsoperaties in Vlaanderen te Middelburg
bevonden, of, waarschijnlijker nog, met die, verbonden aan de destijds te Middelburg
bloeiende glasfabricatie en ontleende hun het instrument, aan welks uitvinding zijn
naam ten onrechte is verbonden: J.'s zoon Johannes Sachariassen verzekerde in
1634, in een particulier gesprek, ‘dat syn vader den eersten verrekycker maekte
hier te lande anno 1604, naer eene van eenen Italiaen, daerop stont anno 1(5)90’.
Behalve lenzenslijper ook kramer genoemd wordende, zal J. het instrument hier en
daar hebben doen kennen en de Hollander geweest zijn, die er mede van 15 Aug.
tot 8 Sept. 1608 wordt opgemerkt op de frankforter mis. In dien tijd is door de komst
van een derde, die J. te Middelburg zocht, maar zich thans tot diens buurman
Lipperhey moest wenden, de meer bijzondere aandacht van dezen op het instrument
gevallen. Nadat de laatste 25 Sept. door gecommitteerde raden van Zeeland
aanvankelijk met aanbeveling naar den Haag gezonden was, werd thans S.J. bij
hen 14 Oct. 1608 ontboden, die bewijst de kunst mede te bezitten en door zijne
mededeelingen aanleiding gaf om te ‘beduchten datter noch meer zijn’, waarna
Lipperhey's aanbeveling werd ingetrokken. Een hollandsch koopman bracht in 1609
twee kijkers naar Venetië; in 1611 was er een door den ‘eersten uitvinder’
aangeboden aan aartshertog Albertus, vroeger reeds een door Jansen aan Maurits.
J.'s imitatietalent kan verder blijken uit de omstandigheid, dat hij zich te Middelburg
in 1613, te Arnemuiden in 1618 bezig hield met de vervaardiging van spaansche
quarten, in welk laatste geval de baljuw zijn compagnon was; toen ten slotte zijne
vervolging van hooger hand gelast werd, wist hij zijne vernuftige instrumenten te
verduisteren en zichzelf door vlucht aan straf te ontrekken. Volgens Willem Boreel
zou een door dezen in 1619 te Londen bij Drebbel gezien microscoop van J.
afkomstig geweest zijn. In 1621, toen hij wederom het slijpen te Middelburg
beoefende, wees J. zelf een uitvinding van den verrekijker van de hand. Aan zijn
zoon liet J. zijn zaak over, toen hij na vele financieele moeilijkheden omstr. 1628
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Middelburg voor schulden verliet. Door zijn koopmansgeest, bereid om uit velerlei
‘munt te slaan’, vestigde ook hij, op zijne wijze, de aandacht op het instrument in
wijderen kring. De uitvinding daarvan is hem echter in 1655, in een prioriteitsstrijd,
door zijn zoon en later, vooral op diens gezag, ook door verschillende schrijvers,
ten onrechte toegekend.
Enkele gegevens omtrent J.'s kijkers benevens zijn door J. van Meurs naar H.
Berckman gegraveerd portret vindt men in P. B o r e l , De vero telescopii inventore
(Hag. Com. 1655); zie voorts mijne Uitvinding der verrekijkers, uitgeg. door het
Zeeuwsch genootschap ('s Grav. 1906); Atti del reale Istituto Veneto LXVI: 2 (1906-7)
1-54 en Ciel et Terre XXVIII (Brux. 1907) 81-88, 117-124.
de Waard

[Janssenius, Ambrosius]
JANSSENIUS (Ambrosius), dominicaan, neef van de volgende 4 broeders, geb. te
Zierikzee in 1610. Hij nam het ordekleed aan te 's Hertogenbosch in 1627, trok met
Cornelius Janssenius over zee naar Rome en vond met dezen 11 Oct. 1637 den
dood in de golven.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 119.
G.A. Meijer

[Janssenius, Cornelius]
JANSSENIUS (Cornelius), J a n s s e n of J a n s s e n b o y , dominicaan, broeder
van de 3 volgende, geb. te Zierikzee 1597, trad in 1617 te 's Hertogenbosch in de
orde, volbracht zijne studiën te Leuven, gaf theologisch onderricht te Bologna en
werd door de Congregatie der Propaganda als zendeling naar Noord-Duitschland
gestuurd. Van Duitschland kwam hij naar Holland, nam eenigen tijd de zielezorg
waar te Monnikendam, vertrok naar Rome, maar leed schipbreuk en verdronk 11
Oct. 1637.
Zie: B. d e J o n g h e , Des. Bat. Dom. 118; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen
I, 48.
G.A. Meijer

[Janssenius, Dominicus]
JANSSENIUS. (Dominicus), J a n s s e n of J a n s s e n b o y , dominicaan, geb. te
Zierikzee, gest. 15 Maart 1647, broeder van den voorg. en de 2 volgenden. Hij trad
te Antwerpen in de orde en werd in 1623 met zijn broeder Nicolaas door de
Congregatie der Propaganda naar Hamburg gezonden. Vertrouwend op de
aanbevelingsbrieven van Philips III van Spanje en Albertus van Oostenrijk, zich
sterk wanend door keizerlijke bevelschriften, trachtte hij zich te Hamburg te vestigen
en eene katholieke gemeente te stichten, doch de predikanten, en onder dezen
Johann Müller, verwekten door preeken en libellen zulk een heftige opschudding,
dat de senaat den kloosterling op den duur niet kon handhaven en gedwongen werd
in 1634 hem een langer verblijf in de stad te ontzeggen. Pater D. Janssenboy vertrok
naar Antwerpen en van daar naar Amsterdam, waar hij in het kerkhuis op het Singel
(het Torentje) zijne overige dagen in de geestelijke bediening doorbracht.
Hij schreef: Tractatus de Jejunio, in het duitsch tegen de lutheranen; Scriptor
veridicus Christianae Confraternitatis gloriosissimi Nominis Dei; Davidicum
gloriosissimi Nominis Dei officiolum (Hamburg 1634).
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Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 233; L. D r e v e s , Geschichte der
kath. Gemeinde zu Hamburg und Altona (Schaffhausen 1866) 47; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen I, 48; M o l l e r , Cimbria lit. II, 397.
G.A. Meijer

[Janssenius, Leonardus]
JANSSENIUS (Leonardus), J a n s s e n of J a n s s e n b o y , dominicaan, broeder
van de 2 voorgaanden, en den volg., geb. te Zierikzee 1601, gest. 21 Febr. 1663.
Te 's Hertogenbosch trad hij in 1618 in het klooster, bleef bij de ver-
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overing dezer stad, met toestemming der geestelijke overheid, binnen de veste en
wijdde zich gedurende 34 jaar aan de geestelijke bediening der katholieken.
Hij schreef: Gheestelycke ghesangen ter eere van de Heylighen van het Oorden
der Predickheeren (Antwerpen 1635); De Heylighen ende Salighen in Nederlandt
van het Oorden der Predickheeren (Antwerpen 1644), eene vertaling en uitbreiding
van het latijnsche werk van H. C h o q u e t i u s , Sancti Belgi Ordinis Praedicatorum.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 309; N a g t g l a s , Levensber. van
Zeeuwen I, 48.
G.A. Meyer

[Janssenius, Nicolaas]
JANSSENIUS (Nicolaas), J a n s s e n o f J a n s s e n b o y , dominicaan, broeder
van de 3 voorgaanden, geb. te Zierikzee, gest. 21 Nov. 1634. Hij nam het ordekleed
aan te Antwerpen, werd licentiaat in de godgeleerdheid en muntte uit door zijne
kennis der klassieke letteren. In 1623 werd hij door de Congregatie der Propaganda
naar Denemarken gezonden. Hij vestigde zich in Sleeswijk, in het nieuwgestichte
Friedrichstadt en verkreeg van Frederik, koning van Denemarken, vrije uitoefening
van den katholieken godsdienst. Met alle zorg wijdde hij zich aan de geestelijke
belangen der in Holstein verstrooid wonende katholieken, predikte en schreef ter
verdediging van den katholieken godsdienst en bracht verschillende lutheranen tot
de moederkerk terug, o.a. den beroemden geschiedschrijver en toenmaligen
predikant te Sleeswijk, Adolph Cypraeus.
Hij schreef: Beneficia FF. Praedicatoribus a Diva Virgine collata et FF.
Praedicatorum erga eandem Virginem obsequia (Antwerpen 1632); Vita S.P. Dominici
Ord. Praed. Fundatoris (Antwerpen 1622); Animadversiones et scolia in Apologiam
de vita et morte Joannis Duns Scoti adversus Bzovium pro Bzovio (Keulen 1622);
Defensio fidei Catholicae, opposita admonitioni necessariae Joannis Muelleri,
Lutherani praedicantis Hamburgensis (Antwerpen 1631); Instructio Sacerdotum, uit
het spaansch vertaald van den karthuizer A n t o n i u s d e M o l i n a (Antwerpen
1618, 1626, 1644).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 226; N a g t g l a s , Levensb. van
Zeeuwen I, 48; M o l l e r , Cimbria lit. II, 398.
G.A. Meijer

[Janssens, Barbara Maria Augustina]
JANSSENS (Barbara Maria Augustina), geb. te Leuven 11 Juli 1772, aldaar in het
klooster der Witte Vrouwen geprof. 30 April 1793, uit haar klooster verjaagd 30 Nov.
1796, aangenomen in het nieuw gestichte franciscanessenklooster te Dongen 9
Oct. 1801, eerste overste van dit huis 4 Oct. 1814, overleden aldaar 31 Juli 1844.
Zij was eene vrome en talentvolle vrouw, eene uitmuntende meesteresse, die bijna
een halve eeuw hare krachten wijdde aan het pensionaat, dat zij tot grooten bloei
bracht.
G.C.A. Juten

[Janssens, Jhr. Jan Willem]
JANSSENS (Jhr. Jan Willem), geb. te Nijmegen, 12 Oct. 1762, overl te 's
Gravenhage 23 Mei 1838, zoon van J o h a n n e s J a c o b u s J a n s s e n s , kapt.
bij het reg. ‘van Aylva’ en A d r i a n a R e e s , trad Maart 1774 als cadet in dienst,
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werd in 1777 vaandrig, in 1787 1e luitenant, in 1788 kapitein en nam in dien rang
in 1793 deel aan den veldtocht tegen de Franschen; 13 Sept. 1793 werd hij voor
Meenen zwaar gewond, ten gevolge waarvan hij 1 Jan. 1796 gepensionneerd en
in administratieve betrekking werd geplaatst. Van 1797-1802 maakte hij zich
verdienstelijk als commissaris voor de fransche troepen in soldij van de Bataafsche
Republiek, in welke functie hij krachtig optrad voor de nederlandsche
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belangen. In Maart 1800 werd J. benoemd tot secretaris-gen. bij het min. v. oorlog
en 18 Febr. 1802 tot gouverneur-gen. met rang van luit.-gen. van de Kaap de Goede
Hoop. Hij vertrok derwaarts Aug. 1802, nam in Febr. 1803 het bestuur der kolonie
van de Engelschen over en deed wat hij kon om de grieven der boeren tegen het
stelsel van corruptie, dat onder het laatste engelsche bestuur had geheerscht, weg
te nemen en de kolonie tot ontwikkeling te brengen. Daar de oorlog in Europa weder
spoedig uitbrak, wijdde hij zijne volle aandacht aan verdedigingsmaatregelen. Maar
hij ontving bevel het grootste gedeelte zijner europeesche troepen naar Batavia te
zenden en kon daarna slechts beschikken over totaal 2000 man Hollanders,
Duitschers en Hottentotten. Toen dan ook de Engelschen 4 Jan. 1806 in de Tafelbaai
landden, leed J., na een krachtig standhouden zijner hollandschetroepen op 8 Jan.
in de vlakte van den Blauwenberg, de nederlaag tegen eene goed gedisciplineerde
macht van 4000 Engelschen en trok daarna met zijne hollandsche troepen in het
gebergte terug. Hier door de Engelschen ingesloten, capituleerde hij, ten gevolge
waarvan de kolonie weder in de handen der Engelschen viel en J. zich in Maart met
zijne troepen naar Holland inscheepte. Aldaar teruggekeerd, werd hij
achtereenvolgens: 11 Juli 1806 staatsraad in b.d. en secretaris-gen. bij het min. v.
oorlog; 18 Juli staatsraad in g.d.; 24 Sept. 1806 intendant-gen. der Rijn-armee en
7 Dec. 1807 directeur-gen. van oorlog. 22 Mei 1809 werd hij eervol op verzoek
ontslagen met ƒ 8000 pensioen en 16 Nov. 1810 door keizer Napoleon benoemd
tot gouverneur-gen. van de bezittingen ten oosten van Isle de France. 25 April 1811
kwam hij te Banjoewangi op Java aan; 16 Mei 1811 nam hij te Buitenzorg het bestuur
van Daendels over. De algemeene toestand der kolonie was zeer ongunstig: de
europeesche, zoowel als de inlandsche bevolking ontevreden als gevolg van het
willekeurig optreden van Daendels; volledig gebrek aan geldmiddelen; het papieren
geld in discrediet; de vloot vernield of door de Engelschen genomen; het leger voor
het grootste gedeelte bestaande uit nieuw aangeworven Javanen, terwijl de
gemeenschap met Holland door de engelsche oppermacht ter zee hoogst bezwaarlijk
was.
Reeds vóór de aanvaarding van het bestuur door J. was door de Engelschen tot
den aanval op Java besloten en eene afdeeling der daartoe bestemde macht van
Madras onder zeil gegaan. 4 Aug. 1811 begon de landing der Engelschen te
Tjilintjing; na een kort gevecht te Weltevreden op 10 Aug. had de aanval op het door
J. met ongeveer 8000 man bezette, door Daendels aangelegde, geretrancheerde
kamp van Meester Cornelis plaats. Na eene kanonnade van enkele dagen werd dit
kamp - ook ten gevolge van een verzuim van den franschen legercommandant
Jumel, die reeds vroeger had getoond slecht voor zijne taak berekend te zijn - 26
Aug. stormenderhand door de Engelschen genomen en de bezetting krachtig
vervolgd en uiteengeslagen. Nabij Semarang, waarheen J. zich over Buitenzorg
had begeven en waar hij ook door oproeping van inlandsche hulptroepen weder
eene krijgsmacht onder zich verzameld had, werd hij 17 Sept. genoodzaakt te
capituleeren en Java aan de Engelschen over te geven. Na ruim één jaar
gevangenschap keerde J. in Holland terug; op zijn verzoek om zijn gedrag door een
krijgsraad te doen onderzoeken, werd door Napoleon geantwoord, dat hij zelf de
zaak onderzocht had en J. volkomen
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gerechtvaardigd achtte. J. werd verheven tot baron van het keizerrijk en werd
achtereenvolgens benoemd tot commandant der 31e mil. divisie te Groningen, in
welke functie hij een opstand in Oost-Friesland zonder bloedstorting wist te
bedwingen en - daar hij zijn woord had gegeven, vóór zijne uitwisseling niet tegen
de Engelschen te zullen strijden - bij het verschijnen van engelsche oorlogsschepen
voor Hamburg, tot commandant der 2e mil. divisie te Mézières. In April 1814 verkreeg
J. ontslag uit franschen dienst en ging hij als luit.-gen. bij het nederlandsche leger
over; hij werd belast met het personeel der armee. 28 Juli 1814 werd J. tijdelijk
commissarisgen.; 31 Aug. d.a.v. commissaris-gen. voor de zuidelijke provinciën; 1
Jan. 1815 id. voor de noordelijke provinciën; 24 Mei d.a.v. werd hij op verzoek
ontslagen en 8 Juli 1815 benoemd tot kanselier der Mil. Willemsorde. J. was
Grootkruis dier Orde; in 1816 werd hij met zijne nakomelingen in den adelstand
verheven.
o

J. was tweemaal gehuwd: 1 . 7 Sept. 1786 met A n n a B a r b a r a B a l n e a v i s ,
o

geb. te Maastricht 13 April 1760, overl. te Amsterdam 27 April 1810 en 2 . 26 Jan.
1822 met S a r a L o u i s a H a r t s e n , geb. te Amsterdam 5 Sept. 1791, overl. te
's Gravenhage 31 Dec. 1849. Uit het eerste huwelijk had hij twee zoons en twee
dochters, uit het tweede een zoon. Zijn door J.W. Pieneman geschilderd portret is
in het Rijksmuseum te Amsterdam (L.A. Vintcent lith.)
Zie: M.A.v. R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverneurs- Gen. enz. van Ned.Indië 1610-1888 ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven bronnen;
Encyclopaedie van Ned.- Indië IV ('s Gravenh. 1905) 533 bij het art.: ‘Verovering
van Java door de Engelschen’; verder: J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Ned.
O.I. bezitt. II ('s Gravenh. 1873) 65; Nouvelle Biogr. générale (Paris 1858) XXVI,
358; H a r t l e y W i t h e r s , The English and the Dutch in South Africa (London
1896) 38-42; Hand. Ind. Gen. II (1855) 364.
Rooseboom

[Jansz, Broer]
JANSZ. (Broer), een der oudste journalisten en uitgevers van couranten, was als
zoodanig te Amsterdam in de eerste helft der zeventiende eeuw werkzaam. In latere
jaren noemde hij zich ‘out-courantier in het legher van S. Princ. Exc.’ wat aldus moet
worden opgevat, dat hij het leger van prins Maurits op zijn tochten vergezelde, op
de plaats zelve zijne berichten over de krijgsbedrijven opstelde en die te Amsterdam
liet drukken en uitgaf. Het oudste bekende geschrift, waarop wij hem als
o

amsterdamsch uitgever vermeld vinden is van 1603 (Pamflet Meulman, n . 982).
Uit zijne nieuwstijdingen is gegroeid een geregeld verschijnende courant, van welker
bestaan wij het oudste spoor vinden op een door hem in 1619 als ooggetuige
gegeven bericht van de terechtstelling van Oldenbarnevelt. Dat vliegend blaadje
eindigt: ‘Wat voorders passeert sal ic V.E. toecomende Vrijdaghe inde Courante
o

mede deelen’ (Pamflet Knuttel n . 2895). Hij gaf dus een courant uit, die geregeld
Vrijdags verscheen. Van 1629 af ontvangt zijn courant een doorloopend nummer
en een titel: Tijdinghen uit verscheyde Quartieren, ook wel: Tydinghen uijt vele
Quartieren. Uit deze nieuwsbladen en uit die van Jan van Hilten is de latere
Amsterdamsche Courant ontstaan. Op den titel vinden wij Broer Jansz. nog vermeld
in 1643, terwijl in 1666 voorkomt de weduwe van Broer Jansz.
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Zie: M.F.A.G. C a m p b e l l , De oudste nieuwsbladen in Nederland in Alg. Konsten Letterbode 1859, 281 (cf. ib. 402) en W.P. S a u t i j n K l u i t , De Amsterdamsche
Courant in Nyhoff's Bijdr. N.R., V. 209 vv.
Knuttel

[Japiks, Gijsbert]
JAPIKS (Gijsbert), werd in 1603 in Bolsward geboren, en stierf er in 1666. Zelf
schreef hij zich altijd J a c o b s , maar is bekend als J a p i k s . Hij behoorde tot de
oude familie van de Holkema's, die toen deftige, bemiddelde bolswarder burgers
waren, van wie het wapen in het kerkekoor te Cornjum is te vinden. Zijn vader was
Jacob Gijsberts, zijn broer, een groot ijzerhandelaar, was getrouwd met de dochter
van den burgemeester F r a n s J a n s e n d e R i n g h ; zijn zuster J a n k e (geb.
1608) met den houthandelaar en stadsarchitect A r j e n B u w e s ; zijn vrouws zuster
J o u k j e met Dr. D.P h . E i l s h e m i u s , uit een familie van ‘wakkere
godsdienstleeraars van 't begin van de hervorming af’; zijn vrouws broer was M e w i s
S a l v e s R o l w a g e n , heelmeester in Bolsward.
Van zijn leven, vooral van zijn jeugd, is niet veel bekend; maar uit zijn poëzie is
weleen en ander op te maken. Gijsbert bezocht de latijnsche school, als trouwens
alle burgerzonen; 't schijnt dat hij medicus zou worden. In 1624 woonde hij nog bij
zijn vader als ‘jonkman’ in; een jaar later was hij ‘schoolvoogd’ in Witmarsum. Of
een ongelukkige liefde hem uit Bolsward dreef? In dien tijd dicht hij wel zijn
bekeeringsliederen. En zijn Nijschierige Jolle en Haytse-iem; ook het evenzoo
didaktische maar dichterlijke Reamer en Sape, en Egge en Wynering en Godsfreun.
Enkele minnedichten zijn wel uit dezen lateren tijd. In 1637 keerde G.J. naar zijn
vaderstad terug als schooldienaar en voorzanger; getrouwd, sedert enkele maanden
met S y k e S a l v e s , dochter van S a l v e s C l a e s z . R o l w a g e n en A e l t j e
L e n a e r t s . En onder de Bolswarders vindt hij zijn oude schoolmakkers terug:
Tjeerd Siccama, den zoon van den beroemden rechtsgeleerde Sibrand Siccama
(overl. 1622), die tot 1650 geneeskundige was; een broer van dezen, Reyn, rector,
maar later predikant in 't naburige Wolsum; en tal van anderen. Kennissen en
vrienden maakt hij velen, d.o. Samuel Haringhouk; verder de uitgevers Hero Galama
in Harlingen, Claude Fonteyne en Hendrik Rintjus in Leeuwarden; dan den
leeuwarder Simon Abbes Gabbema, later 's lands historieschrijver.
Bij het huwelijk van een van zijn voorname kennissen (in Witmarsum nog?) had
Gijsbert de Friessche Tjerne geschreven: ‘een Bortlijcke Rijmlerij, Trogh ien ijnfierd,
aad, Sloecht, ienfaadigh Huws-man, die onforsjoens ijn de Geariefte fen syn
Laan-Here koom’; dit werd bij Claude Fonteyne te Leeuwarden in 1640 gedrukt.
Tjeskmoars See-aengste dateert wel van 1645: dat algemeen bekende ‘Wif woe
mei in dolle holle, Ta de wrad út hollebolle ...’ En de vrede van Munster gaf hem in
dat melodische Free, o golle goune Free, zoom ooi klankgolvend en vol plastiek.
In dezen tijd zendt hij aan zijn ouden vriend Fonteyne een compositie van 10
psalmen met morgen- en avondgebed van eigen vinding toe, onder den titel: Friesche
Goads-Freune, dat een eigenaardig ‘besletten wirk’ vormt.
In Bolsward zoekt een van de beroemdste taalgeleerden van zijn tijd, Franciscus
Junius, Gijsbert op, denkelijk in 't jaar 1644, om van hem friesch werk te krijgen voor
zijn germaansche studiën. Verklaringen en ophelderingen, van taalkundigen en
practischen aard, geeft Gijsbert
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bij verschillende stukken van hem zelf en van anderen. Wat hij meegeeft, is: Reamer
in Sape; Namen van de dagen en getallen; Wobbelke (van de hand van G.J.);
Tijdkirtige praeterie lanze wey twissche Egge, Wyneringh in Goadsfrjeun; Nijschierige
Jolle in Haytse-Yem; Sjolle Kroemer in Tetke; Ijomme en Wemel; Wobbelke (van
de hand van Junius); Oude drukken van een Frysche Goer-spraeck fen in moer
mey her man-eele Dochter. De Dochter hijt Houck. De Moer hijt Ansck... (Leeuwarden
1639); Goer-spraeck fen twae Frysche Huwslioe, Wouter en Tialle ... 1639; Friesche
Tjerne ... (Leeuwarden 1640); Oude friesche Spreekwoorden (Franeker 1641); Petri
Baardt Friesche Practica ... (Leeuwarden 1640); J.J. Starters Vermaeckl. Sotteclucht
van een Advocaet en een Boer, op het platte Friesch ... (Leeuwarden 1644);
Verklaringen bij Baardts Prognostikatie, Ansck en Houck, Friesche Tjerne, Wouter
in Tjalle, Egge in Wynering, Jolle in Hay se-yem, Sjolle in Tetke, Reamer in Sape.
In 1650 wel had Gabbema in den Haag kennis gemaakt met Junius, en van hem
gehoord, hoe deze zijn kennis van 't friesch bij Gijsbert had opgedaan. Zoodra hij
dan ook in 't oude Friesland terug was, knoopte hij kennis met Gijsbert Japiks aan.
De correspondentie tusschen beiden is gedeeltelijk bewaard. De beweerde invloed
van Gabbema op Gijsbert is niet te merken. Wel port hij G.J. telkens aan tot werken
en uitgeven, en tot-zich-zelf blijven; niet onder invloed van Junius moet G.J. zijn
spelling van 't friesch verhollandschen, geen verontschuldigingen over zijn friesch
schrijven maken. En als Gabbema dan ook den tweeden druk van G. Japik's
Rijmlerije uitgeeft, schrijft hij zelf een lofrede, vol aanhalingen uit zijn eeuwgenooten
om 't goed recht van 't friesch te bewijzen, aan den vreemdeling.
't Uitgeven evenwel lukte niet erg. Rintjus in Leeuwarden durfde geen friesche
uitgaven aan. Dit, maar vooral de verliezen die G.J. in zijn familie leed - 't sterven
van een volwassen dochter (1652), van zijn besten vriend Claude Fonteyne (1654),
van zijn vader (1655), van een zoontje en een dochtertje (1656) maakten, dat zijn
‘sjongster stil wirt en it opjout to kompjen’; zoo schreef hij aan Gabbema. En toch
volgde even later een Suwnerlinge forhanlinge fen libben en stearren naar Philips
de Mornay bewerkt, waarop als motto zou passen: ‘better iz de dei des deads den
de dei der geboarte’. Maar ook weet Gabbema hem nog te ontlokken die kunstige
verfriesching van Gabbema's gedicht: Op 't paard drillen van jonkvrouw Sibilla van
Jongestal.
Toch was er meer nog dat hem neerdrukte: 't wangedrag van zijn zedelijk-zwakken
zoon S a l v e s , die als geneesheer dan hier dan daar, ten slotte een verloren zoon
blijkt. Wat hem opwekt is 't voor de pers gereed maken, eindelijk, van zijn werk, dat
de vermaarde drukker en uitgever Haringhouk zal in 't licht geven, van zijn Friesche
Rijmlerije in trije dielen forschaet. Voor het echter verscheen, stierven aan de uit
Holland overgekomen pest, Gijsbert Japiks, zijn vrouw en zijn zoon, binnen den tijd
van acht weken.
Van G.J. is geen bundel eigenlijke bruiloftsrijmen, geboorteverzen, sterfdichten
over; van hem zijn ze niet bekend, dit bestèlwerk. Wat van zijn dicht over is, is
geïnspireerd: gebeurtenissen dreven hem zich te uiten; zijn kunstenaarsnatuur
welde in overvloed op, veel-in-éen gedacht: wat men noemt gewrongenheid.
Reëelwaarnemer, natuurlijk-denker, is hij woord-kunstenaar als weinigen. Veel wat
hij las, gaf weer wat hij voelde diep in zich: den weerklank er
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van vindt men vaak in zijn eigen verzen: toch met eigen cachet, in Gijsberts klankrijke
taal. Al schreef hij ook hollandsch, zijn goede dicht is in 't Friesch; die was hem
‘hiem’; hij deed blijken dat niet de algemeene taal 't doet, maar de dichter: meer dan
van iemand is zijn taal individueel; zijn friesch klinkt, meer dan elk ander, als muziek.
Hij is de bekende friesche zanger, vereerd als geen ander en verdiend vereerd.
Zijn gedichten in: Fryske Rymlerye, in trije dielen forschaet: d'eerste binne Ljeafd
in Bortlycke Mingel-deuntjes; 't oore sinte Gemiene aef Huwzmanne Petear, in oare
Katerye. 't Efterste iz: Hymmelsch Harp-Luyd. Dat iz to sizzen, ytlijcke fen Davids
Psalmen (na zijn dood Boalsert 1668); Gabbema gaf Dy oorde druwck, mei ien
twaade Diel forgreut (Leuward. 1681; met inleiding van S.A.G.); (een titeldruk
Franeker 1684); Friesche rijmlerye, de tredde druwck, op nij trognoaze in forbettere
trog E. E p k e m a (1821, met woordenboek in 1824); Frysce rymlerye, yn de spelling
fen Dr. J.H. Halbertsma oerbrocht fen W a l i n g D i j k s t r a (Freantsjer 1853).
Verschillende eigenhandig geschreven stukken met aanteekeningen liggen in de
Bodleyan Library, Oxford; zie J. H e p k e m a , Alde Fryske Skriften opgehaald en
opnieuw in 't licht gesteld voor dezen tijd (1899).
Zijn portret in 1637 geschilderd door M. Harings, is op 't Friesch Museum te
Leeuwarden (Jan Japiksz. sc.). Een gravure daarnaar, in 1687 door Hilarides ‘for 't
ljuecht helle’, staat voor sommige exemplaren.
Over hem: F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Twee Friezen in Groot-Nederland Nov.
1905, en Fryske Bybleteek II (1896); J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan G. Japiks II
(1827); J. v a n L o o n J z . in Friesche Volksalm. 1892, 262; R. K o o p m a n s ,
Redevoering over G.J. (Amsterdam 1819); P e t i t , Repertorium 1341.
Buitenrust Hettema

[Jardin, Johannes Philippus du]
JARDIN (Johannes Philippus d u ), kloosternaam: T h o m a s ), dominicaan. In 1653
te 's Gravenhage geb. uit het huwelijk van N i c o l a a s d u J a r d i n en F r a n ç o i s e
A g n e s H e l m a n , beiden katholieken van deftigen stand, overl. 15 Juni 1733;
werd opgevoed te Gent, waar zijne ouders zich in 1655 metterwoon hadden
gevestigd. 4 Nov. 1669 ontving hij te Gent het ordekleed. Zijne hoogere studiën
volbracht hij te Leuven en te Parijs, en met zulk een succes, dat hij nog vóór zijne
priesterwijding tot professor in de H. Schrift werd benoemd voor de kloosterschool
te Leuven. 21 Jan. 1687 werden hem in eene plechtige zitting der leuvensche
universiteit de teekenen der doctorale waardigheid geschonken, terwijl hem eenige
jaren later de titel van magister S. theol. door zijne orde werd toegekend. Als schrijver
en redenaar verwierf hij zich grooten naam, vooral op apologetisch gebied door
zijne conferentiën. Lutheranisme, calvinisme, mennonisme, jansenisme vonden in
hem een slagvaardigen bestrijder. Zijn magistraal werk, getiteld: Geloofsgeschillen,
is een rijk voorzien arsenaal ter algemeene verdediging der roomsche Kerk. Een
dozijn jaren was hij prior geweest te Gent, toen hij in 1719 tot provinciaal werd
gekozen der nederduitsche provincie. Op het kapittel te Leuven, waar hem deze
waardigheid werd opgedragen, liet hij door alle aanwezige paters een plechtige
verklaring teekenen, waarbij zij zich aan de bulle ‘Unigenitus’ volkomen onderwierpen
en Quesnel's stellingen van harte verfoeiden. Krachtig droeg
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hij er toe bij, dat België, en vooral Vlaanderen, volhardde in de gehoorzaamheid
aan den paus van Rome. Toen het vierjarig provincialaat was geëindigd, trok hij
zich in zijn klooster te Gent terug, zonder zich evenwel aan eene welverdiende rust
over te geven. De laatste tien jaren, die hem nog geschonken werden, besteedde
hij aan het verkondigen van Gods woord en het schrijven van godvruchtige werken.
Tot zijne voornaamste werken behooren: De officio sacerdotis, een gulden boekje,
dat in 1701 te Brussel verscheen en daarna ontelbare malen, ook in het buitenland,
werd herdrukt; Spoore der Catholycke, tegen Jacob Leydekker, predikant te
Middelburg (uitgegeven in 1710 en 1715); Het aengewesen vergift van de 101
stellingen van Paschasius Quesnel enz. (1724, 2e uitgave 1735, de fransche uitgave
1730, de latijnsche 1729 en 1736); Geestelycke 't Saemen-spraecken tusschen
Philalethes en Philothea (1710, 2 dl.).
Zie: N. v a n H a s s e l , O.P., Thomas du Jardin in de Katholiek XC (1886) 1.
G.A. Meyer

[Jennes, Izaak]
JENNES (Izaak), geb. 1816 te Enschede, gest. 23 Mei 1864 te Utrecht. Hij begon
Oct. 1833 voor rekening van de provincie Overijsel zijn studie aan 's rijks
veeartsenijschool, alwaar hij 27 Juli 1837 tot veearts 1e klasse werd bevorderd. Hij
werd geplaatst te Kampen, doch ging in Oct. 1841 over naar Zwolle, in welke plaatsen
hij zich in een drukke praktijk mocht verheugen. Bij besluit van 19 Febr. 1851 werd
hij, met ingang van 1 April d.a.v., tot leeraar aan 's rijks veeartsenijschool benoemd,
om onderwijs te geven in algemeene en bijzondere ziektekunde, algemeene en
bijzondere geneesleer, geschiedenis der epizoötische ziekten en cliniek. In 1855,
na den dood van den leeraar G. Wit, werd het aantal vakken nog vermeerderd met
geneesmiddel- en vergiftleer.
Jennes behoorde tot de mede-oprichters van het Centraal Veeartsenijkundig
Genootschap (28 Juni 1848); hij werd op 18 Sept. 1848 tot ondervoorzitter daarvan
benoemd en op 26 Aug. 1850 als zoodanig herbenoemd. Op 11 April 1848 werd hij
medelid eener commissie tot het uitgeven van een tijdschrift door het Centraal
Veeartsenijkundig Genootschap. Dit tijdschrift is niet tot stand gekomen. Intusschen
werd Jennes op 17 Aug. 1852 benoemd tot mede-redacteur van het tijdschrift der
nieuw opgerichte Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland:
Verzameling van Veeartsenijkundige Bijdragen (Utrecht 1860). Deze maatschappij,
in hoofdzaak uit veeartsen in Zuid-Holland gevestigd bestaande, bleek weldra niet
bij machte om de uitgaaf van het tijdschrift voort te zetten. Op 27 Aug. 1862 vond
een verbroedering plaats van alle nederlandsche veeartsen en werd een nieuwe
Maatschappij ter Bevordering der veeartsenijkunde in Nederland opgericht, waarvan
Jennes tot zijn dood mede-redacteur was.
Hij schreef vele artikelen over veeartsenijkunde in Het Repertorium, Tijdschrift
voor de Geneeskunde in al haren omvang (punctio thoracis, kreupelheid paard, vrije
lichamen in de buikholte bij dieren, runderpest, kramphoest bij den hond); in het
Veeartsenijkundig Magazijn van N u m a n (polyp mondholte koe); in de
Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige onderwerpen (het voorkomen
van leewater bij kalveren, longziekte, voorbehoedmiddel tegen deze ziekte,
inentingen daartegen; influenza); in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt
(de vlieg-larvenziekte der schapen).
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Voorts gaf hij in 1848 te Zwolle uit: Het stelsel van F. Guénon, om op uitwendige
kenteekenen der koe te kunnen zien: de hoeveelheid en hoedanigheid der melk,
die zij zal geven, benevens den duur der melkgeving. Naar M. M a g n e . In 1858
zag van hem, in vereeniging met P. v a n S t a a , J.L. H o e g e n en J.B. K i e l s t r a ,
te Leeuwarden het licht: Derde en vierde verslag omtrent inenting besmettelijke
longziekte in Friesland van 1853 tot 1858. Vooral met deze inentingen heeft Jennes
zich naam gemaakt; in 1861 werd hem, in vereeniging met H.J.H. Stempel,
opgedragen in Noord-Brabant tegen de longziekte in te enten. Ook in zake
koepokinenting had hij groote verdienste; ter erkenning hiervan kreeg hij in 1863
een zilveren medaille. Hij huwde te Enschede 11 Mei 1839 L u c i a P o m p e j a
H o v i n g , overl. 22 April 1871. Hij werd 26 Mei 1864 op het kleine kerkhof te
Groenekan, gem. Maartensdijk begraven, waarbij Nicolaas Beets een grafrede hield.
Schimmel

[Joannes Agnus]
JOANNES AGNUS, gest. omstreeks 646. Volgens zijn oudsten levensbeschrijver,
H e r i g e r , die, naar eigen verklaring, alleen put uit mondelinge overlevering, was
hij een rijk grondbezitter en woonde op het landgoed Tihange, niet ver van Hoei.
Op zekeren dag nadert hem op zijn akker een vreemdeling uit het land van over
zee en kondigt hem aan, dat hij bisschop van Maastricht zal worden. Een wonderbaar
teeken komt dit woord bevestigen. Joannes, tot bisschop van Maastricht gekozen,
werkt hier ijverig aan de verbreiding en bevestiging van het geloof. Onder zijne
leerlingen is de heilige martelaar Monon een der beroemdsten. Hij is te Hoei
begraven in de kerk van de HH. Cosmas en Damianus, aan welke hij vele goederen
had geschonken.
Zie: Bibl. hagiogr. Latina (Brussel 1898-99) in voce.
Kronenburg

[Joannis, Albert]
JOANNIS (Albert), een pater Carmeliet, geb. te Haarlem, was doctor theol. van
Leuven, een man van groote geleerdheid, overl. te Mechelen 1496. Hij schreef
Lectura in Ecclesiasticum; in primam Joannis epistolam canonicam: Quaestiones
in Mag. Sententiarum enz.
Zie over hem: P o s s e v i n , Apparatus sacer: G u i c c i a r d i n i Descriptio
Brabantiae: L e z a n a , Annales 1496; Bibl. Carm. I, 25.
C. de Boer

[Johan IV]
JOHAN (J o h a n n ) IV, graaf van N a s s a u - D i l l e n b u r g , geb. 1 Aug. 1410, gest.
te Dillenburg 3 Febr. 1475, zoon van Engelbrecht I, graaf van Nassau-Dillenburg,
en Johanna van Polanen (kol. 818).
Hij vestigde zich aan vankelijk in Brabant, waar hij 1436 drossaard werd, en
regeerde na den dood zijns vaders (3 Mei 1443), samen met zijn broeder Hendrik
(kol. 1072), diens rijke nalatenschap, die zij later (22 Febr. 1447) bij verdrag te
Keulen, later nog eenigszins gewijzigd, verdeelden, zoodat J. de nederlandsche
bezittingen erfelijk verkreeg benevens Herborn en aanspraak op een deel der
inkomsten van Nassau en Dietz; bij Hendrik's dood (1450), zonder achterlating van
zoons, erfde hij ook de nassausche bezittingen der familie. Als aanzienlijk duitsch
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vorst speelde hij een belangrijke rol in de Soester veete (1443) en werd tijdelijk
maarschalk in Westfalen voor den keurvorst van Keulen; in de Nederlanden diende
hij Philips den Goede en hielp hem (1444) het oproerige Holland tot rust brengen,
later (1452) ook het opgestane Gent, terwijl hij Philips en diens zoon Karel groote
diensten bewees bij de verheffing van Philips bastaard David in het bisdom Utrecht
en de bemachtiging van het bisdom Luik; in den slag bij Montenaken (Oct. 1465)
versloeg hij de Luikenaren ten eenen male; hij was ook bij de verovering van Dinant
(Aug. 1466). Zijn
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duitsche landen hield hij door goede bestuursmaatregelen en verschillende
landvredesverdragen in behoorlijke orde. Hij bevrijdde Breda en Bergen van de
leenroerigheid aan het markgraafschap Antwerpen en bracht deze landen
rechtstreeks onder Brabant, terwijl hij de grenzen van het markgraafschap Bergen
vaststelde (1458). Hij vermeerderde de vrijheden der stad Breda, en legde eene
belangrijke boekerij aan in zijn kasteel te Breda. Gehuwd (7 Febr. 1440) met de
deugdzame en vrome M a r i a , gravin van L o o n e n H e i n s b e r g (geb. 1424,
gest. 20 April 1502), kreeg hij zoo ook Millen, Gangelt en Vucht in bezit en maakte
aanspraak op een haar krachtens erfrecht toekomend deel van Gulik, dat hem echter
door den gulikschen hertog betwist werd. Hij liet twee zoons, Engelbrecht (kol. 819)
en J o h a n n V (geb. te Breda 9 Nov. 1455, gest. te Dillenburg 30 Juli 1516) na,
o

benevens drie dochters: A n n a (gest. 5 April 1514), geh. 1 . met Otto, hertog van
o

Brunswijk-Lüneburg, 2 . met Philips, graaf van Katzenelnbogen; A d r i a n a (geb.
7 Febr. 1449, gest. 11 Juni 1477), geh. met Philips, graaf van Hanau-Müntzenberg,
en Odilia (zie dit deel). Zijn lichaam werd te Breda bijgezet in het graf zijner ouders.
Het gerestaureerde grafmonument met zijn beeltenis is in de Groote Kerk te Breda.
Zie: E. M ü n c h , Geschichte des Hauses Nassau-Oranien III, 68 vlg.; F.
R a c h f a h l , Wilhelm van Oranien I, 34 vlg.; R o e s t v a n L i m b u r g , Het kasteel
te Breda (Schiedam, 1904) 20.
Blok

[Johan VI]
JOHAN (J o h a n n ) VI, d e O u d e , graaf van
N a s s a u - D i l l e n b u r g - K a t z e n e l n b o g e n , geb. te Dillenburg 22 Nov. 1535,
gest. aldaar 8 Oct. 1606, tweede zoon van Wilhelm, graaf van Nassau-Dillenburg,
en Juliana, gravin van Stolberg-Wernigerode. Te Dillenburg opgevoed, erfde hij
volgens het 15 Febr. 1545 te Brussel gesloten en 15 Nov. 1556 te Meurs bevestigde
verdrag tusschen zijn vader en oudsten broeder bij zijns vaders dood (6 Oct. 1559)
het grootste deel van diens nassausche goederen. Hij was een uitnemend bestuurder
en tevens een ijverig lutheraan. Zijn broeder steunde hij krachtig in diens strijd in
de Nederlanden met raad en daad, met name bij diens veldtochten in 1568 en 1572,
die te Dillenburg werden voorbereid en waarvoor ook hij zware geldelijke
verplichtingen op zich nam. Hij maakte Dillenburg tot het middelpunt van staatkundige
en financieele betrekkingen ten dienste van het verzet der Nederlanders tegen
Spanje en nam er de uit de Nederlanden geweken familie zijns broeders op gelijk
vele andere nederlandsche vluchtelingen. Hier werd ook de veldtocht van zijn broeder
graaf Lodewijk in 1574 voorbereid te midden van de grootste gevaren en met
opoffering weder van groote geldsommen. In 1572 tot het hem vroeger tegenstaande
calvinisme bekeerd, wijdde hij zich weldra geheel aan de nederlandsche zaak en
kwam (Aug. 1577) zelf naar de Nederlanden om zijn broeder terzijde te staan. Hier
werd hij (22 Mei 1578) volgens de keuze der Gelderschen door den landvoogd,
aartshertog Matthias, aangesteld tot stadhouder van Gelderland, in welk ambt hij
belangrijke diensten bewees aan de zaak van het calvinisme, dat hij met kracht,
met geweld zelfs, in Gelderland invoerde, en aan de staatkunde zijns broeders, te
wiens behoeve hij de Unie van Utrecht met beleid tot stand wist te brengen (23 Jan.
1579). Van die Unie werd hij aanvankelijk de ‘directeur’, welke post echter weldra
feitelijk ophield te bestaan. De dood zijner eerste vrouw (geh. 6 Juni 1559) E l i s a -
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b e t h , gravin van L e u c h t e n b e r g (6 Juli 1579), en de daardoor in Nassau
ontstaande bezwaren van huiselijken en administratieven aard, niet minder de
aanhoudende tegenwerking, met name der talrijke katholieken, in Gelderland en
elders in het noorden, waar prins Willem hem tot zijn plaatsvervanger had willen
maken, financieele en andere moeilijkheden, de voortdurende vorderingen van
Parma's leger, de toenemende samenwerking van den Prins met den hertog van
Anjou en het fransche koningshuis, dat hij nooit vertrouwde, bewogen hem eindelijk
in weerwil van 's Prinsen vertoogen naar Nassau terug te keeren (begin Juli 1580).
Hij huwde (13 Sept.) met K u n i g u n d e J a c o b a , gravin van P a l t z - Z i m m e r n ,
dochter van keurvorst Friedrich III. Sedert bleef hij weerstand bieden aan alle
pogingen zijns broeders om hem te bewegen weder terug te komen naar de
Nederlanden, ofschoon hij er zijne zoons liet optreden. Hij bleef zijn broeder steunen
met raad en daad, met waarschuwing voor dreigende gevaren en hulp in staatkundige
zaken. Ook na diens dood (1584) toonde hij levendige belangstelling in het lot van
Willems weduwe en kinderen en in de zaken der Nederlanden, terwijl hij herhaaldelijk
aandrong op terugbetaling der aanzienlijke sommen door hem en de zijnen
voorgeschoten, die hij op bijna ½ millioen caroli gulden begrootte. Met name als de
toestand in de Nederlanden na 1590 verbetert, wijst hij op die verplichtingen der
Staten-Generaal, waarvoor hij jaarlijks wel 2000 gulden rente missen moest, terwijl
zijn steeds toenemend gezin (hij was na den dood zijner tweede vrouw (26 Jan.
1586) gehuwd (14 Juni 1586) met J o h a n n a , gravin van S a y n - W i t t g e n s t e i n )
en de onkosten van het bestuur en de verdediging van Nassau hem veel kostten.
31 Juli 1594 sloot hij met de Staten-Generaal over de schulden het Haagsche
Accoord, dat de som op 645000 caroli guldens stelde, te betalen binnen 5 jaren,
die evenwel tot 30 jaren uitgedijd zijn. De onvermoeide en zeer protestantsch-gezinde
vorst deed veel om samenwerking tusschen de Staten-Generaal en de duitsche
vorsten te verkrijgen en de eensgezindheid onder de protestantsche duitsche vorsten
tegenover het katholicisme te bevorderen, met name bij den inval der Spanjaarden
op duitsch gebied in 1599, maar zijne brieven en memoriën werkten bij de lauwe
gezindheid dier vorsten tot zijn diepe ergernis in dit opzicht weinig uit. Nog tot in zijn
laatste levensjaar houdt hij niet op met deze pogingen, die echter bij zijn dood nog
niet ver gevorderd waren. Hij heeft 24 kinderen gehad, van wie zijne zoons
W i l h e l m , L u d w i g , Johann der Mittlere (die volgt), G e o r g e , Philipp (zie dit
deel), Ernst Casimir (kol. 833), Ludwig Günther (zie dit deel) en J o h a n n L u d w i g
in staatschen dienst traden.
Zijn portret staat op de door W. de Geest geschilderde groep van de vier broeders
van prins Willem, in het Rijksmuseum. Gegraveerd is het o.a. door Cr. de Passe.
Verschillende portretten die als het zijne zijn uitgegeven, stellen niet hem voor, maar
zijn zoon en kleinzoon van denzelfden naam.
Vele brieven en memoriën van hem in de 8 deelen der eerste en de eerste twee
der tweede serie van G r o e n 's Archives. Vgl. over zijn werk voor de Unie: P.L.
M u l l e r , De Unie van Utrecht (Utr. 1878) en P.J. B l o k , Verspreide studiën I, 172
vlg.; over zijn financieele betrekkingen tot de Nederlanden C. D ö n g e s , Wilhelm
der Schweiger (Dillenb. 1909).
Blok
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[Johan VII]
JOHAN (J o h a n n ) VII, d e r M i t t l e r e , graaf van N a s s a u - S i e g e n , geb. te
Dillenburg 7 Juni 1561, gest. 27 Sept. 1623, tweede zoon van den voorg. en
Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg. Hij diende met roem in de Nederlanden
onder prins Maurits o.a. voor Steenwijk en Koevorden (1592), later (1600-1602) ook
in het zweedsche leger in Lijfland en Polen. Hij was een streng protestant en evenals
zijn vader krachtig tegenstander der spaansch-keizerlijke staatkunde. IJverig
theoloog, ergerde hij zich zeer aan den overgang van zijn zoon J o h a n n d e n
J o n g e r e tot het katholicisme, dat hij verafschuwde. Hij bleef verder in zijn
nassausche gebied, waar hij in 1606 zijn vader was opgevolgd, en stichtte (1616)
er een protestantsche hoogeschool te Siegen, waar hij reeds vroeger een militaire
school had ingericht volgens de in de Nederlanden geleerde beginselen van
oorlogskunst. Uit zijn beide huwelijken met M a g d a l e n a , gravin v a n W a l d e c k ,
en M a r g a r e t h a , hertogin v a n H o l s t e i n - S o n d e r b u r g , had hij 23 kinderen
gehad, van welke verscheidene zoons in de Nederlanden streden, met name Johann
Ernst I (kol. 1222), Johan de Jonge (die volgt), Adolf (kol. 25), Wilhelm (zie dit deel),
Johan Maurits (kol. 1222), George Friedrich (kol. 926), W i l h e l m O t t o , Heinrich
(kol. 1075) Johan Ernst II (kol. 1222); van zijne dochters huwde E l i s a b e t h
C h a r l o t t e (geb. 11 Maart 1626, gest. te Kuilenburg 16 Nov. 1694) met G e o r g
F r i e d r i c h , vorst v a n W a l d e c k , graaf van Kuilenburg; A n n a J o h a n n a
(geb. te Dillenburg 23 Febr. 1594, gest. te 's Gravenhage 7 Dec. 1636), met J o h a n
W o l f e r t , heer v a n B r e d e r o d e ; S o p h i a M a r g a r e t h a (geb. 16 April 1610,
gest. 28 Mei 1665), met G e o r g E r n s t , graaf v a n L i m b u r g - S t i r u m .
Zijn 1611 door J. van Ravesteyn geschilderd portret is in het Mauritshuis te 's
Gravenhage. Ook is het gegraveerd door Cr. de Passe e.a.
Van hem vele brieven bij G r o e n , Archives de la Maison d' Orange- Nassau, 2e
série, I en II, waaronder ook een en ander over hem.
Blok

[Johan]
JOHAN (J o h a n n ), d e J o n g e r e , graaf van N a s s a u - S i e g e n , tweede zoon
van den voorg. en Magdalena, gravin van Waldeck, geb. te Dillenburg 29 Sept.
1583, gest. te Roubaix (Vlaanderen) 27 Juli 1638. Hij studeerde (1600-1601) te
Genève onder Beza en ontmoette er Hendrik IV, koning van Frankrijk, in diens
nabijgelegen kamp. Hij reisde daarna in Italië, waar hij eenigen tijd te Napels
gevangen zat. Daarna trad hij in keizerlijken dienst en diende vervolgens onder
prins Maurits. Einde 1613, na een nieuwe italiaansche reis, ging hij over tot het
katholicisme, van welken overgang hij zijn vader op theologische gronden nauwkeurig
rekenschap gaf. Hij trad in dienst der aartshertogen Albrecht en Isabella en huwde
(13 Aug. 1618) met E r n e s t i n e , prinses v a n L i g n e , dochter van Lamoraal,
prins van Ligne, en Marie, markgravin van Roubaix. Zeer gezien aan het brusselsche
hof, diende hij na het einde van het Bestand tegen de Vereenigde Nederlanden en
nam o.a. deel aan den krijgstocht in de Veluwe (1629), waarbij hij belast was met
de verdediging van de brug over den IJsel; hij plunderde daarbij de Veluwe. Ook
voerde hij het bevel op de spaansche vloot, die in Sept. 1631 Zeeland aanviel maar
in het Slaak vernield werd (13 Sept.); hij ontkwam daar nauwelijks. Hij was ridder
van het Gulden Vlies en markies van Monte Caballo. Zijn eenige zoon J o h a n n
Franz Deside-
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r a t u s bleef eveneens in spaanschen dienst in de Nederlanden.
Zijn geschilderd portret is tweemaal in het Rijksmuseum te Amsterdam, resp. van
de hand van Mierevelt en van J. van Ravesteyn. Ook Anth. van Dyck heeft hem
herhaaldelijk geschilderd, o.a. met zijn vrouw en kinderen, bij lord Ashburton te
Londen, en voor de ‘Iconographie’ (P. Pontius sc.).
Van hem brieven bij G r o e n , Archives 2e série, II.
Blok

[Johan Ernst I]
JOHAN ERNST (J o h a n n E r n s t ) I, graaf van N a s s a u - S i e g e n , geb. 21 Oct.
1582, gest. te Udine (Venetië) 17 Sept. 1617, oudste zoon van Johann VII, graaf
van Nassau-Siegen, en Magdalena, gravin van Waldeck (kol. 1221), studeerde te
Cassel en Genève, later te Leeuwarden bij Willem Lodewijk en diende sedert 1601
onder prins Maurits; hij nam deel aan de verdediging van Oostende, later als hopman
in het regiment van zijn oom Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz. Hij vergezelde
(1603) Frederik Hendrik in Engeland; zijn dapperheid en beleid deden hem het bevel
over het regiment der ‘Nieuwe Geuzen’ verwerven, een der beste staatsche
regimenten, terwijl hij als onderbevelhebber onder Maurits de expeditie tegen Gulik
(1613) hielp leiden. Toen de venetiaansche resident Suriano tijdens het Twaalfjarig
Bestand (1616) hulptroepen voor Venetië in het staatsche leger trachtte te werven,
bood hij zich als bevelhebber aan en werd gaarne aangenomen. Hij vertrok te scheep
met ongeveer 6000 man (Maart 1617) en werd na zijne aankomst een maand later
onder een venetiaansch opperbevelhebber gebruikt voor den zwaren krijg tegen
Oostenrijk en de Uskoken, zeeroovers in de Adriatische zee, met name bij het beleg
van Gradisca. De expeditie ondervond evenwel ernstige bezwaren wegens het
klimaat, de slechte verzorging en de gebrekkige hoofdleiding, waarover hij zich
ernstig beklaagde bij de venetiaansche regeering. Zelf, gelijk velen zijner
tochtgenooten, door den rooden loop aangetast, stierf hij onverwacht. Hij was
ongehuwd gebleven. Zijn gebalsemd lijk werd naar Siegen overgebracht.
Brieven van hem bij G r o e n , Archives de la Maison d'Orange- Nassau, 2e série,
I en II. Over de venetiaansche expeditie: d e J o n g e , Nederland en Venetië, 63
vlg. en B l o k , Relazioni Venez. (den Haag 1910) 97-98. Zijn door J. van Ravesteyn
geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ook is het gegraveerd
door Cr. de Passe.
Vgl.: J. L i n s a y , Cort verhaal van de reyse der Nederl. soldaten 1616 na Venetië
(Delft 1622).
Blok

[Johan Ernst II]
JOHAN ERNST (J o h a n n E r n s t ) II, graaf v a n N a s s a u - S i e g e n , geb. 8
Nov. 1618, gest. in de Allerheiligenbaai (Brazilië) 23 Nov. 1639, jongste zoon van
Johann VII, graaf van Nassau-Siegen, en Margaretha, hertogin van
Holstein-Sonderburg (kol. 1221). Hij trad onder prins Frederik Hendrik in staatschen
dienst en nam deel aan de reis van zijn ouderen broeder Johan Maurits naar Brazilië;
hij stierf ongehuwd. Zijn geschilderd portret is in het museum te Hoorn.
Vgl.: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het Vorstenhuis Oranje-Nassau (Leiden Utrecht 1883) 120.
Blok
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[Johan Maurits]
JOHAN MAURITS (Johann Moritz), de B r a z i l i a a n of A m e r i k a a n , graaf, later
vorst van N a s s a u - S i e g e n , geb. te Dillenburg 17 Juni 1604, gest. te Bergendaal
(Kleef) 20 Dec. 1679, zoon van Johan VII, graaf van Nassau-
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Siegen en Magdalena, gravin van Waldeck (kol. 1221). Hij studeerde te Siegen,
Basel en Genève en trad (1621) in staatschen dienst, deelnemend aan de
veldtochten van prins Maurits en prins Frederik Hendrik, was zelf voortreffelijk wisen vestingbouwkundige, tevens beminnaar der schilderen bouwkunst. Hij nam o.a.
deel aan de belegeringen van Grol (1627) en den Bosch (1629), den Maas-veldtocht
(1632), de verovering van Rijnberk (1633), den strijd om Schenkenschans (1635-36).
Op voorstel van Frederik Hendrik werd hij (4 Aug. 1636), door de West-Indische
Compagnie benoemd tot gouverneur, kapiteinen admiraal-generaal van Brazilië; hij
vertrok 25 Oct. en kwam er 23 Jan. 1637 aan. Hij breidde er het gebied der
Compagnie aanzienlijk uit, versterkte de voornaamste havensteden en liet daar
belangrijke bouwwerken uitvoeren door den bouwmeester Pieter Post en anderen,
vooral in zijne residentie Mauritiusstad (Fernambuco) en liet het land
wetenschappelijk onderzoeken en ontginnen; hij organiseerde op voortreffelijke
wijze het bestuur der veroverde streken en regeerde er krachtig, hoewel niet zeer
naar den zin der meer op winst bedachte Compagnie. Na vele moeilijkheden met
de bewindhebbers der Compagnie keerde hij in Juli 1644 naar de Republiek terug,
uitbundig geprezen wegens zijn beleid. Hij werd opperbevelhebber der staatsche
ruiterij, als opvolger van den gestorven Stakenbroek, bevelhebber van Wezel, nam
deel aan de laatste veldtochten van Frederik Hendrik en bouwde in den Haag het
prachtige ‘Mauritshuis’. Nadat hij geweigerd had tot verdediging van het sedert zijn
vertrek door de Portugeezen deerlijk geteisterde bezit der W.I. Compagnie weder
in Brazilië op te treden, nam hij (15 Nov. 1647) van keurvorst Friedrich Wilhelm van
Brandenburg het aanbod van het stadhouderschap in Kleef, Mark en Ravensberg
aan, waarbij later nog Minden kwam. Hij vestigde zich nu op het slot te Kleef en
legde hier te Bergendaal een prachtig landhuis aan, waar hij, gelijk te Wezel en
elders, zijn grooten lust in paleizenbouw en aanleg van parken en tuinen in
hollandschen trant opnieuw botvierde, ook te Sonnenburg waar hij (15 Juni 1652)
tot kommandeur (‘Herrenmeister’) der Maltezer Orde in Noord-Duitschland was
verkozen. Ook als regent van het kleefsch-brandenburgsche gebied werd hij
algemeen geprezen. Hij was in Duitschland zeer gezien en werd in 1652 tot rijksvorst
verheven, steeds door den keurvorst van Brandenburg, die zeer met hem bevriend
was en door zijne bemiddeling met nederlandsche kunstenaars, geleerden,
bouwmeesters en ingenieurs in betrekking kwam, in belangrijke zaken van
administratieven en staatkundigen aard geraadpleegd. De zaken der Republiek
bleven hem intusschen levendige belangstelling inboezemen en hij gaf menigen
goeden raad ten behoeve van zijn jongen neef Willem III. Hij trachtte herhaaldelijk
na den dood van den staatschen veldmaarschalk Brederode (1655) diens ambt te
verkrijgen en had daarover onaangenaamheden met zijn insgelijks daarop
rekenenden neef Willem Frederik, stadhouder van Friesland en Groningen; in 1661
bepleitte hij de zaak van Willem III bij Karel II van Engeland. Een en ander riep hem
telkens naar de Republiek, waar hij na de begrafenis van Willem Frederik (1665) te
Franeker door het instorten eener brug, waarover hij reed, nauwelijks den dood
ontkwam. In den oorlog, dien de Republiek 1665-66 tegen Munster te voeren had,
bleek het noodig hem met het opperbevel over het kleine en verwaarloosde staatsche
leger
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te belasten (Juli 1665), zij het dan onder toezicht van gedeputeerden te velde. Hij
moest aanvankelijk achter den IJsel wijken en slaagde er nauwelijks in den bisschop
van Munster in het Oosten des lands tegen te houden, nadat zijn troepenmacht
door 6000 Franschen onder Pradel versterkt was. Niet het minst door zijne
bemiddeling liet Brandenburg zich vinden, bij het verdrag van Kleef 16 Febr. 1666,
om de Staten te helpen. Zijne verhouding tot de gedeputeerden te velde liet
intusschen veel te wenschen over, daar zij het leger ook in den winter te veld wilden
houden, wat hij en Pradel krachtig ontrieden. Er werd zelfs ernstig aan gedacht hem
te vervangen door Turenne, Waldeck, Trémoïlle of een ander buitenlandsch
legerhoofd; ten slotte werd hij evenwel in Febr. 1666 herkozen, ofschoon er ook
ernstig sprake was van den jongen Willem III. De oorlog eindigde echter spoedig
door den vrede van Kleef (18 April 1666), waarop hij zich terugtrok. Bij het dreigen
van een oorlog met Frankrijk in het voorjaar van 1668, vóór het sluiten der Triple
Alliantie, werd hij mèt Paulus Wirtz tot veldmaarschalk gekozen en begon aan den
IJsel troepen bijeen te brengen, toen Frankrijk zijn plannen op de Spaansche
Nederlanden opgaf. In het voorjaar van 1672 dreigde de oorlog met Frankrijk opnieuw
en nadat de jonge prins van Oranje kapitein-generaal gemaakt was, bleef Johan
Maurits als veldmaarschalk diens invloedrijke raadsman en stelde met hem de te
nemen maatregelen vast. Hij belastte zich in het bijzonder met de verdediging van
Friesland door de onvoldoende troepenmacht, die hij kon verkrijgen, en slaagde
erin deze provincie en Groningen tegen de munstersche en keulsche aanvallen te
beveiligen. In Nov. 1673 zag hij zich gedwongen wegens ziekte en ouderdom naar
den Haag terug te keeren en het bevel over te geven aan luit.-gen. Rabenhaupt.
Na het sluiten van den vrede met Munster en Keulen (April - Mei 1674) leefde hij
verder rustig meestal te Kleef, waar hij zijn landgoed Bergendaal steeds meer
verfraaide en er van zijn prachtige verzamelingen genoot. Hij liet er een grafteeken
voor zich oprichten en stierf er rustig en kalm, nalatend den roem van groote
krijgsdaden en levendige belangstelling in kunst en wetenschap. Zijn lijk werd
overeenkomstig zijn wensch in den grafkelder te Bergendaal met grooten eenvoud
bijgezet, maar later naar Siegen overgebracht. Hij was ongehuwd gebleven. Een
der kwartieren van het scheepsvolk aan boord der staatsche schepen werd naar
hem genoemd.
Van zijn vele portretten vermelden wij die door Mierevelt (W. Jz. Delff sc. 1637)
door G.v. Honthorst (P. Soutman sc. 1647), door G. Flinck (C.v. Dalen sc.), door P.
Nasou 1666 in het museum te Mainz en door J. de Baen in het Mauritshuis te 's
o

Gravenhage. (Zie E.W. M o e s , Iconographia Batava, n . 4016).
Vele brieven van hem in G r o e n 's Archives 2e série, III-V.
Over hem: C. B a r l a e u s , Rerum in Brasilia gestarum sub praefectura ill. Com.
J.M. Nassaviae (Amst. 1647, herdrukt Clevis 1660, vert. in het hoogd. als
Brasilianische Geschichte, Cleve 1659); J.G. d e C r a n e , Oratio de J.M. Nass.
principe (Gron. 1816); D r i e s s e n , Leben des Fürsten J.M. von N. (Berlin 1849);
P.M. N e t s c h e r , Les Hollandais au Brésil, 83; G. G a l l a n d , Der Grosse Kurfürst
und Moritz von Nassau (Frankfurt a.M. 1893); Forschungen zur Brandenb.
Geschichte XIX (1906) 1, 89.
Blok

[Johan Willem Friso, vorst van Nassau-Dietz]
JOHAN WILLEM FRISO, vorst van N a s s a u - D i e t z , prins v a n O r a n j e , geb.
te Dessau 4
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Aug. 1687 (o.s.), gest. aan den Moerdijk 14 Juli 1711, zoon van Hendrik Casimir II,
vorst van Nassau-Dietz, en Henriëtte Amalia, vorstin van Anhalt-Dessau (kol. 1080)
Hij ontving bij zijn doop van de Staten-Generaal als peters een lijfrente van ƒ 3000
's jaars als pillegift. Te Leeuwarden opgevoed onder leiding van den franeker
predikant en hoogleeraar Johannes Lemonon, volgde hij onder voogdij zijner moeder
zijn 5 Maart 1696 gestorven vader op in diens waardigheden als stadhouder en
kapitein-generaal van Friesland, Groningen en Drente. Hij studeerde te Franeker
sedert 1700 onder leiding van den wiskundige Bern. Fullenius en sedert 1702 te
Utrecht onder die van den wiskundige Saurin en den classicus Graevius. De
kinderlooze koning Willem III had hem tot zijn universeelen erfgenaam en opvolger
in de Republiek bestemd maar hij vond tegenstand bij Holland, dat vreesde voor te
groote macht van een algemeenen stadhouder en kapiteingeneraal over alle
gewesten en deze voorstellen (1701) ongunstig opnam. Bij 's konings dood (19
Maart 1702) was de zaak nog hangende. De jonge vorst kon ten gevolge van den
spoedig uitgebroken oorlog zijn rechten niet handhaven op Oranje en andere
bezittmgen van Willem III, die hem overigens ook door zijn neef, den koning van
Pruisen, door zijn katholieken neef van Nassau-Siegen, door de talrijke
afstammelingen van het oude huis van Châlon in Frankrijk werden betwist. Bovendien
wilde nu koning Lodewijk XIV bezit nemen van het prinsdom, sinds lang, een, vooral
wegens het protestantisme van een deel der bevolking, voor zijne plannen gevaarlijk
enclave in zijn koninkrijk; hij beschermde er voorloopig de door zijn ‘Conseil’ als
rechtmatig erkende aanspraken van den uit het huis van Châlon stammenden prins
van Conti. De protestanten werden er verdreven en bij den vrede van Utrecht (1713)
bleef het prinsdom in fransche handen; de prins van Conti erkende de souvereiniteit
van Lodewijk XIV. Over de erfenis van Willem III en den titel ‘prins van Oranje’
ontstond een ernstig geschil tusschen den frieschen tak der Nassau's en het
pruisische koningshuis, welk verschil nog niet beslecht was bij den dood van den
jongen vorst. Deze dacht in 1702 onder leiding van zijn gouverneur van Heemstra
den eersten veldtocht van het staatsche leger bij te wonen maar werd daarin
verhinderd door een val van het paard en kon eerst in 1703 aan den krijg deelnemen.
Hij deed dit onder leiding vooral van den veldmaarschalk Hendrik van Nassau, heer
van Ouwerkerk, in 1704 als gedesigneerd generaal der infanterie. Pogingen om
hem lid van den Raad van State te maken (1705) mislukten door den tegenstand
van Holland en Utrecht, later (1707) nog door Zeeland en Overijsel in dezen
gesteund, zoodat hiervan niets kon komen; deze vier gewesten weigerden ook een
stadhouder te benoemen gelijk ook Gelderland daartoe nog niet overging. Toen hij
in 1707 meerderjarig werd en zijne waardigheden in de noordelijke provinciën
aanvaardde (in Groningen eerst in 1708 en onder beperkingen), trad hij ook feitelijk
als generaal op. Hij onderscheidde zich zeer in den slag bij Oudenaarde (11 Juli
1708), bij het daarop volgende beleg van Rijssel maar vooral bij Malplaquet (11
Sept. 1709), waar hij den mislukten aanval op de schans van Aulnoit, den sleutel
der fransche stelling, met groote dapperheid leidde en later den storm van de zware
fransche ruiterij onder Boufflers afsloeg aan het hoofd zijner deerlijk geteisterde
troepen. Hij veroverde daarna Bergen (20 Oct. 1709) en onderscheidde
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zich eindelijk bij het beleg van Douai, waar hij met den vorst van Anhalt-Dessau het
bevel voerde (voorjaar 1710), en bij St. Venant. Zijn huwelijk met M a r i e L o u i s e ,
landgravin v a n H e s s e n - C a s s e l (26 April 1709) gaf aanleiding tot nieuwe
pogingen om zijn gezag in de Republiek uit te breiden maar ook deze mislukten.
Aan den veldtocht van 1711 nam hij opnieuw deel aan het hoofd der staatsche
infanterie, maar hij verliet het leger om in den Haag te komen onderhandelen over
de verschillen met den koning van Pruisen. Op die reis verdronk hij door het omslaan
der pont over den Moerdijk bij een opkomenden storm. Zijn lijk werd acht dagen
later gevonden en eerst te Oranjewoud, later (25 Febr. 1712) te Leeuwarden
(Jacobijnenkerk) begraven. Hij liet eene dochter na: Anna Charlotte Amalia Louise
(kol. 151); 1 Sept. 1711 werd zijn zoon Willem Karel Hendrik Friso geboren (de
latere prins Willem IV).
Van zijn portretten vermelden wij die door H. de Quiter op het slot te Gripsholm
(J. Houbraken sc.) en vele door J. Volders in het Kon. Paleis te 's Gravenhage (P.v.
Gunst sc.).
Zie: F. H a l m a , Nassausche heldenkrans (Franeker 1707) en Het leven van
Johan Willem Friso (Amst. 1716, 2 dl.).
Blok

[Johannis, Erasmus]
JOHANNIS (Erasm(i)us), komt ook voor onder den naam J a n s s e n s en H a n s .
Afkomstig uit den Altmark; geboortejaar onbekend. Hij was tijdens de opkomst van
de leer van Luther en Calvijn rector van een college te Antwerpen; hij helde sterk
tot de nieuwe leer over, maar nog meer naar het socinianisme. Uiterlijk 1576 verliet
hij Antwerpen, uit vrees voor vervolging. In dat jaar volgde hij Martinus Berner als
rector van het college te Emden op. Ook daar achtte hij zich niet veilig en begon
een zwervend leven. In Sept. 1583 liet hij zich te Leiden als student inschrijven.
Begin 1584 verscheen zijn Clara demonstratio Antichristum immediate post mortem
Apostolorum coepisse regnare in Ecclesia Christi; ook in het nederlandsch. Door
dit boekje werd het gezag der kerkvaders en concilies ondermijnd, waardoor het
hier ergernis verwekte. Te Leiden moet hij bevriend geweest zijn met Caspar
Coolhaes. Bij dezen bevond zich in Mrt. 1584 zijn bibliotheek, die toen op last van
burgermeesteren werd geïnventariseerd. Hij schijnt dus in Mrt: Leiden verlaten te
hebben met zijn kinderen. Zijn vrouw was te Leiden overleden. In Mei 1584 gaven
burgermeesteren van Leiden voor, hem niet te kennen, toen de Staten hem vervolgen
wilden om bovenstaand boekje en constateerden ten slotte, dat hij juist de stad had
verlaten en over Amsterdam naar Hamburg was vertrokken. Exemplaren van den
hollandschen tekst der Demonstratio werden toen ten huize van Coolhaes gevonden.
Zijn schoonbroeder, Jacques van Haelewijn, uit Amsterdam, nam 28 Juli 1585 te
Leiden zijn bibliotheek in ontvangst. Van Hamburg schijnt hij naar Polen vertrokken
te zijn. In 1584 nog had hij te Krakau een theologisch dispuut met Faustus Socinus,
dat schriftelijk werd voortgezet. Hij beweerde, met de oude Arrianen, dat Christus
uit niets was geschapen vóór alle creaturen. Andreas Dudith, de vriend van Socinus
en van hem, zou in de zaak uitspraak doen. Toen J. kans zag een goede
predikantsplaats bij de unitariers te Klausenburg in Transsilvanië te krijgen, trok hij
zijn stellingen in en hield hij zich aan de leer van Socinus. In het midden van 1595
bekleedde hij dit ambt nog.
P a q u o t vermeldt de volgende werken: Een werkje in ariaanschen geest te
Antwerpen
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verschenen, door prins Willem onderdrukt; J. corrigeerde de latijnsche vertaling van
de boeken der profeten door Junius en Tremellius. Hier uit blijkt misschien dat hij
in 1579 te Frankfort was, daar deze vertaling in dat jaar te Frankfort verscheen;
Clara demonstratio (1584) (zie boven), ook in Bibl. fratr. Pol. I: 2, 489; de hollandsche
o

uitgave Pamflet Knuttel n . 719; Antithesis doctrinae Christi et Antichristi de uno
vero Deo (1585); Scriptum quo causas, propter quas vita aeterna contingat,
complectitur (1589); Epistola ad Faustum Socinum; De Unigeniti Filii Dei existentia
tegen F a u s t u s S o c i n u s (1599); De quatuor Monarchiis liber; Commentarius
in Apocalypsin.
Zie: Biographie Nationale X, 501 vlg. copie van wat P a q u o t reeds gaf): D o z y
in Handelingen Letterk. 1889, 135; P r i n s e n in Oud-Holland 1910, 146;
A l b e r d i n g k T h i j m in W e t z e r u. W e l t e 's Kirchenlexicon VI, 1237.
Prinsen

[Jolink, Heyndrick Dirrecksen]
JOLINK (Heyndrick Dirrecksen) van Zutphen, een der stuurlieden op de vloot onder
van Neck, waarmede in 1598 de tweede ‘schipvaerd’ naar Java ondernomen werd.
Zijn eigenhandig journaal, thans berustende op het algemeen rijks-archief, bevat
eene merkwaardige opsomming zijner eerste zeereizen, hoofdzakelijk onder
spaansch-portugeesche vlag. Zij doen zien, hoe goed voorbereid vele Nederlanders
reeds waren, toen zij zich op de groote zeevaart, onder eigen vlag gingen toeleggen
en zijn, in hunne soort, niet minder merkwaardig dan b.v. de Herinneringen van
Steven van der Hagen.
Zie: Marineblad 1909-10, 6e afl.
Naber

[Jong, Anne Wiebes de]
JONG (Anne Wiebes d e ), geb. te Joure 10 Jan. 1857, priester gewijd te Utrecht
15 Aug. 1883, werd benoemd tot kapelaan te Tubbergen 4 Dec. 1884, te Utrecht
(St. Martinus) 10 Juni 1886. Van 31 Oct. 1899 tot zijn dood 27 April 1906 was hij
hoogleeraar in de moraal te Rijsenburg, waar hij op het kerkhof van het seminarie
werd begraven. Hij gaf uit: Praelectiones theologiae moralis quas in seminario
Rijsenburgensi tradebat J.W.S. v a n E g e r e n , Editio altera, novissimis decisionibus
aucta (Utrecht 1901-1905).
Knuif

[Jong, Pieter de]
JONG (Pieter d e ), geb. te Nieuwveen 3 Mrt. 1832, overleden te Utrecht 25 Jan.
1890. Hij studeerde te Leiden theologie en oostersche, vooral semietische letteren
en promoveerde in 1857 tot doctor theologiae, na verdediging van een dissertatie:
de Psalmis Maccabaicis (Leiden 1857). Reeds in 1855 had de hoogleeraar T.W.J.
Juynbollhem aangesteld als zijn adjutor aan het legaat-Warner. Twee jaar na zijn
promotie werd hij bovendien benoemd tot lector in het perzisch en turksch aan de
leidsche universiteit. Na Juynboll's dood in 1861 werd hij waarnemend interpres en
in 1866 interpres van hetzelfde legaat. Toen in 1868 de plaats van Millies te Utrecht
vacant werd, koos men de Jong tot zijn opvolger; hij doceerde aanvankelijk de
oud-testamentische vakken, het hebreeuwsch en de hebreeuwsche oudheden; na
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de nieuwe wet op het hooger onderwijs alleen de laatste beide. In 1869 was de
Jong gehuwd met mej. C. l e P o o l e ; uit dit huwelijk werd een dochter geboren.
Bibliographie: Tekstuitgaven: Dhahabi, Moschtabih (Leiden 1863 en 1881); Iln
al-Qaisarani, Ansab al-muttafiqa (ib. 1865); Thaalibi, Lata ifo 'l-ma'arif (ib. 1867);
Fragmenta Hist. Arab. I. Verder 2 catalogi van Hss.: Catalogus codd. orientt. bibl.
acad. Lugd.-Bat. III, IV (te zamen met M.J. d e G o e j e ) en Catalogus codd. orientt.
bibl. acad. regiae scientiarum (Leiden 1862). Op
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het gebied van het hebreeuwsch: De Prediker vertaald en verklaard (Leiden 1861);
over de met ab, ach enz. samengestelde hebreeuwsche eigennamen in Versl. en
Med. Akad. Wet. Lett. 2e reeks, X, 54 vgg. In dezelfde Verslagen enz. (2e reeks
VIII, 217 vgg.) verscheen een verslag over een Arab. Handschr. behelzende eene
bestrijding v. 't christendom; in de Gids 1875, III, 557, vgg. een beoordeeling van
F r i e d e r i c h e t v.d. B e r g , Cat. codd. arabb .... Bataviae. Verder zijn inaugureele
en rectorale oraties (Leiden 1869 en Utrecht 1881) en twee redevoeringen in het
Utrechtsch Genootschap, de eerste over het lot der vrouw, bepaald. der gehuwde
vrouw, bij de Semieten (Verslag prov. Utr. Gen., 1877, 5 vlg.) en een
historisch-psychol. studie over Mohammed (ib. 1887, 5 vgg.).
Ze: d e G o e j e in Jaarb. Akad. 1890; Levensber. Letterk. 1890, 334 en verder
de bij P e t i t Repertorium genoemde artikelen.
Wensinck

[Jordens, Mr. Georg]
JORDENS (Mr. Georg), geb. te Deventer 1720, overl. aldaar 16 Februari 1776, was
zoon van H e r m a n J o r d e n s en van S i n a M a r i a R o y e r . Na de eerste
beginselen van de rechtswetenschap te Deventer geleerd te hebben, vertrok hij
naar de utrechtsche universiteit, waar hij in 1743 promoveerde na verdediging van
eene verhandeling, de Legitimatione. Hij vestigde zich als advocaat te Deventer,
waar hij nog in datzelfde jaar tot lid der gezworen gemeente werd gekozen. Toen
in 1746 zijn vroegere leeraar F.G. Houck van het deventer athenaeum naar de
utrechtsche hoogeschool vertrok, werd hij in diens plaats tot hoogleeraar in de
rechtswetenschappen aan het deventer athenaeum benoemd. 15 Sept. hield hij zijn
inaugureele rede: de Interna legum civilium obligatione etiam principem quam civem
tenente. Driemaal was hij rector magnificus, bij welke gelegenheden hij de
navolgende redevoeringen hield: in 1752 de Advocatis Romanorum; in 1764 de
Finibus Jurisprudentiae Romanae in Transisalania regundis; in 1773 de Politicis
nonnullorum iuris Romani, cum publici, tum privati rationibus. Voor een benoeming
naar Groningen in 1773 bedankte hij.
Hij was 12 Juni 1749 gehuwd met E l i s a b e t h W i c h e r l i n c k ged. te Zwolle
9 Febr. 1729, overl. 7 Nov. 1789, dochter van G e r h a r d W i c h e r l i n c k en M a r i a
J o r d e n s . Behalve de reeds genoemde stukken verscheen nog van hem
gezamenlijk met S.E. t e n B r i n k : Consideratiën overgegeven aan Ridderschap
en Steeden der Staaten van Overijssel op het request van Adolph Philip Zeiger,
Graave van Rechteren enz. gepraesenteerd aan Z.D.H. Willem C.H. Friso enz.
(Deventer 1751).
Zie: C. F r a n s e n v a n E c k en P. B o s s c h a , Tweede eeuwfeest van het
athenaeum Illustre 111; A.F. R ü c k e r s f e l d e r , Peroratie op den dood van Georg
Jordens (Dev. 1776).
H. Kronenberg

[Jordens, Mr. Gerhard David]
JORDENS (Mr. Gerhard David), uit hetzelfde deventer patricische geslacht als de
hiervoor genoemde Georg Jordens gesproten; 19 Febr. 1734 te Deventer geb. uit
het huwelijk van H e r m a n J o a n J o r d e n s en R u d o l f i n a J o h a n n a
D a e n d e l s , overl. 6 Febr. 1803. In 1750 als student aan het deventer athenaeum
ingeschreven verdedigde hij aldaar 17 Oct. 1753 een rechtsgeleerde verhandeling
de Differentiis Actionum bonae fidei, stricti iuris et arbitrariarum; zijn rechtsgeleerde
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studies voltooide hij te Leiden, waar hij 11 Juni 1756 promoveerde op eene dissertatie
ad Leg. Un. Cod. de Nili aggeribus non rumpendis. Te Deventer teruggekeerd werd
hij in 1760 tot lid van de ge-
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zworen gemeente, in 1771 tot burgemeester gekozen. Het duurde evenwel nog
verscheidene jaren, voor hij door den Stadhouder met eenige bijzondere commissie
begiftigd werd. De reden hiervoor zal wel gelegen hebben in het feit, dat Jordens
door nauwe vriendschapsbanden was verbonden aan den bekenden overijselschen
patriot Joan Derk van der Capellen. Ook zelf behoorde hij tot de patriotsche partij,
doch tot de gematigden onder dezen.
In 1784 was hij namens Deventer gecommitteerd in de commissie te Kampen,
bijeengekomen ter beslechting van het geschil tusschen Ridderschap en Steden
over het recht van overstemming; voorts maakte hij deel uit van de commissie tot
het defensiewezen in 1786 te 's Gravenhage bijeengekomen. De Oranje-omwenteling
van 1787 maakte voorloopig aan zijn staatkundige loopbaan een einde. Na de
omwenteling van 1795 trad hij terstond weer op den voorgrond en werd naar de
provisioneele vergadering in den Haag afgevaardigd. Het was onder zijn tijdelijk
voorzitterschap, dat 25 November 1795 het besluit genomen werd, dat de Nationale
vergadering op 1 Februari 1796 zou bijeenkomen, welke datum later op 1 Maart
verschoven werd. Gekozen in de Nationale vergadering behoorde hij daar met
Bicker, Vitringa, de Mist, de Sitter, van Marle e.a. tot de leiders van de federalistische
partij, den rechtervleugel in de vergadering. De jacobijnsche staatsgreep van 22
Januari 1798 voerde Jordens, die toen lid was van de Commissie tot de
Buitenlandsche Zaken, als gevangene naar het huis Honselaarsdijk, waar hij tot 14
Juli van dat jaar in hechtenis bleef; zijn invrijheidstelling was het gevolg van den
coup d'état van Daendels van 12 Juni. Na deel uitgemaakt te hebben van de
financieele commissie voor Overijsel, werd hij in 1801 benoemd tot lid van het nieuw
opgerichte Hooge Nationale Gerechtshof te 's Gravenhage, welke betrekking hij tot
zijn dood vervulde.
o

Hij was 2 maal gehuwd: 1 . te Deventer 14 Nov. 1765 met M a r i a E l i s a b e t h
v a n H e m e r t , geb. 1740, overl. 11 Oct. 1772, dochter van jonker J a c o b u s
H e r m a n v a n H e m e r t tot den Krijtenborch en van C a t h a r i n a C h r i s t i n a
o

J o r d e n s ; 2 .: te Zwolle 17 Juli 1774 met E l i s a b e t h M e c h t e l d L o u i s , geb.
30 Oct. 1739, overl. 27 Juli 1821, dochter van D a n i ë l L o u i s en van H e n d r i n a
Mechteld Jordens.
Hij was een uitnemend latijnsch dichter en verscheidene latijnsche gedichten van
hem zagen het licht.
Een geschilderd portret (pastel) van hem en van zijn tweede echtgenoote berust
bij de familie Jordens te Deventer; zijn silhouet is te vinden in R o g g e ,
Staatsregeling.
Hij schreef o.a.: Gellia lusus poeticus (Lugd. Bat. 1763); In Natali decimo octavo
Gulielmi Arausionensium ac Nassaviae principis, quum Rempublicam adiret (1766);
Josephus carmine heroico celebratus (Dav. 1795). Voorts vele
gelegenheidsgedichten, waarvan zich een bundel bevindt in de
athenaeum-bibliotheek te Deventer. Tijdens zijn gevangenschap op Honselaarsdijk
schreef hij op den muur van zijn kamer een latijnsch gedicht, medegedeeld o.a.
door v a n E c k e n B o s s c h a , Tweede eeuwfeest.
Zie: Vervolgen op W a g e n a a r XXXI, 160; XXXIV 152; C. R o g g e , Geschiedenis
der Staatsregel. 499 vlg.; S a x e , Onomasticon VIII, 256; S c h e l t e m a , Staatk.
Nederland II, 2e stuk 553; Authentieke Bijdragen tot de Omwenteling
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van den 22en Januari 1798 n . 83, 169; n . 150, 300; P.H. P e e r l k a m p , de Vita
ac doctrina omnium Belgarum, qui Latina Carmina composuerunt 105; v. E c k e n
B o s s c h a , Tweede Eeuwfeest van het Deventer Athenaeum, 79; H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken II, register, 1022.
H. Kronenberg

[Jordens, Mr. Hendrik Willem]
JORDENS (Mr. Hendrik Willem), uit hetzelfde geslacht als de voorgaanden, geb.
te Zwolle 23 Aug. 1807, overl. te Deventer 9 Febr. 1881, was zoon van H e r m a n
G e o r g e J o r d e n s en van S i n a M a r i a v a n D o o r n i n c k . Hij huwde te
Deventer 22 Aug. 1839 A l e y d a M a r g a r e t h a K r o n e n b e r g , geb. 18 Sept.
1815, overl. 20 Jan. 1899, dochter van mr. H e n r i c u s G e r h a r d u s en van
H e s t e r G e e r t r u i d B u d d e . Na zijn promotie (hij studeerde te Leiden) vestigde
hij zich als advocaat en procureur te Deventer, waar hij lid van den raad en lid van
de Provinciale Staten van Overijsel werd. Voorts was hij curator van het deventer
athenaeum en was voorzitter van dit college, toen in 1867 het geruchtmakend
ontslag aan professor dr. J. van Vloten door den deventer gemeenteraad gegeven
werd. In den strijd over het juridisch karakter der deventer grootburgerrechten stond
hij aan de zijde van hen, die deze van privaatrechtelijken aard beschouwden en
verdedigde deze meening in een van veel bronnenonderzoek getuigend werkje:
Deventer Stadsweiden en Burgerrechten (Zwolle 1862). Voorts verschenen nog
van zijne hand: Feestrede ter herinnering aan de verlossing van Deventer van de
Fransche bezetting (Deventer 1864); Stadswillekoer van Ommen z.j.
H. Kronenberg

[Jordens, Mr. Willem Herman Cost]
JORDENS (Mr. Willem Herman C o s t ), kleinzoon van Gerhard David Jordens (kol.
1228), werd 5 Mrt. 1799 te Deventer uit het huwelijk van Mr. H e r m a n J o a n
J o r d e n s en B a r b a r a E l i s a b e t h C o s t geb., overl. ald. 23 Nov. 1875. Na
eerst de lessen aan het deventer athenaeum gevolgd te hebben, vertrok hij als
student in de rechten naar Leiden, waar hij tevens met vrucht de mathesis en physica
bestudeerde, getuige o.a. zijn met goud bekroonde verhandeling de Quadratura
curvarum. 14 Juni 1822 promoveerde hij tot doctor in de rechtswetenschap op een
dissertatie: de Conditione resolutoria. Van 1826-1855 was hij vrederechter en
kantonrechter te Deventer, terwijl hij van 1827-1874 lid van den raad te Deventer
was. Na reeds in 1837 tot lid der Provinciale Staten van Overijsel te zijn benoemd,
nam hij in 1840 als buitengewoon lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
deel aan de herziening der grondwet en trad in 1842 als gewoon lid der Kamer op;
in 1849 verwisselde hij het lidmaatschap der Tweede met dat van de Eerste Kamer,
welke functie hij tot October 1873 bleef vervullen. Hij behoorde tot de liberale partij
en was vooral in financieele zaken specialiteit.
Jordens' beteekenis ligt echter niet in de eerste plaats in datgene, wat hij in zijn
politieke betrekkingen voor het vaderland verrichtte; voor alles was hij Deventernaar
en in zijn werk voor deze stad, zoowel in den raad, als in tallooze besturen, heeft
hij veel nuttigs tot stand gebracht. ‘Zijne adviezen als raadslid’, zoo schrijft een
tijdgenoot, ‘verspreidden altijd licht over een zaak, en kwetsten nimmer iemand, die
van een ander gevoelen mocht zijn’.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

Tot de oude geschiedenis van Deventer en tot de munt- en penningkunde strekten
zich zijn veelzijdige studiën bij voorkeur uit. In talrijke artikelen in den Overijsselsche
Almanak, in de Deven-
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ter Courant en elders vindt men de vruchten van zijne onderzoekingen in de Deventer
archieven; aan den Inventaris van het Deventer archief (1870 bij de wed. P. de
Lange) heeft hij eveneens medegewerkt. Veel licht heeft hij verspreid over de
geschiedenis der munt, speciaal wat Deventer en Overijsel aangaat. Zelf verzamelde
hij met veel kennis een belangrijke collectie overijselsche munten en penningen,
die hij aan de stad Deventer vermaakte en die zich thans in het deventer kabinet
van zeldzaamheden bevindt. Ook een gedeelte zijner bibliotheek, benevens diverse
handschriften, vermaakte hij aan de stad zijner inwoning.
Hij was gehuwd, Mei 1826, met A n n a M a r i a G e z i n a C o c k , geb. 11 Oct.
1800 te Almelo, overl. 18 Nov. 1863, dochter van Mr. C o e n r a a d C o c k en van
B a r t a L a m b e r t s . Hij was lid van de Mij. der Nederl. Letterkunde, van het
Historisch genootschap te Utrecht en van het Provinciaal utrechtsch genootschap
van Kunsten en Wetenschappen.
Een geschilderd portret van hem en van zijn echtgenoote berust bij mr. A. Brants
te Arnhem.
Zie: Levensbericht van mr. W.H. Cost Jordens in de Handelingen van de Mij. der
Nederl. Letterkunde 1876. Dit levensbericht van de hand van Mr. H. v a n L o g h e m
bevat tevens een volledige lijst van de verschillende artikelen door Cost Jordens
geschreven. Zie verder Deventer Courant 3 Dec. 1875.
H. Kronenberg

[Judels, Nathan]
JUDELS (Nathan), geb. 17 Mrt. 1814 te Amsterdam, overl. aldaar 15 Mei 1903, een
der meest populaire tooneelspelers, zoo al niet de populairste, van zijn tijd. Kind
van eenvoudige, eerzame ouders met een groot gezin, werd hij aanvankelijk opgeleid
voor musicus, maar moest al spoedig trachten zelf wat te verdienen en werd
zoodoende violist in het orkest van het toenmalige volkstheater ‘Het huis ten Bosch’
in de Nieuwe Kerkstraat, daarna in dat van ‘De Fransche tuin’, den schouwburg van
Jan Gras, in de Elandsstraat, en van 1831-1839 in den ‘Grand Salon’ op het Rokin,
waar thans het gebouw van Arti et Amicitiae staat. Onderwijl echter had hij kans
gezien ook als tooneelspeler zich verdienstelijk te maken, en als zoodanig debuteerde
hij bij het troepje van zijn lateren schoonvader S a q u i in den toenmaligen
Hoogduitschen Schouwburg, thans het Grand Théâtre, in de Amstelstraat; dat moet
in 1832 zijn geweest, althans 12 Febr. 1857 heeft hij zijn 25-jarig jubileum als
tooneelspeler gevierd.
In 1839 besloot Duport, de directeur van den Grand Salon, een tooneelgezelschap
te vormen om daarmee des Zondags 's avonds voorstellingen te geven, en
engageerde o.a. Judels. Het liep best; maar na korten tijd werd de eigenaar van
den Grand Salon jaloersch, wilde de zaak zelf exploiteeren en zette Duport met zijn
gezelschap buiten de deur. Duport stichtte toen den ‘Salon des Variétés’ in de Nes.
Judels bleef bij hem, werd spoedig een zeer gevierd komiek, en reisde des zomers
in de provincie met een eigen gezelschap, waarbij Pierre Boas was en Sam Kapper
en Salomon van Biene. Na een jaar of vijf kregen deze vier heeren met Duport
onaangenaamheden en stichtten toen, naar het model van den Salon van Duport
een eigen schouwburg, ook Salon des Variétés genaamd, in de Amstelstraat. Dat
gebouw, 26 Aug. 1844 geopend, is in 1909 gesloopt, om plaats te maken voor het
café ‘De Nieuwe Karseboom.’
Judels heeft in dien Salon van 1844 tot 1879, behoudens een korte tusschenpoos,
onafgebroken
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den directeursstaf gevoerd, den langsten tijd met Pierre Boas - de firma heette toen
B o a s e n J u d e l s , - den laatsten tijd met Louis Bouwmeester, en hij heeft er zijn
grootste triomfen gevierd als komiek, maar vooral als bas comique. Het aantal van
de door hem gecreëerde rollen is ontelbaar; een van de meest bekende was die
van Meester Kras in ‘De schoolmeester of het examen ten plattelande’. Bovenal
ook muntte hij uit in het voordragen van toepasselijke coupletten, zooals dat in die
dagen in het genre ‘vaudeville’ gebruikelijk was. Toen later de zangspelen van
Offenbach in zwang kwamen, bleek hij ook daarin volkomen op zijn plaats: Jupiter
in ‘Orpheus in de onderwereld’ en de drievoudige rol De Braziliaan-Frick-Prosper
in ‘Het Parijsche leven’, werden alleraardigst door hem vertolkt.
In 1879 achtte hij den tijd gekomen om de planken vaarwel te zeggen; hij wilde
zijn roem niet overleven en was zuinig genoeg geweest om niet langer het wisselvallig
baantje van tooneeldirecteur te behoeven te vervullen. In het genot van een zeer
jeugdig uiterlijk en een goede gezondheid en opmerkenswaardig jong van hart heeft
hij daarna nog bijkans 24 jaar geleefd, op de handen gedragen door zijn dochter
Rosette, zijn schoonzoon Jacques Roeg, zwager van D.I. Strelitskie en door zijn
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij is ruim 89 jaar oud geworden.
C. Ed. Taurel heeft tweemaal zijn portret naar Ch. Rochussen gegraveerd, eens
als Remy in ‘Marie Jeanne of de vrouw uit de volksklasse’ en eens als Doris
Knoopenschaar in ‘Een bankbiljet van 1000 gulden’.
Zie over hem mijn Tooneelherinneringen 2 vlg., 20 vlg.; J.H. R ö s s i n g in Het
Nieuws van den dag van 18 Mei 1903 en in Eigen Haard van 2 Oct. en 20 Nov.
1909.
Mendes da Costa

[Jurieu, Pierre]
JURIEU (Pierre), predikant bij de waalsche gemeente te Rotterdam, geb. 24 Dec.
1639 te Mer (arrondissement Blois), overl. te Rotterdam 11 Jan. 1713. Reeds in
1667 werd hij aangezocht zijn pastoraat te Mer met dat van Rotterdam te verwisselen,
doch hij meende om geldelijke redenen dit te moeten weigeren. In 1671 werd hij
benoemd tot professor aan de protestantsche universiteit te Sedan, waar hij bleef
tot de opheffing dezer academie (Arrêt du 9 Juillet 1681). Zijne vroeger gevoerde
polemiek tegen het katholicisme maakte het verblijf in Frankrijk voor hem gevaarlijk;
hij vluchtte naar Holland en vestigde zich hetzelfde jaar te 's Gravenhage. Groningen
en Rotterdam haastten zich hem een predikantsplaats aan te bieden; hij koos de
laatstgenoemde stad en werd 7 Juni 1682 als zoodanig bevestigd; kort daarop werd
hij benoemd tot professor aan de illustre school aldaar. Hij was gehuwd met H é l è n e
d u M o u l i n - zuster van Susanne du Moulin, gehuwd met Jaques Basnage - eene
vrouw met mystieken en spiritistischen aanleg. De dogmatische vraagstukken trokken
weinig aandacht bij de protestanten in Frankrijk; zij werden te veel bezig gehouden
met hun verweer tegen de aanvallen van het katholicisme. Ook bij Jurieu bleken de
dogmatische vraagstukken toen niet op den voorgrond te staan. Immers, kort na
zijne vestiging te Rotterdam trachtte hij eene vereeniging van de remonstranten met
de gereformeerde Kerk tot stand te brengen. Hij staakte echter zijne pogingen
daartoe, nadat hem eenige besprekingen over dit onderwerp met prins Willem III
waren toegestaan - hij begreep toen, dat het volgens zijne uitdrukking de ‘ruine du
bon parti’ zou zijn. Later neigde hij meer en meer tot een streng
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dogmatisch calvinisme en streedt voor die richting met grooten ijver. Die overtuiging
werd weldra zoo overwegend, dat hij geen afwijking toeliet. De waarde van eene
andere opvatting dan de zijne erkende hij niet: hij verkondigde ‘de waarheid’ en wie
daarvan afweek, was een ketter en moest vervolgd worden. Met deze overtuiging
bezield twistte hij voortdurend met verschillende protestanten. De voornaamste
strijd, dien hij voerde, is zeker die met Pierre Bayle (kol. 256). De aanleiding daartoe
was zijn boek L'Accomplissement des Propheties ou la Délivrance prochaine de
l'Eglise in 1686 uitgegeven; de inhoud werd bestreden o.a. door een anoniem
geschrift: Avis important aux Refugiés sur leur prochain etour en France. Jurieu
meende daarin de hand van Bayle te herkennen, en hoewel deze meermalen heeft
ontkent de schrijver te zijn, en het ook thans op goede gronden wordt betwijfeld
(C h . B a s t i d e in Bulletin Protest. Franc. 1907, 544) viel Jurieu hem zeer heftig
aan; verschillende geleerden, theologen, Kerken, Synoden en zelfs de Staten
mengden zich in den strijd, wat dan ook ten gevolge had, dat bij resolutie van de
rotterdamsche vroedschap van 30 Oct. 1693 Bayle als professor werd afgezet.
Jurieu's staatkundige overtuiging was overeenkomstig de opvatting van de fransche
Hugenooten der 16e en begin 17e eeuw, in de zuidelijke provinciën ontstaan onder
den indruk van den Bartholomeusnacht en verkondigd door François Hotman,
Théodore de Bèze en anderen. Zij beschouwden den staat als gevestigd op een
‘bilateral contrat’ tusschen vorst en volk. De souvereiniteit berustte bij hen; immers
de vorst is aangesteld in het belang van het volk en niet omgekeerd, zoodat wanneer
de vorst het geweten van het volk tiranniseert, het volk in zijn recht treedt en aan
een ander het bewind kan opdragen. Volgens die opvatting verdedigde Jurieu de
engelsche troonsverwisseling van 1688 en voorspelde hij het toekomstig aftreden
van Louis XIV.
Tegen deze opvatting kwam de Avis important in verzet en toonde aan, dat dit
beweren tot anarchie moest leiden en het recht tot oproer er door zou worden
gewettigd. De beoordeeling van de inbezitneming van de engelsche kroon door
prins Willem III was dan ook de voornaamste reden tot het vonnis, waarbij Bayle
het professoraat werd ontnomen. Van 1685 tot 1696 is Jurieu voortdurend in strijd.
Pierre Papin, de la Conseillere, Henri Basnage de Beauval, Phin Pielat, Samuel
Basnage de Flottemanvelle, le Gendre, Elie Saurin, Pierre de Joncourt en anderen
vervolgde hij allen wegens heterodoxie. Zijne beschuldigingen waren in zulke heftige
bewoordingen, dat de Synode, die telkenmale op verzoening der partijen aandrong,
daarin zelden slaagde, ja zelfs, o.a. in den strijd tusschen hem en Elie Saurin
genoodzaakt was, ook uit vrees voor scheuring in de gemeente, aan beide partijen
het zwijgen op te leggen onder bedreiging hen desnoods als predikanten af te zetten.
Jurieu schreef veel en sprak met overtuiging; zijn gehoor sleepte hij mede. Tot
ernstig onderzoek zijner bewijsgronden, mogen toen mannen als Bayle en Saurin
bekwaam en bevoegd zijn geweest, het grootste gedeelte van zijn gehoor luisterde
en .... geloofde.
Geschriften: Traité de la Dévotion (Quevilly 1675); Apologie pour la morale des
Reformez, ou défense de leur doctrine touchant la justification, la persévérance des
vrais Saints (Quevilly 1675); Traité de la puissance de l'Eglise, dans lequel on
découvre la source de cette puissance etc. (Quevilly
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1677); Les devoirs de la persévérance en deux Sermons (Rott. 1682); Préservatif
contre le changement de réligion, ou idée juste et véritable de la réligion Catholique
romaine opposée aux portraits flatez que l'on en fait (La Haye 1682), een weerlegging
van B o s s u e t : Exposition de la doctrine; La Politique du Clergé de France, ou
Entretiens curieux de deux catholiques Romains, l'un Parisien et l'autre Provincial,
sur les moyens dont on se sert aujourd'huy pour détruire la Réligion Protestante
dans ce Royaume (La Haye 1682) anoniem; Les derniers efforts de l'inocence affligé
(La Haye 1682) anoniem; Examen de l'Eucharistie de l'Eglise Romaine, divisé en
six traités (Rott. 1682); Abrégé de l'histoire du concile de Trente, avec un discours
contenant les reflexions historiques sur les conciles et particulièrement sur la conduite
de celuy de Trente, pour prouver que les Protestants ne sont pas obligez à se
soumettre à ce dernier Concile (Genève 1682, 2 vol., Amsterdam 1683); Histoire
du Calvinisme et celle du Papisme mises en parallele, ou Apologie pour les
Réformateurs, pour la Réformation et pour les Réformez, divisée en quatre parties:
contre Mons. M a i m b o u r g (P i e r r e B a y l e ) (Rott. 1683, 4 vol.) anoniem; Le
Jansenisme convaincu de Vaine Sophistiquerie: ou examen des reflexions de M.
Arnaud (Amst. 1683); L'esprit de M. Arnaud, tiré de sa conduite et de ses écrits etc.
(Deventer 1684, 2 vol.); Justification de la morale des Reformez contre les
accusations de Monsieur Arnaud, repandus dans tous ses ouvrages et
particulièrement dans le renversement de la Morale de Jesus Christ par les
Calvinistes et dans le calvinisme convaincu de nouveau de dogmes impies (La Haye
1685); Prejugez légitimes contre le papisme, ou l'on considére l'Eglise romaine dans
tous ses dehors (Amst. 1685); Levray système de l'Eglise et la véritable analyse de
la foy: ou sont dissipées toutes les illusions que les controversistes modernes
prétendus catholiques ont voulu faire etc. Pour servir principalement de reponse au
livre de Monsieur N i c o l e intitulé les Pretendus Reformez convaincus de Schisme
etc. Avec une reponse abregée au livre de Monsieur F e r r a n d contre l'auteur
(Dordrecht 1686); L'Accomplissement des Propheties ou la Delivrance prochaine
de l'Eglise. Ouvrage dans lequel est prouvé que le Papisme est l'empire Antichretien,
que cet empire n'est pas éloigné de sa ruine etc. par S(ieur) P(i e r r e ) J(u r i e u ),
P(rofesseur) en Th(eologie) à R(otterdam), (Rott. 1686); holl. vertaling Utrecht 1688);
Lettres Pastorales adressées aux fidéles de France qui gemissent sous la captivité
de Babylon. Ou sont dissipées les illusions que Monsieur d e M e a u x dans sa
lettre pastorale et les autres convertisseurs emploient pour séduire, et ou l'on trouvera
aussi les principaux événements de la présente persécution (Rott. 1686-1696);
Suite de l' Accomplissement des Propheties, ou amplification des Preuves historiques
qui font voir que le Papisme est l'Antichristianisme (Rott. 1687); Présages de la
décadence des empires, ou sont melées plusieurs observations curieuses touchant
la Réligion et les affaires du Temps (Mekelbourg 1688); Traité de l'unité et les points
fondamentaux contre Monsieur N i c o l e (Rott. 1688); La foy réduite à ses véritables
principes (Rott. 1688); Traité de la nature et de la Grace, ou du Concours général
de la Providence et du Concours particulier de la Grace efficace (Rott. 1688);
Jugement sur les méthodes rigides et relachées d'expliquer la Providence et la
Grace (Rott. 1688); Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté (Amst.
1689, 2e edit. Amst. 1699); Examen d'un libelle contre la Religion, contre l'Etat en
contre la révolution d'Angleterre,
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intitulé: Avis important (La Haye, 1691); Apologie du S. J u r i e u , pasteur et Prof.
en Theol. adressée aux pasteurs et conducteurs des eglises Wallonnes des Pays-Bas
(La Haye 1691); Informations pour nos Seigneurs les Etats et Instructions sur ce
qui s'est passé au Synode de Ziericzee, pour les églises qui doivent composer le
Synode suivant (1692); Seconde Apologie pour Mons. Jurieu, ou Reponse à un
libelle sans nom presenté aux Synodes de Leyde et de Naerden, sous le titre de
Lettre à Mess. les ministres et anciens qui composent le Synode assemblé à Leyde
du 2 May 1691 (Rott. 1692); Nouvel avis au petit auteur, des petits livrets consernant
ses lettres sur les differents de Mr. Jurieu et de Mr. Bayle (Amst. 1692); Défense
de la doctrine universelle le l'Eglise et particulièrement de Calvin et des Reformez
sur le principe et le fondement de la foi, contre les imputations et les objections de
Monsieur Saurin (Rott. 1695); La réligion du Latitudinaire avec l'apologie pour la
Sainte Trinité, appelée l'hérésie des trois dieux (Rott. 1696); Rélation de tout qui
s'est fait dans les affaires de la Réligion Reformée et pour ses interets depuis le
commencement des Negotiations de la paix de Reswik (Rott. 1698) anoniem; Traité
historique contenant le jugement d'un Protestant sur la théologie mystique, sur le
Quietisme etc. (s.l. 1700); Rélation des Sociétés établis en Angletterre et en Irlande
(Rott. 1701); Histoire critique des Dogmes et des Cultes bons et mauvais, qui ont
été dans l'Eglise depuis Adam jusqu'à Jesus Christ: ou l'on trouve l'origine de toutes
les Idolatries de l'ancien Paganisme expliquées par rapport à celles des Juifs (Amst.
1704); Pensées diverses sur la Mort, Ecrites par feu Mons. J u r i e u dans le dernier
temps de sa vie (Rott. 1713).
Zijn portret is o.a. door J. Gole en door Adr. Schoonebeeck in zwartekunst
gegraveerd.
Zie: H a a g , France Protestante VI, 104; P e t i t , Repertorium 1350; Nederl. Arch.
Kerkgesch. N.S. VII (1910) 303.
Mirandolle

[Jurrius, J.]
JURRIUS (J.), schrijver van veelgebruikte aardrijksk. leerboeken, geb. 11 Sept.
1829 te Aardt, bij Zevenaar en overl. 24 Mei 1881 te Anholt in Westfalen. Eerst
hulponderwijzer te Duiven en secondant aan de kostschool van de Roode te
Voorburg, verwierf hij zich hier den 3en en den 2en rang met aanteekeningen voor
't fransch, duitsch en engelsch, benevens de acte L.O. wiskunde, werd in 1851
hoofdonderwijzer te Zutphen, vijf jaar later leeraar aan 't gymnasium te Nijmegen
en bij de oprichting der H.B.S. aldaar in 1865, tevens leeraar in de aardrijkskunde
aan deze nieuwe school. Van zijn leerboeken zijn 't meest bekend: Leiddraad bij
het onderwijs in de Vergelijkende Aardrijkskunde. Naar 't hoogd. van W. P ü t z (9e
dr., bew. door G.J. D o z y 1887); Grondbeginselen der Vergelijkende Aardrijkskunde,
onder medewerking van J.J. K r e e n e n , uit het hoogduitsch vertaald en bewerkt
(5e dr., herz. door G.J. D o z y , 1883) en Eerste beginselen der Vergelijkende
Aardrijkskunde, als inleiding tot de werken van W. Pütz (4e dr. 1878). Verder
vertaalde en bewerkte J.G.L. G r e s s l e r 's Hemel en Aarde (1871) en A. M a u e r 's
Schetsen en beelden, aardrijksk. leesboek in 4 dln. (1869-71). Eindelijk bezorgde
Jurrius het eerste deel en 't begin van het tweede van den 2en druk van K r a m e r s '
Geographisch Woordenboek der geheele Aarde (1877 e.v.); door ziekte moest hij
de voltooiing van dit werk aan anderen overlaten.
Zuidema

[Just, Johann August]
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JUST (Johann August), klaviervirtuoos, violist en componist, in het einde der 18e
eeuw. Geboren is hij omstreeks 1750 te Groningen, met
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welke plaats wel niet bedoeld zal zijn de noordnederlandsche plaats van dien naam
maar het pruisische plaatsje Gröningen in de buurt van Maagdenburg, waartoe
besloten mag worden omdat de groningsche organist Lustig in zijn vertaling van
B u r n e y 's Dagboek in 1786 verschenen (416) hem een Duitscher noemt. Bovendien
wijst hierop het bericht, dat hij een leerling was van J.Ph. Kirnberger. Later genoot
hij onderricht van Friedrich Schwindl te 's Gravenhage, waar hij omstreeks 1770
moet gekomen zijn. In 1783 was hij aldaar lid van de hofkapel van stadhouder Willem
V. Na de oplossing van het Hof (1795) naar Berlijn vertrokken, verhuisde hij later
op verzoek van Willem V naar Londen, waar hij als executant zeer in aanzien kwam
en in het begin der 19e eeuw overleed. Eenige zangspelen (opera's) worden vermeld,
waarbij hij muziek geschreven heeft. V a n d e r S t r a e t e n (La musique aux
Pays-Bas IV, 387), die met eenige zijner composities bekend was, spreekt er met
groote waardeering over. Zeer talrijk zijn zijne composities, die gedrukt zijn bij Boyer
en Sieber te Parijs, B. Hummel te 's Gravenhage, J.J. Hummel te Berlijn
(Amsterdam), S. Markordt te Amsterdam, D.L. van Dijk te Amsterdam, J. Bland te
Londen en denkelijk nog wel bij meer andere uitgevers. Een bibliografie daarvan
kan vooralsnog niet gegeven worden; exemplaren zijn mij meest niet bekend en in
de onderscheidene literatuur-opgaven heerscht een hopelooze verwarring; de
opusnummers, zelfs in betrouwbare gegevens, stemmen bovendien niet met elkander
overeen, wat trouwens verklaarbaar is door het feit, dat muziek, nagedrukt wordende,
een opusnummer kreeg naar het inzicht van den muzieknadrukker met commercieele
doeleinden. Ik bepaal mij daarom tot het noemen van alleen die uitgaven, waarvan
het bestaan mij documenteel of authentiek bekend is; daar de chronologie evenmin
kan worden vastgesteld, blijve in het midden of ieder dezer composities verschenen
is tijdens zijn evenmin scherp begrensden nederlandschen tijd.
Op. 1. Six divertissements pour clavecin et violon (W o t q u e n n e , Catal. de la
bibliothèque du conservatoire royal de Bruxelles II, 6725); Oeuvre II. Six sonates
pour le clavecin ou le piano-forte, avec accompagnement de violon ou flûte et
violoncelle ad libitum, composées par J.A. J u s t , maître de musique de S.A.R.
Madame la Princesse d'Orange et de Nassau (Paris) (v a n d e r S t r a e t e n t.a.
p. 387); Opera III. Six favorite sonatinos for the harpsichord composed for the use
of beginners bij J.A. J u s t , Master of music to the princess of Orange Nassau
(London) (verz. J.W. Enschedé); Op. 4. Six concertos with instrumental parts for a
violon principal with accompaniments; Opera V. Six sonatinas for the harpsichord
with an accompaniment for a violin for the use of young practitioners and a favorite
march with variations; composed bij J.A. J u s t , music-master to her serene Highness
the princess of Orange etc. etc. (London) (verz. J.W. Enschedé); Op. 6. Six
divertissements pour clavecin ou forte-piano avec accompagnement de violon (Paris)
(W o t q u e n n e t.a. p. 6726); Op. 7. Six sonates pour le clavecin ou piano-forte
avec accompagnement d'un violon obligé (Amsterdam) (W o t q u e n n e t.a. p. 6727,
vermoedelijk nadruk van een editie Paris); Oeuvre XI. Six sonates aisées pour
clavecin ou forte-piano avec accompagnement de violon (Paris) (W o t q u e n n e
t.a. p. 6728); Oeuvre XII. Six divertissements pour le clavecin ou piano-forte à quatres
mains, dedié
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à M. Arnoldi Knock, par J.A. J u s t , Maitre de musique de S.A.R. Madame la
Princesse d'Orange a Nassau (Amsterdam (Berlin) (W o t q u e n n e t.a. p. 6096;
verz. J.W. Enschedé); Op 17. Six duos à deux violons (Amsterdam (Berlin) 1791)
(G e r b e r , Lexicon der Tonkünstler II, 822); Minuet (voor klavier 2 h.) in: New
instructions for playing the harpsichord, piano-forte or spinnet etc. (London c. 1815)
52 (verz. J.W. Enschedé); De sympathie, opera in een deel. Het muzieq
gecomponeert door mr. J.H. J u s t , muzieq-meester van haere koninglyke Hoogheid,
Mevrouwe de Princesse van Orange en Nassau, etc. etc. etc. door J.T. N e y t s ,
Gedrukt voor den auteur (c. 1783) (un. bibl. Amst.); De koopman van Smyrna. Opera
in een deel. Het fransche blystuk le marchand de Smirne nagevolgd, met byvoeging
van aria's, gecomponeert door Mr. J.H. J u s t , muziek-meester van haere koninglyke
Hoogheid Mevrouwe de Princesse van Orange en Nassau, etc. etc. etc. door J.T.
N e y t s . Gedrukt voor den auteur (c. 1783) (un. Bibl. Amst.). Van deze opera zijn
mij bekend: Overture van de koopman van Smirna voor het clavier en viool door
Mr. G. N e u m a n n (Amsterdam) (Verz. J.W. Enschedé); Vaudeville de l'opera, den
coopman van Smirna in: Troisieme recueil d'ariettes arrangés pour le sixtre ou
guitarre angloise .... par D.L. v a n D i j k (Amst.) 25; Aria: Ah' qu'il est beau (in
Journal d'Amsterdam I, 5); Aria: Hoe schoon, hoe lieflijk is de morgen-Duetto; Ons
heil is ongemeen, zang met B.C. (Amst.) (Verz. J.W. Enschedé); Terzetto in den
Smirnschen koopman; Vergeet in mijnen arm 't verdriet - Aria; Schooner is het roosje
niet Zang met B.C. (Amst.) (Verz. J.W. Enschedé); Duetto in den Smirnschen
koopman; kom ga met mij! Wat razernij, Zang met B.C. (Amsterd.) (verz. J.W.
Enschedé); Vaudeville: Wat is het schoon. Zang met B.C. - Choor: Zijt ge allen niet
uit eenen stam gerezen (Amst.) (un. bibl. Amst.).
Zie: B u r n e y , Dagboek vert. door J.W. Lustig (Gron. 1786) 416; V e r s c h u e r e
R e y n v a a n , Kunstwoordenboek (1795) 614; G e r b e r , Neues Lexikon der
Tonkünstler (1812) II, 812; Caecilia 1849, 174; 1853, 190; G r e g o i r , Biographie
des artistes-musiciens néerlandais (1864) 81, 100; Bouwsteenen reg.; S t a a t s
E v e r s , Het St.-Caecilia concert te Arnhem (1874) 62; v a n d e r S t r a e t e n , La
musique aux Pays Bas IV, 387 vlg.; M e n d e l , Musikalische Conversations-Lexikon
(1880) V, 512; V i o t t a , Lexicon der toonkunst (1883) II, 236; Cat. v.d. Bibl. der Mij.
tot bevord. d. toonkunst en der Ver. voor Noord-Nederl. muziekgesch. (1884) 114,
115; E i t n e r , Quellen-Lexicon V (1901) 312; W o t q u e n n e , Cat. d.l. Bibl. du
conservatoire royal de Bruxelles (1902) II, reg.; Tijdschr. Muziekgeschied. VIII (1908)
276; S c h e u r l e e r , Het muziekleven (1909) 101-2.
Enschedé

[Juynboll, Abraham Wilhelm Theodorus]
JUYNBOLL (Abraham Wilhelm Theodorus), zoon van den volgende, geb. te Franeker
3 Sept. 1833, overl. te Delft 4 Febr. 1887, studeerde sinds 1853 te Leiden, waar hij
27 Nov. 1863 tot theologiae doctor werd bevorderd na verdediging van een
proefschrift Juda en de Assyrische macht (Leiden 1863). Reeds in 1861 had hij een
deel van J a q u b i 's geographisch werk Kitab al-boldan uitgegeven: Specimen ...
exhibens Kitabo'l-Boldan (Leiden 1861). In 1865 werd hij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1238
docent aan de indische instelling te Delft, waar hij onderwijs gaf in het javaansch,
na den dood van S. Keyzer in het mohammedaansche recht. Sinds 6 Juli 1872 had
hij den titel van hoogleeraar.
Over het mohammedaansche recht en de indische taalkunde schreef Juynboll
opstellen in de Indische Gids, de Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde van
Ned.-Indië, en het Tijdschrif. voor Nederlandsch- Indië; in de Godgeleerde Bijdragen
over hebreeuwsche letterkunde. In 1879 verscheen zijn editie van een
mohammedaansch rechtsboek: At-Tanbih auctore Abu Ishak As-Shirazi (Leiden
1879).
Hij huwde te Rotterdam 19 Mei 1865 W.M.C. S c h a d e e .
Levensberichten vindt men in Nederl. Spectator 1887, 79 (tevens bibliografische
opgaven) en in Tijdschr. v.N.-Indië 1887, I, 138.
Wensinck

[Juynboll, Theodoor Willem Jan]
JUYNBOLL (Theodoor Willem Jan), geb. te Rotterdam 6 Apr. 1802, overl. te Leiden
16 Sept. 1861, zoon van M r . G u a l t h e r u s J o h a n n e s J. en C a t h a r i n a
J o h a n n a P l a . Hij studeerde te Leiden theologie en semitiesche letteren,
voornamelijk onder Hamaker en van der Palm. In 1828 werd hij bevorderd tot
theologiae doctor na verdediging van een proefschrift.: de Amoso (Leiden 1828).
In hetzelfde jaar aanvaardde hij het ambt van predikant te Voorhout. Hij huwde 5
Mei 1829 W i l h e l m i n a E v a V e r k o u t e r e n (overl. 12 Jan. 1871). Als opvolger
van Groenewoud werd hij in 1831 benoemd tot hoogleeraar in de semietische
letterkunde te Franeker; in 1841 volgde hij als zoodanig te Groningen G. Wolters
op, en 4 jaar later te Leiden Weijers, ook als interpres legati Warneriani. Als adjutoren
had hij 1846-1850 Dozy, later P. de Jong, 1859-1861 tevens de Goeje.
Een groot deel van Juynboll's werken behandelt de geschiedenis en de letterkunde
der Samaritanen; een studie over een arabische vertaling van den Pentateuch
verscheen in 1846 (in Orientalia II, 113 vlg., Amst.); in hetzelfde jaar Commentarii
in historiam gentis samaritanae (Leiden 1846) en twee jaar later de arabische tekst
eener samaritaansche chroniek: Chronicon samaritanum arabice conscriptum cui
titulus est Liber Josuae (Leiden 1848). De uitgave van twee arabische teksten,
J a q u t 's verkort geographisch woordenboek: Maracid alittila, en I b n a l
T a g r i b i r d i 's Annalen, bleven onvoltooid. Van het eerste werk verschenen 4
deelen (Leiden 1850-1864; 1 deel arabische tekst, in samenwerking met J.J.B.
G a a l ; 3 deelen inleiding en noten, waarvan 2 posthuum). Van het laatste zijn 2
deelen gepubliceerd, gedeeltelijk in samenwerking met B.F. M a t t h e s (Leiden
1851-1861).
J.P. Berghaus heeft 1841 zijn portret op steen geteekend. D.J. Sluyter heeft het
voor den Leidschen Studentenalmanak van 1-54 gegraveerd.
Juynboll's leven is beschreven door D u g a t , Histoire des Orientalistes II, 101
vlg. (Paris 1870), waar ook een bibliografie gegeven is.
Zie: K u e n e n in Alg. K. en Letterb. 1861, 321; d e G o e j e in Ned. Spectator
1861, 326; K u e n e n in Jaarb. Kon. Akad. 1861, 129.
Wensinck
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K.
[Kaiser, Friedrich, gen. Frederik]
KAISER (Friedrich, gen. Frederik), geb. 10 Juni 1808 te Amsterdam, gest. 28 Juli
1872 te Leiden als hoogleeraar, directeur der sterrewacht, zoon van den volg. Op
8-jarigen leeftijd verloor hij zijn vader en ontving daarna zijn opleiding ten huize van
zijn oom J o h a n F r e d e r i k K e y s e r , zooals hij zijn naam schreef, een
verdienstelijk wis- en sterrekundige, in 181 tot lid van het Kon. Ned. Inst. van Wet.
benoemd. Deze leerde hem wiskunde, het gebruik van sterrekundige instrumenten
en het verrichten van sterrekundige berekeningen, zoodat de begaafde jongen reeds
in 1822 aan de Alg. Konst- en Letterbode de berekening van eene bedekking van
het zevengesternte door de maan kon toezenden. Op 14-jarigen leeftijd (27 Mrt.
1823) verloor hij dien tweeden vader door den dood; zijne buitengewone talenten
hadden echter de aandacht getrokken van prof. Moll te Utrecht, op wiens aanbeveling
hij 26 Mei 1826, na den dood van prof. Ekama, tot observator te Leiden werd
benoemd; Uylenbroek was toen directeur van de sterrewacht. Vol illusies zich geheel
aan de sterrekunde te kunnen wijden, kwam de jonge K. te Leiden, maar de minder
goede verhouding met Uylenbroek en de zeer gebrekkige toestand van de op het
academiedak opgerichte sterrewacht waren oorzaak, dat hij daar slechts zeer weinig
kon waarnemen. Hij volgde echter de colleges van verschillende der professoren
en deed 17 Febr. 1831 zijn candidaatsexamen. Korten tijd daarna huwde hij (3 Maart
1831) met A l e t t a R e b e c c a M a r i a B a r k e y , uit welk huwelijk eene dochter
en 4 zoons geboren werden; een dier zoons stierf op zeer jeugdigen leeftijd. Eene
gelukkige verandering in zijn wetenschappelijk leven bracht de komeet van Halley
bij haar verschijning in 1835. Kaiser had de door haar te volgen baan aan den hemel
berekend en kort na hare verschijning de komeet dicht bij de voorspelde plaats
gevonden, niet met behulp van de instrumenten op de sterrewacht, maar met een
geleenden kijker op den zolder van zijn huis, waar hij door het uitlichten van eenige
dakpannen een vrij uitzicht had verkregen. Deze feiten trokken de aandacht van
velen; men begreep, dat men zulk een verdienstelijk man niet onder zulke ongunstige
omstandigheden mocht laten werken, en nadat de leidsche hoogeschool hem in
1836 het eeredoctoraat had verleend, werd hij in 1837 benoemd tot lector in de
sterrekunde en bestuurder van de sterrewacht. Zonder verwijl toog hij aan het werk
om die uiterst gebrekkige inrichting te verbeteren. Door een vernuftige constructie
wist hij daar, hoog in de lucht, eene vaste opstelling te verkrijgen voor een kleinen
maar uitmuntenden kijker, waarvoor hem de gelden waren toegestaan; zoodra dit
instrument geheel was opgesteld, begon hij zijne waarnemingen, waarvan hij reeds
in 1840 de uitkomsten in het licht kon geven en die door hunne groote
nauwkeurigheid hem dadelijk een plaats onder de beste der practische
sterrekundigen verzekerden. Als erkenning zijner verdiensten werd hij in 1840 tot
buitengewoon hoogleeraar benoemd en hij aanvaardde
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zijne betrekking 17 Oct. 1840. Eerst 5 jaar later, na den dood van Uylenbroek, werd
hij gewoon hoogleeraar en betrok toen ook de woning naast het hek van het
academiegebouw, waardoor het bezoeken van de sterrewacht hem minder
bezwaarlijk werd.
Naast de waarnemingen lag het onderwijs hem na aan het hart. Voortreffelijk
spreker en schrijver, gaf K. uitmuntende colleges, door veel studenten ook uit andere
faculteiten gevolgd, en wist hij door talrijke geschriften bij zijne landgenooten ook
buiten de hoogeschool belangstelling voor de kennis van de sterrekunde te
verspreiden. Onder die geschriften nemen de eerste plaats in zijn Sterrenhemel,
waarvan het 1e deel in 1844, het 2e in 1845 verscheen en waarvan later herdrukken
en vertalingen zijn uitgegeven en de Geschiedenis van de ontdekking der planeten,
verschenen in 1850. Beide modellen van populair wetenschappelijke werken.
K.'s streven was de studie der sterrekunde in Nederland tot bloei te brengen, en
haar in eene nieuwe sterrewacht een passenden zetel te geven. In woord en geschrift
drong hij daar telkens op aan; in de Kamers der St.-Generaal werd van 1853 af op
het groote belang van eene nieuwe sterrewacht gewezen; er vormde zich eene
commissie, die voor dit doel een aanzienlijke som bijeenbracht, en eindelijk werd
in 1858 een post op de begrooting voo den bouw van eene sterrewacht aangenomen.
In 1860 kon K. de woning bij de nieuwe sterrewacht betrekken en in 1861, toen de
hoofdinstrumenten waren gekomen en opgesteld, begonnen de waarnemingen.
K. had tijdens den bouw met veel moeilijkheden te kampen, daar hierbij zijne
inzichten niet altijd werden gevolgd; doch hij slaagde er niettemin in, door de
invoering van tal van vernuftige hulptoestellen, vooral het hoofdinstrument, den
meridiaancirkel, voor zijne bestemming voortreffelijk in te richten. In 1866 verscheen
het 1e deel der Annalen, voor een deel de uitkomsten der volbrachte waarnemingen
bevattend. Hoewel K., die in de eerste plaats aan zich zelven, maar ook aan zijne
medewerkers hooge eischen stelde, met de nauwkeurigheid der verkregen
uitkomsten geenszins tevreden was, bleken toch de leidsche waarnemingen tot de
beste te behooren. In 1870 werd het 2e deel en in 1872 na K.'s dood het 3e deel
der Annalen uitgegeven. Dit laatste deel bevat grootendeels K.'s eigen
waarnemingen, o.a. die omtrent de planeet Mars, die hij, ondanks zijne slechte
gezondheid en zijne drukke werkzaamheden, op de nieuwe sterrewacht had
volbracht.
Behalve met de behandeling van zuiver sterrekundige onderwerpen, heeft K. zich
ook beziggehouden met werkzaamheden ten dienste van de zeevaart en de
geodesie. In de eerste jaren van zijn professoraat heeft hij een instrument
geconstrueerd (prismacirkel), waarmede veel nauwkeuriger dan met het sextant,
metingen aan boord van schepen konden worden verricht en in zijne geschriften
wees hij telkens op de wenschelijkheid de sterrekunde dienstbaar te maken aan de
zeevaart en aan de geographische
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kennis onzer overzeesche bezittingen. Naar aanleiding van een en ander noodigde
de regeering hem in 1849 uit voorstellen te doen omtrent de beste wijze van
sterrekundige plaatsbepalingen in onzen indischen archipel. In gevolge zijn uitvoerig
advies werd in 1850 S.H. de Lange voor dit doel naar Indië gezonden; in 1857 werd
deze vervangen door Oudemans, die later ook met de driehoeksmeting van Java
werd belast.
In 1858 besloot de regeering meer blijvend partij te trekken van K.'s voorlichting,
door hem te benoemen tot verificateur van 's rijks zeeinstrumenten en hem met het
beheer van deze instrumenten te belasten. Terzijde gestaan door zijn zoon Dr. P.J.
Kaiser, die 1 Januari 1860 tot adjunct-verificateur werd benoemd, bewees K. in deze
betrekking aan de marine groote diensten, die door de zeeofficieren zeer op prijs
werden gesteld. In de Verhandelingen betrekkelijk het zeewezen, en in de
Mededeelingen betreffende het zeewezen zijn talrijke rapporten van K. verschenen.
Toen in 1864 de nederl. regeering het voorstel van de pruisische regeering had
aangenomen, om deel te nemen aan de graadmeting van Midden-Europa, werd K.
tot haar afgevaardigde in de internationale graadmetings-commissie benoemd. Als
zoodanig bezocht hij in 1867 de vergadering te Berlijn en in 1869 die te Florence.
Verder werden voor de graadmeting te Leiden eenige lengtebepalingen en
plaatsbepalingen van sterren voor breedtebepalingen volbracht.
Kaiser had altijd eene zwakke gezondheid, leed veel aan hoofdpijnen en was
bijzonder vatbaar voor koude; ook was hij in hooge mate zenuwachtig, zoodat
teleurstellingen hem sterk aangrepen. Toch spaarde hij zich nimmer en werkte
steeds van 's morgens tot laat in den nacht. In 1871 werd hij door een hevig
borstlijden aangetast; ternauwernood hersteld, hervatte hij zijn arbeid, tot eene
bloedspuwing hem andermaal tot rust dwong. 25 Mei 1872 trof hem een zware slag
door den dood zijner echtgenoote; ook daarna nam hij zijn werk weder op, maar
slechts voor korten tijd; 28 Juli 1872 stierf hij. De leidsche hoogeschool, de
wetenschap en het vaderland hebben K. veel te danken; in de door hem gestichte
sterrewacht werkt zijn invloed nog steeds voort.
Van zijn portretten zijn het best de steendruk van J.P. Berghaus, 1847, en de
gravure van zijn broeder J.W. Kaiser.
Levensberichten zijn o.a.: v a n d e S a n d e B a k h u y z e n , F. Kaiser in Ned.
Spectator, 24 Aug. 1872; P.v. G e e r , F. Kaiser (Leiden 1872); rectorale oratie op
8 Febr. 1873 van D. B i e r e n s d e H a a n , met uitvoerige opgaaf van K.'s werken
in Ann. Acad.; J.A.C. O u d e m a n s in Jaarboek Akad. v. Wetens. 1875; F.K. door
J. d e J o n g in Mannen van beteekenis 1876; V.J. Astron. Gesells. VII; M. Not.
Royal Astronomical Society XXXIII (1873); v a n d e S a n d e B a k h u y z e n in
Leidsch Jaarboekje 1911 (8e jaarg.).
van de Sande Bakhuyzen

[Kaiser, Johann Wilhelm (1)]
KAISER (Johann Wilhelm) (1), particulier onderwijzer in de duitsche taal te
Amsterdam werd te Dietz bij Nassau geb. en is aldaar Juli 1817 overl. Zijn vader
stierf spoedig nadat zijne vrouw, eene juffrouw B a c h , overleden was, achterlatende
12 kinderen, bijna allen zoons, geheel onverzorgd. Eene nicht B a c h belastte zich
met de verzorging der kinderen, die opgeleid werden voor een ambacht. Zoo werd
Johann Wilhelm bij een kleermaker in de leer gedaan. Bij het uitbreken van den
oorlog tegen het revolutionnaire Frankrijk ging bijna ieder in Nassau, zich onder de
vaandels van prins
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Frederik, den tweeden zoon prins Willem V, scharen en zoo ook al de broeders van
Johann Wilhelm. Hij zelf kon niet in dienst gaan wegens een gebroken been dat
slecht genezen was en hem kreupel deed gaan. Hij ging naar Holland om werk te
zoeken en vond dat aanvankelijk te 's Gravenhage als schrijver bij een hoedenmaker.
In 1799 trouwde hij met A n n a S i b e l l a L i e r n u r , na eenigen tegenstand van
de familie ondervonden te hebben. Gebrek aan werk noodzaakte hem den Haag te
verlaten en zich te vestigen in Amsterdam, waar hij in den beginne door schrijfwerk
en later door les geven in de duitsche taal in zijn onderhoud voorzag. Dit gelukte
hem zoodanig, dat hij niet alleen zijn groot gezin behoorlijk verzorgen kon maar
zelfs iets overhield, waarvoor hij een duitsche leesbibliotheek aankocht en die in de
Kalverstraat vestigde in de hoop va, bij mogelijk vroeg sterven iets tot onderhoud
van vrouw en kinderen na te laten. Hij is de vader van Frederik Kaiser hiervoor
vermeld en van den bekenden graveur Johan Wilhelm Kaiser die volgt. In Juli 1817
stierf hij te Dietz, waar hij herstel hoopte te vinden voor zijne wankele gezondheid,
achterlatende 5 dochters en 3 zonen, die hunne opvoeding nog ontvangen moesten.
Kaiser heeft eenige werkjes over de duitsche taal geschreven, die echter weinig
bekend zijn.
Kaiser

[Kaiser, Johan Wilhelm (2)]
KAISER (Johan Wilhelm) (2), 5 Jan. 1813 te Amsterdam geb., overl. 29 Nov. 1900
te Leiden; zoon van den voorgaande. Hij studeerde aan de Kon. Academie van
beeldende kunsten, onder A.B.B. Taurel, na van 1831 tot 1834 als vrijwilliger bij de
artillerie gediend te hebben en wel te Amsterdam, Naarden en den Helder.
Uit dienst gekomen, begon hij te graveeren voor zijn levensonderhoud. Hij huwde
in 1843 met J o h a n n a B u i s m a n uit Zwolle In 1845 kregen zij hun eerste kind,
een meisje, en in 1847 een zoon welke later door nog drie zonen en drie dochters
gevolgd zijn. In 1844 werd hij lid van de Koninklijke Academie van beeldende kunsten
en in 1850 verwierf hij zich de gouden medaille van het Kon. Nederlandsch Instituut
en werd hij lid van dat instituut. In 1859 werd hij benoemd tot directeur van de
Graveerschool te Amsterdam. Tot hoogleeraar aan de rijksacademie voor beeldende
kunsten werd hij benoemd in 1870 en in 1874 tot directeur van het Rijksmuseum
van Schilderijen te Amsterdam.
In het jaar 1883 vroeg en kreeg hij zijn ontslag uit 's rijks dienst met behoud van
pensioen en in datzelfde jaar vestigde hij zich op het buiten Zuidwijk bij Wassenaar;
in 1888 trok hij naar Leiden, alwaar hij overleed.
Het aantal gravures, dat hij vervaardigd heeft is ontzettend groot. Zijne meest
bekende groote stukken zijn: eene gravure naar de Nachtwacht van Rembrandt,
eene naar den Schuttersmaaltijd van van der Helst en eene gravure naar een portret
ten voeten uit van koning Willem III, naar Pieneman; ook is er zijn eigen portret bij;
op lateren leeftijd is zijn portret door A. Bork in hout gesneden (voor De Portefeuille
o

X (1888) n . 21).
Kaiser

[Kam, Benjamin]
KAM (Benjamin), 17 Juni 1796 te Woudenberg geb. als zoon van ds. Samuel Kam
(kol. 1245), overl. te Dreischor 19 Maart 1869, studeerde te Leiden (ingeschreven
30 Sept. 1815), was van 10 Nov. 1822-1825 predikant te Stad-aan-'t Haringvliet en
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van 1825-19 Maart 1869 te Dreischor. In Febr. 1819 werd hij met de gouden medaille
bekroond voor het antwoord op de prijs-
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vraag uitgeschreven door de philos. faculteit te Leiden: Descriptio Instrumenti
Aequatorialis, atque explicatio usus in quem adhiberi solet. Zijne vrouw A d r i a n a
C o r n e l i a M o s s e l m a n s (geb. te Zierikzee 11 Maart 1803, overl. te Schiedam
28 Juni 1891, dochter van den notaris J a n M o s s e l m a n s en G e r a r d i n a
v a n d e r H u c h t ) waarmede hij 5 Oct. 1825 te Zierikzee was gehuwd, schonk
hem zeven kinderen.
Zie: C. K ö f f l e r , Het geslacht Kam ('s Gravenhage 1907; niet in den handel; met
portret).
van Epen

[Kam, Joannes Josephus]
KAM (Joannes Josephus), 19 Dec. 1797 te Woudenberg geboren als 2e zoon van
ds. Samuel Kam (kol. 1245), overl. te Oud-Delfshaven 16 Nov. 1889, studeerde te
Leiden (ingeschreven 30 Sept. 1815), stond van 10 Aug. 1823-1829 als predikant
te Drunen en Nieuwkuik en van 1829-1852 te Oud-Alblas, werd in laatstgenoemde
jaar emeritus, vestigde zich te Oud-Delfshaven, was aldaar van 1857-1884 wethouder
en van 23 Aug. 1855-30 Jan. 1886 lid van den Raad. Uit zijn te Rotterdam op 28
Juli 1830 gesloten huwelijk met C o r n e l i a M a r g a r e t h a v a n O v e r v e l d
(geb. te Rotterdam 6 Oct. 1807, overl. te Oud-Delfshaven 2 April 1869, dochter van
N i c o l a a s v a n O v e r v e l d en M a r i a v a n V u e r e n ) sproten acht kinderen,
waaronder Gerard Marius Kam, de stichter van ‘Museum Kam’ te Nijmegen.
Zie: C. K ö f f l e r , Het geslacht Kam ('s Gravenhage 1907, niet in den handel).
van Epen

[Kam, Joseph]
KAM (Joseph), jongere broeder van Samuel (kol. 1245), werd 19 Sept. 1769 te 's
Hertogenbosch gedoopt, overl. te Amboina 18 Juli 1833. Aanvankelijk opgeleid voor
den handel, en werkzaam in den lederhandel zijns vaders, gevoelde Kam zich
evenwel zeer aangetrokken tot het zendelingswerk onder de heidenen. Toen kort
na de omwenteling zijne ouders overleden en de lederhandel werd opgeheven,
verkreeg hij een plaats als beambte aan het Nationaal gerechtshof te 's Gravenhage,
waarheen hij zich met zijn zusters had begeven. Deze zusters kwamen eveneens
spoedig hierna te overlijden en ook zijn echtgenoote werd hem door den dood
ontrukt, na hem een dochtertje te hebben geschonken. Met de verplaatsing van het
gerechtshof naar Amsterdam vertrok Kam derwaarts, doch begaf zich na de opheffing
van dit gerechtshof naar Berkel waar zijn dochtertje bij zijn broeder verblijf hield,
doch daags van zijn aankomst overleed zijn kind. In al deze beproevingen meende
Kam een wenk te zien om zendeling te worden. In 1808 door het
Zendelingsgenootschap aangenomen, genoot hij zijn opleiding deels te Zeist, deels
te Rotterdam en werd vier jaar later (21 Nov. 1812) door het londensch
zendelingsgenootschap over Hamburg, Londen en Kaap de Goede Hoop naar Java
gezonden. In Mei 1814 kwam hij te Soerabaya en was aldaar van 29 Mei tot Febr.
1815 voorganger in de gemeente, waar hij tevens de eerste gronden legde voor het
kort daarna opgerichte hulpzendelingsgenootschap, dat sedert 1815 werkzaam is
tot bevordering van het evangelisatiewerk op Java. Vervolgens was hij werkzaam
op Madoera, alwaar hij ‘de vader der moluksche christenen in de 19e eeuw’ werd
genoemd; als standplaats was hem evenwel Amboina aangewezen, waar hij 5 Mei
1815 zijn intrede hield. Na korten tijd was hij ook in staat in het maleisch te prediken.
Het voornaamste deel van zijn taak was de zorg over 27 negorijen op het hoofdeiland
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en 17 eilanden in den omtrek. Hij schatte het aantal christenen in zijn werkkring op
20.000 zielen; zonder twijfel
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was het veel grooter. Tot meerdere bevordering van zijn arbeid richtte hij te Amboina
in 1820 een eigen drukkerij op, waar hij o.a. 4000 exemplaren van een maleischen
catechismus liet drukken. In 1828 doopte hij nagenoeg de geheele bevolking van
Soewang, terwijl hij op verschillende reizen op tal van eilanden den doop aan de
inboorlingen voltrok. Hij bouwde op eigen kosten een kerk op Amboina (in 1835
door aardbeving geheel verwoest), welke hij tevens als school gebruikte. Hoe zeer
hij bij de inlanders geliefd was, blijkt uit het feit dat bij een samenzwering der
Saparoeezen in 1829, die gelukkig tijdig werd ontdekt, het voornemen bestond de
geheele bevolking uit te moorden, doch Kam zou gespaard blijven.
Kam is tweemaal gehuwd geweest, de eerste maal te 's Gravenhage 24 Juni
1804 met A l i d a v a n E p e n , de zuster van den predikant C. van Epen, geb. te
Bredevoort 11 Mei 1774, overl. te 's Gravenhage 6 Maart 1806; de tweede maal te
Amboina 28 April 1816 met S a r a M a r i a T i m m e r m a n , geb. aldaar 30 Oct.
1796 en er overl. 13 Dec. 1858, dochter van K a r e l L a u k e n s T i m m e r m a n
en B a r b a r a G e e r t r u i d a T w i j s e l . Uit het laatste huwelijk sproot J o s e p h
K a m , geb. Amboina 18 Nov. 1819, overl. Soekaboemi 6 Sept. 1898 welke
achtereenvolgens als predikant gestaan heeft te Amboina 1847, Soerakarta 1854,
Amboina 1857, Madioen 1862, Soerabaya 1863 (verlof naar Nederland 1864),
Semarang 1866, Soerabaya 1869 (verlof naar Nederland 1874), Batavia 1877 (verlof
naar Nederland 1880) tijdelijk te Buitenzorg 1882, Batavia 1883, emeritus 1889.
Van dezen predikant zagen eenige werken op godsdienstig gebied, geschreven in
het nederlandsch en maleisch, het licht.
Zie: C. K ö f f l e r , Het geslacht Kam ('s Gravenhage 1907, niet in den handel, met
portret).
van Epen

[Kam, Nicolaas Mattheus]
KAM (Nicolaas Mattheus), geb. 26 Dec. 1836 te Dreischor, overl. te Schiedam 4
Maart 1896 zoon van Benjamin K. (kol. 1242); observator te Leiden, daarna docent
aan de H.B.S. en vervolgens aan het gymnasium te Schiedam. Hij genoot zijn eerste
opleiding van zijn vader, predikant te Dreischor, die zich in zijn studententijd ook
met sterrekunde had beziggehouden, blijkens eene door hem geschreven in 1820
te Leiden bekroonde beantwoording van een prijsvraag over het equatoriaal. K.
werd 13 Jan. 1853 als student te Leiden ingeschreven en bestudeerde de
sterrekunde onder Kaiser; in Juli 1859 werd hij tot observator benoemd. Hij
promoveerde 30 Juni 1863 op een proefschrift over de fouten in de verdeeling der
cirkels van sterrekundige werktuigen. Nadat K. eerst aan de oude daarna aan de
nieuwe sterrewacht veel waarnemingen had verricht, opgenomen in de Astr. Nachr.
en de Annalen der S ernwarte in Leiden, verliet hij 1 Mei 1869 de sterrewacht ten
gevolge van zijne benoeming tot leeraar aan de H.B.S. te Schiedam. Aldaar bewerkte
hij den door Argelander aanbevolen en door Hoek aangevangen catalogus van
vergelijkingssterren uit de Astr. Nachr., waarvan het 1e deel in 1885 door de K.
Acad. v. Wet. te Amsterdam is uitgegeven. Het 2e deel, bevattende de sterren uit
de deelen 67-112 der Astron. Nachr., was bij zijn dood bijna voltooid; het is afgewerkt
door H.G. van de Sande Bakhuyzen en in 1901 door de Acad. uitgegeven. Kam
heeft hiermede een dienst van blijvende waarde aan de sterrekunde bewezen.
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Doodsbericht in Astr. Nachr. CXL, 127; C. K ö f f l e r , Het geslacht Kam ('s Grav.
1907, niet in den handel).
van de Sande Bakhuyzen

[Kam, Samuel]
KAM (Samuel), werd 20 Jan. 1768 te 's Hertogenbosch gedoopt als oudste zoon
van J o o s t K a m en A n n a M a r g a r e t h a Z o c k , overl. te Berkel 27 April 1828.
Na aan de latijnsche school in zijn geboorteplaats zijne opleiding te hebben genoten,
zette hij zijne studiën aan de utrechtsche academie voort (1788), werd in 1794
proponent en stond vervolgens van 15 Maart 1795-17 Juni 1798 als predikant te
Woudenberg, van 24 Juni 1798 tot zijn overlijden te Berkel. In 1801 en 1804 verwierf
hij zilveren medailles voor de beantwoording van twee prijsvragen uitgeschreven
door het ‘Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst
tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders’: Verhandeling over de beste Inrichting
van den Huiselijken Godsdienst (1801) en Verhandeling over den invloed des Geloofs
op de waarneming van ons beroep (1804). Sedert 1808 vormde hij onderscheidene
jongelieden tot het universitair onderwijs; van 1817 was het zendeling-instituut te
zijnen huize gevestigd. Ook aan de correctie van den maleischen bijbel heeft hij zijn
beste krachten gewijd. Op 7 Dec 1820 werd hij buitengewoon lid of consulent der
Commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost- en
West-Indië. Uit zijn 12 Aug. 1795 te 's Hertogenbosch gesloten huwelijk met
G e r r i t j e V r o o m (geb. te Amsterdam 12 Sept. 1772, overl. te 's Gravenhage
31 Oct. 1832, dochter van B e n j a m i n V r o o m en H a m p j e d e V e e r ) sproten
acht kinderen; vier zoons en twee dochters bereikten den volwassen leeftijd, van
de vier zoons bekleedden er drie het leeraarsambt.
Zij hertrouwde den apotheker J.S. F l i c a r i u s .
Zie: C. K ö f f l e r , Het geslacht Kam ('s Gravenhage 1907, niet in den handel);
Nederland's Patriciaat II (1911).
van Epen

[Karel Christiaan]
KAREL CHRISTIAAN (K a r l C h r i s t i a n ), vorst v a n N a s s a u - W e i l b u r g ,
geb. 16 Jan. 1735, gest. 28 Nov. 1788, eenige zoon van Karl August, vorst van
Nassau-Weilburg, en Augusta Frederica Wilhelmina, vorstin van Nassau-Idstein.
Hij volgde 1753 zijn vader op en deed twee jaren later aanzoek om de hand van
Carolina, prinses van Oranje (kol. 584), maar zijn luthersch geloof wekte verzet in
de Republiek en eerst 5 Maart 1760 kwam het huwelijk tot stand. Het bezorgde hem
een rijken bruidschat en den post van generaal der staatsche infanterie (regiment
Overijsel), benevens het gouverneurschap van Bergen-op-Zoom, later van Sluis,
maar alle invloed op de regeering werd hem ontzegd. Hij kreeg op 10 Febr. 1758
commissie als kolonel van een regiment infanterie. Dit bevel ging bij commissie dd.
29 Mei 1765 over op W i l h e l m L u d w i g K a r l , erfprins v a n
N a s s a u - W e i l b u r g , proost van St. Jan te Utrecht, onder beding dat zijn vader
het commando bleef voeren. Na zijn overlijden kreeg zijn broeder Friedrich Wilhelm
(kol. 902) commissie als kolonel over hetzelfde regiment, onder gelijke voorwaarde.
Sedert 1763 leefde de vorstelijke familie meestal te Kirchheim-Bolanden bij
Kaiserlautern, terwijl de vorst nu en dan met zijn gezin naar de Nederlanden kwam
om er deel te nemen aan militaire oefeningen en zijne vesting te bezoeken. In 1772
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benoemde prins Willem V hem tot gouverneur van Maastricht, wat hem sedert 1781,
toen keizer Jozef II op deze stad aanspraak ging maken, in
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moeilijkheden bracht, daar hij om dynastieke redenen niet met den Keizer wilde
breken. Hij weigerde ook als veldmaarschalk, in plaats van den als zoodanig
afgetreden hertog van Brunswijk, in staatschen dienst te blijven en trok zich eind
1784 geheel uit den staatschen dienst terug. Later trachtte hij nog wel eenigen
invloed ten goede te oefenen op de twisten in de Republiek maar legde zich vooral
toe op de uitbreiding en afronding zijner nassausche bezittingen, terwijl hij (1782)
met zijn zwager Willem V een erfverdrag (‘Erbverein’) sloot over hunne wederzijdsche
bezittingen; hij bezat het grootste deel der goederen van de Walramsche linie van
het huis Nassau, terwijl Willem V die der Ottonische bijna geheel in bezit had. Hij
overleed 1½ jaar na den dood zijner echtgenoot (gest. 6 Mei 1787) en liet twee
zoons en vijf dochters na; zijne zoons, Friedrich Wilhelm (kol. 902) en K a r l
F r i e d r i c h W i l h e l m , traden beiden in staatschen dienst.
Zijn door J.F.A. Tischbein geteekend portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: J o h . W.A. N a b e r , Caroline van Oranje (Haarlem 1910); opgaven van het
Krijgsgeschiedkundig Archief.
Blok

[Karel Willem, Karl Wilhelm]
KAREL WILLEM (K a r l W i l h e l m ), vorst van N a s s a u - U s i n g e n , geb. 9 Nov.
1735, gest. 17 Mei 1803, oudste zoon van Karl, vorst van Nassau-Usingen, en
Christina Wilhelmina, hertogin van Sachsen-Eisenach. Hij volgde zijn vader 1755
in de regeering op en vereenigde 1797 ook het gebied van Saarbrück, waar de
vorstelijke familie uitgestorven was, met het zijne. Hij was in staatschen dienst, ten
slotte als generaal-majoor en gouverneur van Venlo tot 1795, en was (16 April 1760)
gehuwd met C a r o l i n a F e l i c i t a s , gravin v a n L e i n i n g e n .
Blok

[Keuchenius, Levinus Wilhelmus Christiaan]
KEUCHENIUS (Levinus Wilhelmus Christiaan), geb. te Batavia 21 Oct. 1822, overl.
te 's Gravenhage 17 Dec. 1893, wiens naam met de staatkundige geschiedenis
onzer overzeesche bezittingen zoowel als met die van ons eigen land ten nauwste
verbonden is, was de oudste zoon van W i l l e m A d r i a a n K e u c h e n i u s (30
April 1796-30 Oct. 1881) en M a r i a C h r i s t i n a d e M a n (6 Mei 1798-24 Sept.
1826). Op zijn achtste jaar kwam hij hier (8 April 1830) en bezocht met zijn eenigen
broeder te Geertruidenberg de kostschool van den bekenden J. Lagerwey, wiens
invloed, evenals die van de vrome gade van den burgemeester, Mr. J.A. Verkouteren,
in wiens gezin hij veel verkeerde, zijne levensrichting besliste. 16 April 1839 student
te Leiden geworden promoveerde hij, 3 jaren later (23 Juni 1842) op eene dissertatie:
De donationibus propter nuptias Romanis, tot meester in de beide rechten waarna
hij, na eene reis door Nederland, België, Duitschland, Frankrijk en Engeland naar
Indië terugkeerde (18 Oct. 1842). Na drie jaren als advocaat en procureur te
Soerabaya werkzaam te zijn geweest, werd hij, daar het zijn wensch was om bij de
rechterlijke macht te dienen, op het parket van den procureur-generaal geplaatst
(20 Jan. 1845), eerst buiten bezwaar der schatkist, daarna als commies (20 Dec.)
en vervolgens als hoofdcommies (26 Febr. 1846), waarna hij lid van den Raad van
Justitie te Batavia (3 Maart 1848), advocaat-generaal bij (12 Febr. 1850) en eindelijk
raadsheer in het Hoog Gerechtshof van Ned. Indië werd (11 Nov. 1851). In 1853 te
Aken om gezondheidsredenen vertoevend, werd hij door een beroerte getroffen,
die eene blijvende misvor-
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ming van het gelaat en belemmering in het spreken achterliet, en keerde na zijn
herstel niet naar Indië terug, maar trad eerst op verzoek van den minister Pahud en
later, onder diens opvolgers, Meyer en Rochussen, tijdelijk als secretaris-generaal
aan het departement van koloniën op (29 Sept. 54-25 Mei 59), waarna hij (10 Juni
1859) door het opperbestuur in den Raad van Ned.-Indië benoemd werd. Na tijdelijk,
als oudste in jaren, voorloopig met het vice-voorzitterschap belast te zijn geweest
(5 Nov. 1864), maar door den gouverneur-generaal Sloet van de Beele om zijne
godsdienstige beginselen voor de blijvende vervulling van dezen post te zijn
voorbijgegaan, keerde hij in den loop van 1865 andermaal naar hier terug en nam
in 1866, vooral ten gevolge van den door Groen van Prinsterer op hem uitgeoefenden
drang, in de Tweede Kamer zitting voor Arnhem. Weinige dagen na den aanvang
der zitting diende hij toen zijne bekende motie in (26 Sept.) - waarbij de Kamer er
hare afkeuring over uitsprak, dat de minister van koloniën, Mr. P. Myer, uit het door
dezen gevormde kabinet was getreden en zich tot gouverneur-generaal had laten
benoemen - wier aanneming wel den betrokken minister (Trakranen) tot aftreden
dwong (15 Mei 1867), maar ook aan zijn eigen loopbaan een einde maakte, daar
hij op pensioen werd gesteld. Het volgend jaar ging hij daarop naar Indië terug (4
Juli) als redacteur van het Nieuwe Bataviaasche Handelsblad, doch vatte toen hij
inzag hoe weinig hij voor journalistieken arbeid deugde, een jaar later, ondanks de
daaraan voor hem, uit de hooge positie, die hij in de indische samenleving bekleed
had, en de aan zijn belemmerd spraakorgaan verbonden bezwaren, de rechtspraktijk
weder op (7 Oct.), waarin hij tot zijn vertrek uit Indië (28 Aug. 1879) wegens zijne
verkiezing tot lid der 2e Kamer voor Gorinchem (10 Juni 1879) werkzaam bleef. Tot
groote teleurstelling zijner vrienden die hem vroeger herhaaldelijk (71, 73, 75 en
77) in verschillende districten (Groningen, Leeuwarden, Haarlem, Zwolle, Rotterdam,
Amsterdam, Arnhem, Sneek, Dokkum, Dordrecht en Steenwijk), voor het
lidmaatschap der 2e Kamer candidaat gesteld hadden, bleek bij zijn komst in het
najaar van dat jaar reeds spoedig, hoe zijne krachten grootelijks gebroken en zijne
opvattingen met de hunne weinig in overeenstemming waren, zoodat hij weldra
meestal alleen oppositie voerde en het soms zag gebeuren (b.v. 12 Oct. 87), dat
een door hem gedaan voorstel door alle aanwezigen verworpen werd, of onder zijne
redevoeringen slechts één lid in de zaal luisteren bleef. ‘Moest men - schreef een
zijner medestanders, na zijne dood - eerbied hebben voor de beslistheid waarmede
hij voor zijne geloofsovertuiging uitkwam, betoonde men liefde voor zijn persoon,
droeg men hem groote achting toe wegens zijn karakter, het bleef meestendeels
bij een ‘succès d'estime’. Zoodra het aankwam op toegepaste staatkunde, schijnt
niet alleen in den engeren kring der anti-revolutionnaire kamerleden, maar ook in
den ruimeren kring der anti-revolutionnaire volksvergadering aan zijne voorstellen
of bestrijding van voorstellen zelden groote waarde gehecht te zijn. Na behalve
Gorkum ook Middelburg (84-86) en Amersfoort (86-88) te hebben vertegenwoordigd
werd hij, terwijl hij voor Ede in de 2e Kamer zat, minister van koloniën in het ministerie
Mackay, (29 April 1888) en bracht enkele belangrijke, vooral in Indië warm
toegejuichte maatregelen ten behoeve
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der indische bevolking en in Indië gevestigde Europeanen tot stand, maar werd nog
geen twee jaren later, door de verwerping zijner begrooting met ééne stem
meerderheid in de Eerste Kamer (31 Jan. 1890) uitsluitend om de wijze waarop hij
aan zijne geloofsovertuiging uiting gaf, tot aftreden gedwongen, waarna hij, vier
maanden later, in plaats van den heer de Savornin Lohman, voor Goes zitting nam
en tot zijn dood houden bleef.
Mr. Keuchenius, was een in menig opzicht merkwaardig man van zeldzame werken wilskracht, uitgebreide kennis en groote scherpzinnigheid. Zijne vroomheid en
zijne critische geest - schreef een zijner biografen, die hem met Pascal vergeleek,
zijne belangstelling in exacte wetenschappen en zijne neiging tot bespiegeling zijne
bescheidenheid en eenvoud en zijn krachtig optreden voor wat hij de waarheid
achtte; zijn afkeer van de wereld en hare vermaken en zijne Gode zwijgende
berusting in lijden en smart; deze hoedanigheden en eigenschappen, vormen de
termen der vergelijking. Evenals bij Pascal stond bij Keuchenius in zijne
godsdienstige belijdenis de vereering van Jezus Christus als Heiland en Middelaar,
ook als Heer en Koning op den voorgrond. ‘Nous ne connoissons Dieu que par
Jésus Christ; sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu' - zegt
Pascal - en Keuchenius zegt het hem na niet alleen, maar terwijl gene zijne ziel van
het gewoel der wereld verre houdt en van zijne geloofsbelijdenis vooral door geschrift
kond doet, begaf Keuchenius zich op het marktplein des levens en liet geene
gelegenheid om te getuigen ongebruikt voorbijgaan. Te pas en te onpas, zeiden
zijn tegenstanders - met den moed van een geloofsheld, zeiden zijne vrienden; in
ieder geval waar dit maar eenigszins mogelijk was, wist hij aan politieke
beschouwingen eene geloofsbelijdenis te verbinden. Hij is zich zelven in dezen
merkwaardig gelijk gebleven. Bij zijn optreden in de Kamer, in 1866, was zijn eerste
woord ten gunste van het christelijk onderwijs; bij zijn terugkeer in het parlementaire
leven, in 1879, debuteerde hij met een getuigenis van zijn geloof, en minister
geworden gaf hij in zijne memoriën en replieken apologetische en theologische
betoogen, dooreengemengd met politieke en economische beschouwingen.
Keuchenius had een warm hart voor de inlandsche bevolking onzer koloniën,
maar was daarin noch eenzijdig, noch doctrinair. Hij bestreed de cultuurwet van
Fransen van de Putte, ijverde voor verlaging der landrente en de verhooging der
door het gouvernement den inlander te betalen koffieprijzen, streed tegen het
opiumgebruik, tegen de tegenwerking der zending door de regeering, waardoor hij,
indirect, veel tot de oprichting van het seminarie te Depok bijdroeg; hij verhief zijn
stem tegen de neutraliteit van het indisch openbaar onderwijs, zoowel als tegen de
patentbelasting, die in Indië gevestigde Europeanen moesten opbrengen. Hij stond
van den beginne zijner staatkundige loopbaan af tot haar einde toe fel tegenover
de comptabiliteitswet en laakte het zeer scherp, dat de Staten-Generaal zich aldus
een zeggingsrecht aanmatigden in aangelegenheden die men in Indië uitsluitend
beoordeelen kon; ook verzette hij zich er tegen, dat hier tot het aangaan eener
leening ten laste van Indië, tot het vaststellen eener aan het moederland te betalen
bijdrage of het op hare rekening brengen van een deel der vlottende schuld besloten
werd. Hij bestreed het cultuur-stelsel, zooals zich dat in den loop der tijden ontwikkeld
had en wilde
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dit hoe eer hoe beter afgeschaft zien, maar gaf tevens de middelen aan, om de uit
het koloniaal bezit voortvloeiende voordeelen, voor Nederland te behouden, niet
slechts na de afschaffing van het cultuur-stelsel, maar ook bij het verlies der koloniën
zelve, waartoe hij deelneming in eene groote ontginningsmaatschappij aanbeval,
niet alleen voor cultuur, maar ook voor mijnontginning en spoorwegbouw of, zoo
hiertoe voorloopig geen kans was, door eene regeling der uitgifte der woeste gronden
in erfpacht, om aan de inlandsche bevolking daarvan het bezitrecht zoowel als de
gelegenheid te geven die te verhuren en waakte steeds, bijv. in zake de exploitatie
der haven van Tandjong Priok, of der Ombiliënkolenvelden, de concessie voor het
graven van diamanten op Borneo, de contracten met de stoomvaartmaatschappijen
‘Nederland’ en de ‘Rotterdamsche Lloyd’, de wijziging der in- en uitvoerrechten in
Nederl.-Indië en de schorsing van het uitvoerrecht op suiker, of de belangen van
den staat behoorlijk waren behartigd. Bekend is in dit opzicht vooral zijne houding
bij de verlenging der Biliton-concessie (7 Jan. 1882) toen de meerderheid der 2e
Kamer zich met de, door de uit haar midden benoemde commissie van onderzoek,
voorgestelde conclusie, waarbij het gebeurde als in strijd met de wet en het
landsbelang afgekeurd werd, vereenigde en ten slotte (19 Mei 1892), door eene
nieuwe overeenkomst, de schatkist een voordeel van meer dan veertig millioen
gulden verzekerd werd.
Keuchenius, die, wat zijne koloniale en binnenlandsche politiek betrof, bij de
antirevolutionnaire partij behoorde, had zich in 1886 bij de kerkelijke beweging, die
als de ‘doleantie’ bekend staat, aangesloten en bekleedde in de haagsche gemeente
het ouderlingschap, terwijl hij op verschillende andere wijzen, o.a. als lid van het
hoofdbestuur der nederlandsche gereformeerde zendingsvereeniging en als
zendingsdeputaat der gereformeerde kerken in haren geest werkzaam was. Tevens
was hij lid van het hoofdbestuur van Chr. Nationaal onderwijs, curator der Vrije
Universiteit en eerelid van het Werklieden Verbond ‘Patrimonium’.
Op nog jeugdigen leeftijd is hij voorgesteld in den steendruk van J.H. Hoffmeister;
in zijn ouderdom in een houtsnede van Walter.
Over hem zie men, behalve de bij P e t i t vermelde geschriften: G. G r o e n v a n
P r i n s t e r e r , Mr. Keuchenius en zijne weder-partijders (1869); J.J. L i o n , Mr.
Groen van Prinsterer's karakterstudie van Mr. Keuchenius door de feiten getoetst
(1869); Het Soerabaaisch Handelsblad van 12 Juli 1873 (Bataviaasche portretten);
De Nederlander van 2 Augustus 1895 en vooral de uitgebreide en uitmuntende
studie van O.J.H. g r a a f v a n L i m b u r g S t i r u m in de Indische Gids 1896,
471, 645, ook afzonderlijk uitgegeven: Mr. L.A.C. Keuchenius, Eene karakterstudie
(Amst. 1896).
Van zijne geschriften vindt men eene opgave achter zijn levensbericht in de
Levensb. Letterkunde (1895, 243) door F.L. R u t g e r s , die nog moet worden
aangevuld met zijn in 1874 verschenen brochure: De Atjeh Drukpersvervolging
(Batavia).
de Savornin Lohman

[Kievit, Arnout]
KIEVIT (Arnout), overl. 1648, van een deftig rotterdamsch geslacht, dat in de 16e
eeuw gedeeltelijk roomsch was gebleven, zich trouw aan zijn godsdienst hield en
in de 17e en 18e eeuw meerdere priesters heeft opgeleverd, die tot de orde der
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Jezuïeten behoorden. Een zuster van onzen Arnout was gehuwd met den pensionaris
der stad, Mr. H e n d r i k R o o s , wiens beide zonen katholiek zijn geworden; eene
andere zuster met C o r n e l i s v a n W a l e n b u r c h , zoon van den
oud-burgemeester P i e t e r A d r i a a n s z.v.W., uit welken echt twee zoons zijn
geboren, die als apologeten groote vermaardheid hebben verkregen en wijbisschop
van Keulen zijn geworden. Hun oom van moederszijde, Arnout Kievit, was den
beiden neven vóórgegaan op het gebied der apologetiek. Eigenaardig is het, dat
deze niet. zooals de meeste apologeten, een geestelijke was maar tot den
leekenstand behoorde; hij had den graad van Mr. in de beide rechten, vermoedelijk
te Leuven, behaald en zich daarna als advocaat te Rotterdam gevestigd. Hier schreef
hij onder het anagram van T u r a n o V e k i t i zijn Catholyck Memoryboeck, dat
eertijds veel is gelezen, zooals blijkt uit niet minder dan een zestal uitgaven. Van
geen der drie eerste edities vond ik bijzonderheden aangegeven; de vierde, waarvan
een exemplaar op de seminarie-bibliotheek te Warmond, verscheen in 1646, doch
de approbatie aldaar dateert van 14 Mei 1624, vermoedelijk het jaar waarin het
werkje 't eerst is opgesteld. In 1648 maakte de auteur zelf nog een vijfde editie voor
de pers gereed doch stierf in datzelfde jaar te Rotterdam. Ook daarna was de
belangstelling nog niet verdwenen, getuige een zesde editie, welke het boekje in
1679 beleefde. De inhoud is hoofdzakelijk ontleend aan de beroemde, ook in
sommige protestantsche kringen van ons vaderland veel gelezen Disputationes van
B e l l a r m i n u s ; de auteur verzwijgt dit geenszins maar verklaart te willen schrijven
voor lezers, die het latijn niet meester zijn en toch het betoog van den grooten
geloofsverdediger noodig hebben, omdat zij leven te midden der ‘nieugesinde’. Hun
wil hij duidelijk maken, dat de R.-K. godsdienst in overeenstemming is met de H.
Schrift en de uitspraken der Vaders uit de vier eerste eeuwen. De verdienste van
het Memoryboeck bestaat vooral in den duidelijken en frisschen vorm van het betoog;
de ‘tegen-worpsels’ der ‘nieu-gesinde’ worden telkens in hun eigen manier van
spreken aangevoerd. De nawerking was van dien aard, dat nog in 1661, dus 13
jaren na den dood van K., de regent van het Staten-college te Leiden, Pieter
Cabeljouw, het noodig oordeelde het populaire boekje uitvoerig te bestrijden; in dat
jaar verscheen zijn Catholyck Memoryboeck der Gereformeerde, twee lijvige deelen
o

in 4 . Daar K. ter goeder trouw maar verkeerdelijk zich onder meer beroepen had
op sommige teksten van pauselijke brieven en decretalen, ontleend aan de collectie
van Pseudo-Isidorus, verzuimde zijn tegenstander niet vooral deze tekortkomingen
breed uit te meten.
Van A. Kievit verschenen: Meditatiën van P. L u d o v . d e P o n t e (Antwerpen,
1632); Het Catholyck Memory-boeck, (4e druk, Antwerpen, 1646); Den Kercken
wyser (Loven, 1648).
Zie: F o p p e n s , Bibliotheca Belgica (Bruxellis, 1739) I, 97; v a n H e u s s e n
e n v a n R i j n , Oudh. en Gesch. van Z.-Holland en Schieland (Leiden, 1719) 479;
d e B a c k e r , Bibliotheque des écrivains de la Compagnie de Jésus (Liège-Lyon,
1872) I, 441 verwisselt A.K. met een bloedverwant, T h e o d o r u s , die tot de Sociëteit
behoorde; jaartallen en verdere levensbijzonderheden, daar vermeld, zijn derhalve
onjuist; zie de 2e uitgave door S o m m e r v o g e l IV (1893) 1037; Rotterdam in den
loop der eeuwen (Rotterdam 1906) 2e ged., 1e st., 85.
Hensen
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[Kievit, Mr. Johan]
KIEVIT (Mr. Johan), geb. te Rotterdam, gest. 1692; zoon van K l a a s C o r n e l i s z .
K i e v i t en D i e u w e r t j e P a u w . Hij komt het eerst voor als advocaat voor het
hof van Holland in den Haag. In 1659 werd hij lid van de vroedschap te Rotterdam,
was daar in 1664 schepen en werd toen ook benoemd tot bewindhebber der
Oost-Indische Compagnie ter Kamer van Rotterdam. Verschillende malen verscheen
hij als gedeputeerde ter dagvaart (in 1660, 1663-1665). In 1665 was hij burgemeester
te Rotterdam en in Mei 1666 werd hij namens deze stad lid van het college van
Gecommitteerde Raden van Holland en vestigde zich metterwoon in den Haag. Hij
was sterk oranjegezind en raakte dientengevolge door onvoorzichtige handelingen
in laatstgenoemd jaar in ongelegenheid. Als zwager van Cornelis Tromp (hij was
nl. gehuwd met diens zuster A l i d a ) schreef hij na den tweedaagschen zeeslag
een scherp pamflet (bij A i t z e m a V, 841), dat uitgegeven werd op naam van
Sommelsdijk en waarin de schuld van de nederlaag in dien slag geheel ten laste
van de Ruyter gelegd werd. Naar aanleiding hiervan schorsten de Staten van Holland
hem in zijne waardigheid van Gecommitteerden Raad en maakten zijne zaak bij het
hof van Holland aanhangig. Kort daarna bleek in het proces van Buat (kol. 508), dat
deze in overleg met hem gehandeld had. Evenmin als Ewout van der Horst (kol.
1157) durfde hij de gevolgen van deze ontdekking afwachten; hij vluchtte en begaf
zich naar Engeland, waar hij in 1666 en 1667 de regeering enkele malen van advies
diende (Holland-Corresp. 1666, Oct.-Dec., en 1667, Jan.-Juli, Public Record Office,
Londen; cf. Nyhoff's Bijdr. 4e R., V, 392 en 397). Volgens D r o s t e (Geheugchenis,
vs. 1164) kreeg hij van de engelsche regeering ondersteuning; in elk geval verhief
Karel II hem in 1667 tot baronet (Calendar of State Papers, D.S., 1667, reg. i.v.
Kievit) en trachtte tevergeefs bij en na den vrede van Breda de Staten te bewegen
hem weer in het land toe te laten. Hij was n.l. in Dec. 1666 door het hof bij verstek
ter dood veroordeeld met verbeurdverklaring van goederen. Gedwongen in Engeland
te blijven, hield hij zich daar bezig met plannen, om steenbakkerijen op te richten
en een moeras bij Newmarket droog te leggen. De omwenteling van 1672 opende
hem den terugkeer in patriam. Bij zijn terugkeer verspreidde hij een fel pamflet tegen
de Witt (zie Notulen van H o p e n V i v i e n 204-205); op den dag van de
vermoording der de Witten was hij met zijn zwager Tromp in den Haag aanwezig.
Willem III schonk hem gratie; bij de verzetting van de wet in Augustus 1672 werd
hij opnieuw vroedschap te Rotterdam en iets later tevens pensionaris van die stad.
In 1673 verruilde hij deze laatste betrekking voor die van advocaat-fiscaal en raad
ter admiraliteit van de Maze. Hij schijnt toen in goeden doen geweest te zijn, want
in 1678 huurde hij het erf, waar het slot te Honingen op gestaan had, om er een
‘speelhuis’ op te zetten. In 1686 werd hij wegens knoeierijen in de admiraliteit
gevangen genomen; na een langdurig proces verklaarde het hof van Holland hem
in Mei 1689 eerloos en verbande hem voor eeuwig uit het gebied der Unie. Eerst
in Aug. daarna, toen zijne dochter, D e b o r a S p e e l m a n , ƒ 20.000 voor hem
betaald had, werd hij op vrije voeten gesteld. Zijne weduwe moest zich in 1695 om
ondersteuning wenden tot de Staten van Holland.
Zijn door P. van der Werff naar een ouder
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origineel gecopiëerd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie over hem: Rotterdamsche Historiebladen, IIIe afd., Genealogie enz. I, 71 vlg.,
85 vlg., 191 vlg. en 236; E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, 92; Bronnen voor
de Geschiedenis van Rotterdam I, reg. i.v.; Journalen van H u y g e n s I, 87 en 97;
II, 76; F r u i n , Aant. op Droste, 309, en Verspr. Geschr. IV, 270 en 272; A i t z e m a
V, 858, en VI, 69 en 140; Brieven van J o h a n d e W i t t (uitgave
F r u i n - J a p i k s e ) III, 217 vlg.; Brieven van en aan J o h a n d e W i t t IV, 525
vlg., 532, 547; A r l i n g t o n , Letters I, 199; Briefwisseling van de gebroeders v a n
d e r G o e s (uitgave G o n n e t ) II, 394; Notulen van Hop en Vivien (uitgave
J a p i k s e ) 204, 306, 382; Kronyk Historisch Genootschap XXIII, 180; W a g e n a a r ,
Vad. Hist. XIII, 220; XIV, 76, 176, 193; XV, 327; B i l d e r d i j k , Gesch. des Vaderlands
IX, 283.
Japikse

[Kroesen, Willem Egbert]
KROESEN (Willem Egbert), geb. 7 Febr. 1817 te Groningen, overl. 22 Juni 1873
te Scheveningen, zoon van F r a n s K r o e s e n en van C o r n e l i a V a l k , trad op
12-jarigen leeftijd in mil. dienst, was van 1830-32 in garnizoen te Antwerpen, werd
in 1836 2e luit. der inf., ging in 1838 over bij het ind. leger; 1840 1e luit., 1845 kapt.,
1853 maj., 1856 luit.-kol., 1862 kol., 1864 lid in den Raad van Nederl.-Indië met
rang van gen.-maj., gep. in 1868, in 1869 in act. hersteld en benoemd tot luit. gen.,
comm. van het ind. leger, in 1873 opnieuw gepensionneerd.
Hij nam in 1840 deel aan de krijgsverrichtingen tegen Baroes en Singkel (S.W.K.),
in 1847 aan die op Nias; in 1853-57 aan die ter W.K. van Borneo, waar hij in 1856
tevens belast werd met de betrekking van resident. In 1860 werd hem het burg. en
mil. bestuur over Palembang, het volgende jaar dat over Celebes opgedragen. Als
legercommandant heeft hij veel gedaan tot verbetering van de organisatie der
levende strijdkrachten en ten bate van het moreel en materieel welzijn der soldaten.
Zie over zijn arbeid op Borneo: E.B. K i e l s t r a , Bijdr. tot de gesch. van Borneo's
W.K. in Ind. Gids, 1890; over zijn bestuur op Celebes: W.A. v a n R e e s , De Pioniers
der beschaving (Arnh. 1866) 180.
Kielstra

[Krol, Bastiaen of Sebastiaen Jansz.]
KROL (Bastiaen of Sebastiaen Jansz.), ook wel: C r o l of C r o l l genaamd, geb. te
Harlingen in 1595, gest. nà 1645. Zijne moeder heette A n n e t j e n E g b e r t s . Hij
ondertrouwde 7 Febr. 1615 met de 21-jarige A n n e t j e n S t o f f e l s d r . v a n
E e s e n s ; reeds 16 Aug. 1615 hield hij in de Oude kerk te Amsterdam zijn eerste
kind T h o n i s ten doop. Zelf ontving hij dien 23 Febr. 1616 in de Nieuwe kerk. Krol
meldde zich 12 Oct. 1623 bij den kerkeraad van Amsterdam aan, om als
krankenbezoeker naar West-Indië gezonden te worden. Hij was caffawerker en
woonde op de Bloemgracht. Bij die gelegenheid werd hij niet aangenomen, doch 7
Dec. 1623 ontving hij van den kerkeraad zijne instructie; na korte ongesteldheid
zeilde hij 25 Jan. 1624 naar Nieuw-Nederland (de Virgines). Krol is 14 Nov. 1624
weder in het vaderland terug en bericht in de vergadering van den kerkeraad van
Amsterdam, dat men in N.-Nederland een predikant begeert; dat er aldaar weldra
kinderen zullen geboren worden, tot wier doop hij bevoegdheid verzocht te
ontvangen. De kerkeraad antwoordt hem 21 Nov. 1624, dat er met het oog op het
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mits zich daarbij houdende aan de postillen van gereformeerde leeraren als Bullinger
enz. Ten tweeden male vertrekt hij omstreeks Mei of Juni 1625 naar N.-Nederland.
Slechts 15 maanden is hij daarna krankenbezoeker gebleven. Krol verwisselde dit
ambt voor den werkkring van kommies op het fort Oranje, hetwelk aan de
Noord-Rivier (Hudson-River), dichtbij de tegenwoordige stad Albany (N.Y.) was
gelegen. Toen Jonas Michaëlius (zie ald.) als eerste predikant van N.-Nederland,
7 Apr. 1628 op Manhattan-eiland voet aan wal zette, stelde hij daar een kerkeraad
aan, waarin ook Krol, als hij in het fort Nieuw Amsterdam op Manhattan-eiland
vertoefde, zitting had. In 1629 is Krol weder naar Nederland teruggekeerd,
waarschijnlijk om inlichtingen te geven bij de regeling der particuliere koloniën, die
volgens placcaat van 7 Juni 1629 door de Staten-Generaal werden ingesteld. Krol
ging in 1630 ten derden male naar de nieuwe wereld; behalve kommies van het fort
Oranje, werd hij ook zaakgelastigde van Kiliaen van Rensselaer. In Mei 1631 kocht
hij voor van Rensselaer land van de Indianen en behartigde verder de belangen
van dezen patroon van Rensselaerswijck. Toen hij nog twee jaren (1630-1632)
kommies was geweest, werd hij, mede door toedoen van van Rensselaer, tot
kommandeur (directeur-generaal) van N.-Nederland bevorderd, nadat Pieter Minuit
door de West-Indische Compagnie was teruggeroepen. Gedurende den tijd van zijn
kommandeurschap (einde Febr. of begin-Maart 1632, tot einde Maart 1633) was
hij den patroon niet onvoorwaardelijk ter wille. Eens verhinderde hij het vervoer van
vee naar Rensselaerswijck; een ander maal eischte hij van van Rensselaer's
‘huysluyden’ een eed, vóór zij naar hunne kolonie konden optrekken. Toen de W.I.
Compagnie in 1633 in het bestuur van N.-Nederland eene algeheele verandering
bracht, werd Krol teruggeroepen en Wouter van Twiller in zijne plaats benoemd. Op
het fort Oranje werd H a n s J o r i s s e n H o n t h o m , de onbeschaamde
Indianen-moorder, geplaatst. Op denzelfden tijd, waarop Wouter van Twiller met
zijn schip ‘de Soutbergh’ in N.-Nederland arriveerde (ongeveer April 1633), ankerde
een engelsch schip ‘The William’, met J a c o b E e l k e n s van Londen als schipper,
voor het fort Nieuw-Amsterdam om op de Noord-Rivier met de Indianen te handelen.
Aanvankelijk verbood van Twiller hem den verderen handelstocht, maar nadat hij
den handelaar op diens schip een bezoek had gebracht, bij welke gelegenheid van
Twiller zich, naar getuigenis van den zeevaarder D a v i d P i e t e r s z . d e V r i e s ,
die er zelf bij tegenwoordig was, zéér schandelijk gedroeg, liet hij den Engelschman
toch de rivier opvaren. Toen van Twiller, nuchter geworden, hierover spijt had
gekregen, zond hij Krol, die nog in het land was, den handelaar achterna. Deze had
een moeilijke taak, omdat de kommies Honthom met den Engelschman heulde;
eindelijk kreeg hij Eelkens toch in zijne macht en bracht hij zijn schip met ongeveer
400 beverhuiden naar Manhattan op. Eelkens keerde naar Engeland terug; Krol
vertrok omstreeks 20 Juli 1633 naar Nederland. Voor den notaris Justus van de
Ven legde de gewezen kommandeur 30 Juni 1634 een getuigenverklaring af over
den toestand in N.-Nederland. Ten vierde male stak hij naar Amerika over, thans
weder in de functie van kommies. Als zoodanig liet hij, naar luid van een brief van
van Rensselaer dd. 29 Mei 1640, de vlag van den patroon in diens kolonie naar
beneden halen. Twee jaar
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later, 11 Sept. 1642, nam hij maatregelen tot loskooping van fransche gevangenen,
die door de Indianen, bij de verovering eener kerk waren gemaakt. In 1644 lezen
wij, dat hem graan is geleverd. Een jaar later vinden wij hem weder in het vaderland,
in de kerkeraads-vergadering te Amsterdam (21 Sept. 1645). Het aangaan aan het
H. Avondmaal was hem ontzegd. Na een onderzoek, door de ziekentroosters ‘Jan
Marcussen cum socio’ ingesteld, die over hem niets anders dan goeds vernamen,
werd hij 28 Sept. 1645 weder tot de Tafel des Heeren toegelaten. Dan verliezen wij
den draad zijner levensgeschiedenis uit het oog; misschien is een middelburgsche
drukker, J a n B a s t i a a n s z . K r o l , die omstr. 1652 leefde, met hem in relatie te
brengen.
Zie A E e k h o f , Bastiaen Jansz. Krol, Krankenbezoeker, Kommies en
Kommandeur van Nieuw-Nederland (1595-1645), ('s-Grav. 1910).
Eekhof

[Kumpel, Mr. Jan Willem Campbell gezegd]
KUMPEL (Mr. Jan Willem C a m p b e l l gezegd), geb. in 1757 te Amsterdan, waar
zijn vader een welgesteld koopman was, ald. overl. 5 Nov. 1826. Aanvankelijk werd
hij voor den handel opgeleid, doch op zijn 18e jaar werd besloten, dat hij zou gaan
studeeren. Te Kampen, waar hij familie had, genoot hij het voorbereidend onderwijs,
en den 23 Sept. 1777 werd hij te Leiden als student in de rechten ingeschreven. 4
September 1784 promoveerde hij op Stellingen. Zijne voornaamste studievrienden
waren van der Palm (die toen nog oranjegezind was) en Bilderdijk. Van zijn vurige
oranjegezindheid getuigen zijne beide te Leiden uitgegeven dichtbundels
Mengelstoffen (1779) en Vaderlandsche Gedenkstukken (1783), en ook De Dienst
aan 't Vaderland, gedicht met uitvoerig naschrift, in 1781 te Arnhem verschenen
o

(Pamflet Knuttel n . 19679). Voorts had hij te Leiden in dien tijd gelegenheid genoeg
om voor zijne denkbeelden uit te komen. Zoo waren daar in 1782 heftige twisten
ontstaan tusschen studenten en burgers, het meest over het al of niet rechtmatige
der vrijcorpsen. Kumpel was van deze een fel tegenstander, hetgeen zijne
persoonlijke veiligheid, ja zelfs zijn leven in gevaar gebracht zou hebben. Den
prinsjesdag (8 Maart) van het volgende jaar 1783 nam hij waar om te Oegstgeest
eene betooging op touw te zetten. De proef mislukte echter volkomen: de overheid
kwam tusschenbeide, en het eenige gevolg was, dat K. bespot werd in een
strooidicht, genaamd: Een nieuw lied op de Oegstgeestsche vrolijkheid, van den
achtsten Maart 1783, den zoogenaamden Ridder van Kumpel, student in de Regten
te Leyden, toegeweyd. Kort daarna kwam hij in betrekking tot den Prins en de hooge
hofambtenaren, voor wie hij allerlei kleine diensten verrichtte; ook ontving hij meer
dan eens geldelijke ondersteuning van den Prins. Na zijne promotie bleef hij eerst
te Leiden gevestigd, waar de politiek hem bezig hield. In 1785 verscheen weer een
gedicht van hem, met uitvoerige voorrede, getiteld: Ter nagedagtenis aan den Vader
o

des Vaderlands (Pamflet Knuttel n . 21064). Daarna trok hij naar den Briel; daar
was hem n.l., volgens zijn eigen berichten, uitzicht gegeven op een pensionarisschap
of notariaat. Van eene benoeming kwam echter niets, en ook bleef hij zonder praktijk.
8 Febr. 1786 ging hij den Prins op het Loo zijn nood klagen, maar hij vond nauwelijks
gehoor; hij was in ongenade gevallen, waarschijnlijk omdat de roep van avonturier,
dien hij in den Briel had gekregen, tot het hof was doorgedrongen. Kort daarna vond
hij zich wegens schulden genoodzaakt, den Briel te verlaten. Na van Juli tot half
September 1786 in armoede,
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en door schuldeischers geplaagd, te 's Gravenhage gewoond te hebben, keerde hij
naar zijne ouders terug. Deze ontvingen hun zoon, die met al zijne dwaasheden
hun goed er door had gebracht, allesbehalve vriendelijk. De plundering van 30 Mei
1787 door de Patriotten deed hem naar Gelderland vluchten. Het gelukte hem weer
eenigszins het vertrouwen van den Prins te herwinnen; wederom werd hij door het
hof tot eenige kleine diensten gebruikt. Na de herstelling kwam hij weder te
Amsterdam. In 1788 op den verjaardag der Prinses, en in 1789 op dien van den
Prins, woonde hij met zijn vader een feestmaal bij, waar hij respectievelijk eene
o

Dichtmaatige Redevoering, Eugenia (Pamflet Knuttel n . 21802), en een Tafelrede
ten beste gaf, beide te Amsterdam gedrukt. Maar het mocht hem niet gelukken, de
gunst van den Prins te herwinnen. Ten einde raad wendde hij zich wederom tot
dezen, nu met een request, waarin hij verklaarde zich, tot herstel van eer, haast
gedwongen te zien, in het openbaar volledig rekenschap te geven van al zijne
handelingen ten bate van het Oranjehuis; met andere woorden, dat de Prins er
belang bij had, hem tot vriend te houden, daar hij wel eens, door het verklappen
van geheimen, der partij groot nadeel zou kunnen berokkenen. Dit request had
begrijpelijkerwijze geen ander gevolg, dan dat de breuk met het hof onherstelbaar
werd. Zijne geheele correspondentie over dien misgreep heeft hij met bijlagen in
1790 uitgegeven onder den titel: Recueil van stukken, alle andere en verdere
o
verdeediging van Mr. Jan Willem Kumpel voorafgaande (Pamflet Knuttel n . 21964).
Vervolgens moet hij zich te Hoorn gevestigd hebben. Van zijn verblijf aldaar is niets
anders bekend dan dat hij die stad werd uitgezet, omdat hij de verdediging op zich
had genomen van iemand, die door den hoofdschout vervolgd was. Hiertegen kwam
hij op in een Betoogschrift, dat in 1796 te Hoorn werd uitgegeven (Pamflet Knuttel
o
n . 22754). In het volgende jaar week hij uit naar Engeland, niet in 1799, in verband
met den bekenden inval, gelijk hij het later wilde doen voorkomen. Maar ook daar
was hij niet gelukkig. Hij geraakte in gijzeling, waaruit hij door bemiddeling van een
vriend bevrijd werd. Na den vrede van Amiens (1802) vinden wij hem in het vaderland
terug. Inmiddels is hij zich gaan noemen C a m p b e l l , g e n a a m d K u m p e l . Na
eenig zwerven vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam. Geheel aan lager wal
geraakt, leefde hij van den eenen dag op den anderen, totdat er eene wending in
zijn lot kwam; naar het aanvankelijk scheen, ten goede, doch, zooals weldra bleek,
niet dan om zijn val te voltooien. Terzelfder tijde woonde namelijk te Amsterdam
Bilderdijks gescheiden echtgenoot, geboren Woesthoven. Zij kende Kumpel van
vroeger, maar na Bilderdijks uitzetting, en vooral na hare echtscheiding (1802) had
vernieuwing der kennismaking plaats. Mevrouw Bilderdijk toonde belang te stellen
in den zwerveling. Sedert 1804 onderhield zij hem geheel. Het volgende jaar deed
zij hem het voorstel, niet verder naar eenige betrekking te zoeken, maar zich geheel
in haar dienst te stellen. Men vermoedt, dat mevr. B. zijn omgang zocht, om met
zijn hulp haar naam als dichteres, door
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toedoen van Bilderdijk verkregen, te handhaven. Onder de voorwaarden was dan
ook de bepaling, dat hij van tijd tot tijd voor haar, en onder haar naam, verzen zou
dichten. Voorts zou hij hare brieven stellen, enz. Zij van haar kant zou hem
onderhouden, en spiegelde hem allerlei voordeelen voor. Maar dit was niet zoo fraai
als aanvankelijk scheen: treffend juist drukte K. dit later uit door te zeggen, dat hij
‘de slaaf van hare weldaden’ werd. Het duurde niet lang of hij viel in ongenade,
waarschijnlijk omdat mevr. Woesthoven achter onderhandelingen was gekomen,
die hij met door haar in eene erfeniszaak benadeelde bloedverwanten gevoerd had.
Daar zijne schulden bij zijn kamerverhuurder niet langer betaald werden, liet deze
hem in Juni 1808 gijzelen. Het lijdt echter geen twijfel, dat zulks geschiedde door
intriges van mevr. Woesthoven. Door het toen vigeerende recht van gijzeling kon
zij bereiken, dat hij niet minder dan 13 jaren gevangen bleef, op hare kosten. Al
zijne pogingen om de vrijheid terug te winnen, mislukten. Ook de hoop, die het jaar
1813 hem gaf, werd verijdeld: zonder gevolg bleven zijne requesten aan den koning,
en zijne in 1814 uitgegeven dichtstukken: Iets uit de Amsterdamsche gijzeling,
bevattende dichtstukken op den tegenwoordigen tijd; Het verheerlijkte Amsterdam,
o

bij gelegenheid der zamenkomst van 600 notabelen (Pamflet Knuttel n . 23900) en
o
Aan den Admiraal Verheull (Pamflet Knuttel n . 23892). In 1820 verscheen van hem
o
nog eene Treur Ode bij het afsterven van des Konings moeder (Pamflet Knuttel n .
24931). Eindelijk werd de onregelmatigheid, waardoor hij gevangen gehouden werd,
ontdekt. Maar hij begeerde de vrijheid niet meer, en moest op hoog bevel ontslagen
worden. Bijna 64 jaren oud, zonder kleeding of geld op straat gezet, ging hij vijf jaren
van bitter lijden te gemoet. Hij voorzag in zijn onderhoud door op straat pakjes
pepermunt te venten, waarop versjes van zijn maaksel, met zijn naam onderteekend,
te lezen waren. Hij maakte het voorts den koning lastig met requesten om pensioen
en gaf een verweerschrift uit, getiteld: Proces-verbaal, ter requisitie van de Politie
overgeleverd aan den Onderdirecteur W. Holtrop door en van wege Mr. J.W.
Campbell genaamd Kumpel gedrukt voor rekening van den Auteur (1826). Eindelijk
wist hij niets beters te doen, dan zich vrijwillig in het werkhuis te begeven, waar hij
5 Nov. 1826 overleed.
De geschiedenis van Kumpel is om meer dan eene reden merkwaardig en
belangrijk. Niet alleen als toonbeeld van een mislukt leven, en als waardevolle
bijdrage tot de kennis van zijn tijd, maar ook, en hierom vooral, tot juistere
beoordeeling van Bilderdijks eerste vrouw, en dus ook van Bilderdijk zelven. Sedert
het aan 't licht komen van de voornaamste bijzonderheden (tusschen 1890 en 1900)
heeft zich omtrent Bilderdijks gedragingen eene heel andere meening gevestigd,
dan van Vloten indertijd door zijne beruchte brievenverzameling aan ons volk had
opgedrongen.
De literatuur over Kumpel is te vinden in P e t i t , Repertorium, 1154, 1373. Zie
o
ook Navorscher 1904, 236, en Pamflet Knuttel n . 20198 en 21054.
Margadant
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L.
[Lamblardie, Pierre Christophe de]
LAMBLARDIE (Pierre Christophe d e ), geb. te Loches 13 Dec. 1740, gest. te Utrecht
15 Juli 1808. Hij was de oudste der beide aalmoezeniers, welke koning Lodewijk in
1806 uit Parijs naar Holland medebracht. Volgens de Etiquettes du palais royal
moesten deze aalmoezeniers beurtelings op zon- en feestdagen in tegenwoordigheid
des Konings de Mis lezen, op de hoogtijden den bisschop-grootaalmoezenier als
diaken en subdiaken assisteeren en aan den koninklijken feestdisch het tafelgebed
uitspreken. Gedurende het Schrikbewind was de Lamblardie, toenmaals pastoor
van Roche-Guyon, in de gevangenis geworpen, omdat hij den eed op de constitutie
niet had willen afleggen. Uit den kerker ontsnapt, had hij een tijdlang in Engeland
en Duitschland vertoefd, doch was bij het sluiten van het concordaat aanstonds
naar zijn parochie teruggekeerd, waar men hem met blijdschap ontving. De ijverige
man poogde nu het kerkelijk leven in zijn gemeente opnieuw tot bloei te brengen,
doch, wijl zijn gezondheid in den kerker en bij het omzwerven in den vreemde zeer
had geleden, nam hij gaarne het voorstel van koning Lodewijk aan om dezen naar
Holland te vergezellen. Een innige vriendschap ontstond tusschen den vorst en zijn
aalmoezenier, welke tot den dood van den laatste heeft voortgeduurd. Lodewijk
koos den bejaarden priester tot zijn biechtvader en raadpleegde hem steeds wanneer
er belangen van zijn katholieke onderdanen in het spel kwamen. Wanneer in de
Documents historiques wordt geklaagd over het trouweloos gedrag en onbeschaamd
optreden van de meeste Franschen, welke den Koning naar Holland vergezelden,
maakt de schrijver een uitzondering voor generaal Noguès en den abbé de
Lamblardie. Lodewijk noemt daar den laatste: ‘ce digne et respectable ecclésiastique,
portant une figure vénérable et patriarcale que son ame ne démentait pas; instruit,
zélé, mais bon et intelligent [qui] réunissait une dévotion sincère et indulgente à une
tollerance parfaite pour les autres, une austérité de moeurs entière à une grande
connaissance du monde et de ses affaires’. Uit de correspondentie van Ciamberlani
met den kardinaal-secretaris (Vatikaansch archief, Nunziatura di Fiandra) blijkt dat
de aalmoezenier op verlangen van den koning en tevens met toestemming van den
vice-superior zich zeer heeft beijverd om een verzoening tot stand te brengen
tusschen een deel van de Clerezy en den H. Stoel. De Lamblardie trad daarvoor in
onderhandelingen (27 Oct. 1807-18 Dec. 1807) met Martinus Glasbergen, pastoor
der Clerezy in den Helder, die namens achttien van zijne medepriesters vier
voorwaarden op schrift stelde, waaronder men zich aan den paus wilde onderwerpen.
Ofschoon die zeer gunstig klonken, ontbrak het voornaamste: een duidelijke
verklaring omtrent het formulier van Alexander VII en de bulle Unigenitus, zoodat
deze onderhandelingen tot niets hebben geleid. Ook nog in een andere zaak heeft
de aalmoezenier zich gemengd: toen bij koninklijk decreet van 26 Febr. 1807 het
benoemingsrecht werd opgevorderd voor kerkelijke bedieningen in Brabant,
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waaraan van staatswege een vaste uitkeering was verbonden, schreef hij aan de
regeering eene missive, eenige bedenkingen tegen dat besluit inhoudende. Op 15
Juli 1808 ontviel aan koning Lodewijk zijn trouwe vriend en raadgever. Deze stierf
te Utrecht in het huis van den grootmaarschalk. De uitvaart werd 18 Juli met groote
praal gehouden in de koninklijke kapel aldaar, bij welke gelegenheid de ambtgenoot
van den overledene, Paul Bertrand (zie kol. 324) een lijkrede hield, waarvan het
m.s. berust in de Archives générales de Paris (Sécrét. d'Etat. A.F. IV, 1821).
Vervolgens is het lijk bijgezet in een grafkelder van de Sint Janskerk te Utrecht, door
den koning daarvoor aangekocht. Een vriend van den overledene, Ferstall, maakte
het volgend lijkdicht:
Ci gist des affligés, des veuves et orphelins,
L'ami consolateur, le père, le soutien;
Le digne Lamblardie, ce prêtre de zèle,
A Dieu, à ses devoirs et à son Roi fidèle.
Zie: Etiquettes du palais royal (La Haye 1806); Mengelingen voor
Roomsch-Catholieken II, 313 (het lijkdicht in h.s. tegenover blz. 318 van het
warmondsche exemplaar); L o u i s B o n a p a r t e , Documents historiques sur la
Hollande (Bruxelles 1834) I, 136; D o m P i t r a , La Hollande Catholique (Paris
1850) 259; B e n n i n k J a n s o n i u s , Gesch. der Oud-Roomsch-Katholieke kerk
in Nederland ('s Gravenhage 1870) 283; A l l a r d , Ant. v. Gils ('s Hertogenbosch
1875) 122, 155.
Hensen

[Langguth, Richard]
LANGGUTH (Richard), heelkundige, afkomstig van Trarbach a.d. Moesel,
praktiseerde te Rotterdam, alwaar hij omstreeks 1748 een huis op de Nieuwe Haven
over de Pakkenbrug bewoonde. Hij huwde 8 Juli 1753 met C a t h a r i n a
C u m m i c h , hertrouwde 12 Jan. 1766 met M a r i a K n e g t m a n s ; stierf in 1785
op 67-jarigen leeftijd en werd 11 Jan. van dat jaar te Rotterdam begraven. Langguth
werkte mede tot de verbreiding van de kinderpokinenting, en gaf met J.F. van
Leempoel en eenige andere rotterdamsche geneeskundigen een werk de Inenting
der kinderpokjes uit.
Zie het art. van Leempoel (kol. 1260).
van Leersum

[Lans, Michaël Joannes Antonius]
LANS (Michaël Joannes Antonius), geb. Haarlem 18 Juli 1845, overl. Amsterdam
3 Febr. 1908. Hij was de zoon van B e r n a r d u s L a n s en S o p h i a
H a f k e n s c h e i d , zuster van den bekenden Redemptoristen-pater Bernard. In zijn
jeugd ontving hij degelijke lessen in klavier- en orgelspel en tevens in de
compositieleer van den heer Schaeken, die zich later in België vestigde. Na zijn
studies volbracht te hebben aan de bisschoppelijke seminaria te Voorhout en te
Warmond, werd hij 15 Aug. 1869 priester gewijd. Kort daarop was hij eenige
maanden als priester te Hillegom werkzaam, doch al heel spoedig werd hij door zijn
geestelijke overheid benoemd tot leeraar aan hetzelfde seminarie ‘Hageveld’ te
Voorhout, waar hij zijn opleiding genoten had. In het voorjaar van 1887 benoemd
tot pastoor van de Onze Lieve Vrouwe-Visitatiekerk te Schiedam, ontwikkelde hij
als parochie-geeste-
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lijke een zelfde stoere werkkracht als gedurende zijn leeraarsjaren. In 1896 werd
hij door den bisschop van Haarlem geroepen om als president van het
groot-seminarie te Warmond de aanstaande priesters van het bisdom Haarlem in
hun laatste studiejaren te leiden, totdat hij in het voorjaar van 1906 aan het hoofd
kwam te staan van het dekenaat Amsterdam en aldaar verbleef tot zijn dood.
Intusschen was hij reeds vroeger, omstreeks 1890, benoemd tot kanunnik van
Carthago, in 1896 tot kanunnik van het kathedraal-kapittel te Haarlem, later nog tot
geheim-kamerheer van den Paus.
In 1876 stichtte hij met eenige andere priesters uit de verschillende nederlandsche
bisdommen het tijdschrift Het Sint-Gregorius-Blad, welks hoofdredactie hij tot zijn
dood heeft behouden; door middel van dat blad wilde hij in roomsch Nederland
betere en gezondere begrippen aangaande kerkmuziek verbreiden: liturgie,
gregoriaansche zang, meerstemmige muziek, volksliederen, alles werd behandeld
en besproken in dat tijdschrift en wel, vooral als hij zelf de pen opnam, met gloedvolle
overtuiging en in prettigen stijl. Door zijn toedoen voornamelijk kwam in 1877 tot
stand de ‘Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging’, die tot doel had de in zijn blad
verkondigde leeringen in daden om te zetten; bisschoppelijke en koninklijke
goedkeuring werden geschonken aan de statuten dier vereeniging, die voortdurend
in bloei toenam, dank zij de bezieling, die van hem uitging. Als componist is hij
bekend door verschillende werken, enkele motetten op kerkelijk-muzikaal gebied,
een Missa in hon. S. Nativitatis Domini (A.T. Bar. Bas met orgel.) (uitg. Pustet,
Regensburg, 1879) een cantate bij gel. van de vergrooting v.h. seminarie Hageveld
op woorden van mgr. C. B r o e r e (voor gemengd koor en piano), een cantate bij
gel. van het gouden priesterfeest van mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem, op
woorden van Prof. J.A. d e R i j k (gem. koor, piano en orgel), een cantate op het
gouden priesterfeest van Paus Leo XIII, De Kerk der Nederlanden en het Pausschap
(voor soli, gemengd koor, piano en orgel, door J o s . B e l t j e n s gearrangeerd
voor begeleiding met strijkkwartet en hout), Sonnetten op den Paus van Dr.
S c h a e p m a n , voor mannenkoor en piano, Marialiederen van Prof. v.d. P l o e g ,
van melodieën voorzien door L a n s en W.P.H. J a n s e n . Als theoreticus gaf hij
uit: Handboekje ten gebruike bij het onderwijs in den Gregoriaanschen zang (3e
druk, 1875); De Jonge Korist, Eerste stukje, oefeningen voor eerstbeginnenden in
den Gregor. zang (4e druk, 1890) (bewerkt naar H a b e r l 's Magister choralis); De
jonge Korist, Tweede stukje, oefeningen in meerstemmigen kerkzang (3e druk,
1891) (bewerkt naar H a l l e r 's Vade Mecum); De Katholieke organist (bewerkt naar
O b e r h o f f e r ); Leerboek van het contrapunt (bewerkt naar B e l l e r m a n n ). Ook
verschenen van zijn hand verscheidene artikelen in De Katholiek, speciaal over
kerkmuziek, ook een lezing over Palestrina (1882) met portret en muziekvoorbeelden.
Alle genoemde werken zijn uitgegeven bij de firma J.W. van Leeuwen te Leiden.
Als een eerezuil voor zijn familie Hafkenscheid gaf hij uit het Leven van Pater
Bernard, uit allerlei familiebescheiden samengesteld, waarvan de 4e uitgave
verscheen in 1905 (bij Langenhuysen, Amsterdam). Als handig debater is hij in 1882
te Arezzo in gezelschap van zijn vriend Dr. Haber opgetreden tegen de toenmaals
dissideerende
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Paters benedictijnen en hun archaeologische richting in zake de gregoriaansche
zangboeken; zijn brieven over dat onderwerp, eerst verschenen in het St. Gregorius
Blad, later ook in het duitsch en het fransch vertaald (Pustet, Regensburg) hebben
hem een soort van wereldvermaardheid geschonken, daar die kwestie lange jaren
een echte question brûlante is geweest, waarbij hij de rechten van den H. Stoel
meesterlijk wist te verdedigen. Niet minder groot was zijn werkzaamheid en zijn
roem als gewijd redenaar: er zullen niet veel groote plaatsen in het bisdom Haarlem
zijn, waar hij zijn welsprekend woord niet heeft doen hooren; de verwantschap met
den grooten volksredenaar pater Bernard toonde zich ten volle in zijn neef Michaël
Lans. Zijn redevoeringen over Dr. Schaepman, bij het eeuwfeest van het H.
Sacrament van Mirakel te Amsterdam, bij de plechtige consecratie der nieuwe St.
Bavokathedraal te Haarlem, vele missiepreeken door hem gehouden, leven nog
voort in de herinnering van Haarlems katholieken.
Vermeld zij ten slotte nog, dat hij als pastoor te Schiedam veel geijverd heeft voor
de vereering der H. Lidwina en haar ter eere ook een kapel heeft doen aanbouwen
aan zijn parochiekerk, een kapel die door Jozef Cuypers en Jan Dunselman kunstvol
versierd is.
o

Vgl. vooral St. Greg. Blad 1908, n . 3.
Jansen

[Leempoel, Johannes Franciscus van]
LEEMPOEL (Johannes Franciscus v a n ), geb. te Gouda in 1696, werd 10 Febr.
1722 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde 24 April 1725 op een
dissertatie: Spec. inaug. exhibens Anatomes originem, progressum, tot med. doct.
Hij vestigde zich te Rotterdam en werd aldaar 25 Juli 1733 als poorter beëedigd. In
1747 huwde v. Leempoel met M a r i a L o u i s e v a n M o n t f o r t , van Culemborg
geboortig. Uit dit huwelijk is een dochter, M a r i a B a r b a r a , geboren; uit een
tweede huwelijk, in 1749 met C l a r a v a n d e n B e r g h uit Gouda gesloten, zijn
twee kinderen gesproten, die achtereenvolgens op 28 Sept. 1750 en 23 Dec. 1751
in de kath. Kerk gedoopt zijn. Na in Nov. 1776 zijn huis aan de Leuvehaven verkocht
te hebben, schijnt van Leempoel uit Rotterdam te zijn vertrokken, want in het
Heereboekje van 1781 komt zijn naam niet meer voor, en hij is ook niet te Rotterdam
overleden. In de Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap, waarvan v.
Leempoel lid was, wordt als zijn sterfdag opgegeven 30 April 1777.
Van Leempoel maakte deel uit van een in 1755 opgericht ‘Genees- en Heelkundig
Gezelschap’, hetwelk een belangrijke rol in de verbreiding van de pokinenting hier
te lande gespeeld heeft. Dit gezelschap bestond uit de med. docts. J.F. van
Leempoel, P. Vink, anat. et chir. lector, J.C. de Bruas, S. de Monchy, J. Stook, J.
Hoog en de chirurgijns R. Langguth en M. Schouten.
Om hunne collega's en het publiek beter in te lichten en de aanvankelijk tegen
de methode bestaande vooroordeelen uit den weg te ruimen, gaven genoemde
geneeskundigen een belangrijke studie in het licht, de Inenting der kinderpokjes
enz. (Rotterdam 1757), waarin de meeningen van de voor- en tegenstanders der
inenting zorgvuldig getoetst en de voordeelen van de methode met statistieken
aangetoond werden. Om tevens een goed voorbeeld te geven onderwierp v.L. 27
April 1756 zijn twee zoontjes en het kindermeisje aan de operatie.
Daar v.L.'s naam onder de opdracht van genoemd werk aan den heer Hugo
Cornets de Groot,
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burgemeester van Rotterdam, als eersten onderteekenaar voorkomt en hij namens
het gezelschap met Schwencke en van Swieten in briefwisseling gestaan heeft (zie:
Janus, Arch. intern. p. l'hist. de la Médecine, Juni 1910), mag men aannemen dat
v.L. een hoofdrol in het rotterdamsch gezelschap heeft gespeeld.
van Leersum

[Leeuw, Jacob Heyman de]
LEEUW (Jacob Heyman de), Talmud-geleerde geb. te Leiden 1811, gest. te
Amsterdam 15 Sept. 1883. Van huis uit is de L. koopman geweest, maar, hoewel
leek, is hij na zijn verhuizing naar Amsterdam, door toedoen van Dr. J.H. Dünner,
om zijn groote geleerdheid onder de leeraren van het Beth-Hammidrash opgenomen.
Zijn sterfdag valt juist op den inwijdingsdag van het toen nieuw gestichte gebouw
in de Rapenburgstraat.
De Leeuw heeft de volgende werken van kasuistieken aard nagelaten: Sjosjanath
Jaäkow (Leiden 1848); Perie Eits Chajiem (Leiden 1852); Debariem Achadiem
(Leiden 1853); Misjkenoth Harei'iem (Leiden 1854); Nachalas Jaäkow (Rotterdam
1857); Gelek Jaäkow (Rotterdam 1858); Beth Jaäkow (Rotterdam 1880).
o

Zie: R o e s t in Isr. Nieuwsbode 1883, n . 13; Jewish Encyclopedia i.v.
Slijper

[Leeuwen, Simon van]
LEEUWEN (Simon v a n ), geb. te Leiden en gedoopt 21 Oct. 1626, was de zoon
van den notaris en procureur J o h a n v a n L e e u w e n en A e l t j e E w o u t s
d e B o n t , en overl. te 's-Gravenhage 14 Jan. 1682. Te Leiden 9 Jan. 1638 als
student in de letteren ingeschreven, promoveerde hij 23 Sept. 1649 tot doctor in de
rechten onder D. Colonius en zulks na publieke verdediging eener disputatie. Na
zijn promotie vestigde hij zich als advocaat bij het Hof en den Hoogen Raad te
's-Gravenhage, als hoedanig hij 4 Nov. 1649 den eed deed. Door den invloed van
zijn inmiddels in de leidsche vroedschap gekomen vader zag hij zich 20 Oct. 1652
benoemd tot secretaris van Soeterwoude. Hij vestigde zich nu weder te Leiden, liet
zich daar 23 Nov. 1653 weder als student inschrijven en bleef practiseerend
advocaat. Ten derden male liet hij zich 19 Apr. 1664 inschrijven. In dezen tijd deed
hij zich door de uitgave van verschillende geschriften als rechtsgeleerde van groote
bekwaamheid kennen. De dood zijns vaders in 1667 opende voor hem de kans in
Leidens vroedschap plaats te nemen. In 1669 tot kapitein der schutterij verkozen,
volgde 31 Jan. 1670 zijne verkiezing tot veertig en vroedschap. De hoop om nu
spoedig tot schepen te worden bevorderd is echter niet vervuld. Wel zag hij zich
eenige malen op de voordracht geplaatst, maar anderen werden benoemd. Deze
onverdiende achteruitzetting - voor een deel aan nepotisme, voor een deel aan
familie-onaangenaamheden te wijten - hinderde hem zeer. Intusschen, ook met
anderen geraakte hij in onmin. Zijn optreden te Leiden in 1672, na den val van de
Witt, veroorzaakte hem de vijandschap der leidsche regeering, die hem nu uit het
schepenambt weerde. Evenmin bij de prinsgezinden stond hij in hoog aanzien. Na
daartoe van den Prins verkregen verlof had van Leeuwen in den winter van 1675
of 1676 zijn gedachten over de regentenbenoemingen, en den invloed van den
stadhouder daarbij, op schrift gesteld en deze verhandeling aan den Prins gestuurd.
De laatste achtte de publicatie daarvan ongewenscht; deze heeft niet plaats gehad
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later uitgegeven pamflet te zijner verdediging: Kort verhaal van 't gene in 't jaar 1672
binnen Leyden is voorgevallen, begrepen in de verantwoordinge van Mr. S.v.L.R.G.
aan den agtbaren wijzen Raad der stad Leyden (zonder pl. en jaar), vermocht hem
de vurig begeerde schepenplaats niet te verschaffen. 25 Maart 1681 werd hij
benoemd tot substituut-griffier bij den Hoogen Raad en vestigde hij zich in den Haag.
Zijn ijverig zoeken in de archieven van Hof en Hoogen Raad leverde de bouwstoffen
voor het werk Batavia Illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank,
zeden, eere, staat en godsdienst van Oud-Batavien ('s Grav. 1685, 2 dln.), waarmede
hij zich bezig hield, toen 14 Jan. 1682 zijn leven eindigde. Behalve door dit ook
thans nog nuttige werk, heeft van Leeuwen zich door een reeks van geschriften een
goeden naam verworven. Van groote beteekenis voor de kennis van het
oud-hollandsch recht zijn nog thans zijn Censura Forensis theoretico-practica, id
est totius juris civilis Romani, usuque recepti, et practici methodica collatio (L.B.
1662, herdr. 1678, 1685, 1741 door G. d e H a a s ), dat met groote uitvoerigheid in
een 1e deel het geheele materieele, en in een 2e deel het formeele recht schetst,
en zijn Het Rooms-Hollands-Regt, waar in de Roomse Wetten, met het
huydendaagse Neerlands Regt over een gebragt werden (Leiden 1664), dat tot op
heden het meest geraadpleegde werk over roomsch-hollandsch recht is, en - hoewel
de wijdloopigheid van al zijn werken hebbend - daarvoor ook werkelijke verdiensten
heeft. Een 10e druk verscheen in 1732, nog later een uitgave met aanteekeningen
van C.W. D e c k e r (Amst. 1783).
Verdere geschriften zijn: Redeningh over den oorspronck, reght ende onderscheydt
der edelen, ende wel-borenen in Hollant (Leiden 1659); Corpus Juris civilis cum
notis D. G o t h o f r e d i et aliorum. Ed. S.v. L e e u w e n (Amst. 1663); Costumen,
keuren ende ordonnantiën van het baljuschap ende lande van Rijnland (Leiden
1667); Handvesten ende privilegien van den lande van Rijnland (Leiden 1667); Korte
beschrijving van het Lugdunum Batavorum, nu Leyden (Leiden 1672); Nederl. practijk
ende oeffening der notarissen, ende andre gemeene schrijv- en regtvorderers (1665,
herdr. 1670, 1680, 1706, 1742); De origine et progressu Juris Civilis Romani,
authores et fragmenta Veterum Jctorum cum notis A r n . V i n n i i et variorum,
auctore et collectore S. L e e w i o (Lugd. Bat. 1671 en 1762) [van zijn hand zijn
daarin: L. Fenestella et Pomp. Laetus, blz. 82 v.v. en de origine, progressu usu
atque authoritate J.C.R., blz 711 v.v.]; Manier van procederen in civile en criminele
saaken (Leiden 1666, herdr. in 1677, 1688 (uitg. H. V e r d u y n ), 1711 (uitg. W.v.
A l l e r ), 1721, 1768); Proces crimineel ende regtelijke bewering over het voorval of
ende hoe verre in lijvstraffelijke saken de wil voor de daad mag opgenomen ende
gestraft worden (Leiden 1677; herdr. 1725 en 1739); een nieuwe uitgave van
W e y t s e n , Tractaet van Avarijen (1651, 1663, 1686, 1697, 1736); eene
nederlandsche vertaling van P. P e c k i u s , Verhandelinghe van handt-opleggen
ende besetten (Dordr. 1659, herdr. 1712); aan hem wordt ook toegeschreven: Bellum
Juridicum, ofte den oorlogh der advocaten (Amst. 1683, herdr. 1727); ten slotte is
hij een der verzamelaars van het Groot-Placcaatboek van de Staten-Generaal en
de Staten van Holland. Zijn Bedenckingen over de stadthouderlijcke magt zijn uitgeg.
door R. F r u i n in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIII, 407 v.v., met belangrijke inleiding
over zijn leven.
Op twee regentenstukken door Jan de Vos
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in de Lakenhal te Leiden, voorstellende de regenten van het Sint Caeciliagasthuis,
resp. van 1659 en van 1662 staat zijn portret. P. Philippe en W. Jongman hebben
zijn portret gegraveerd.
Zie: R. F r u i n , Verspreide Geschr. VIII, 95-113; Cat. Maatsch. v. Ned. Lett. te
Leiden, II, 469.
van Kuyk

[Lemans, Moses]
LEMANS (Moses), geb. te Naarden 5 Nov. 1785, gest. te Amsterdam 17 Oct. 1832.
Hij was de zoon van M i c h i e l L. en R e b e c c a H a n o u en ontving zijn eerste
onderricht van zijn vader; na diens terugkeer naar Amsterdam 1792, van Littwack
in de wiskunde, later van de Gelder. Hij verkreeg behalve de bevoegdheid voor
godsdienst- ook die voor maatschappelijk onderwijs; dit is voor den tijd, waarin hij
leefde, kort na de emancipatie, toen kennis van nederlandsch bij de in hun ghetto
wonende joden onnoodig en onbekend was, van beteekenis en het gebruik, dat hij
van die kennis gemaakt heeft, maakt hem historisch tot een man van verdienste.
In 1818 werd hij hoofd van de armenschool te Amsterdam, bleef dat tot 1828, toen
hij leeraar in de wiskunde werd aan het gymnasium, kort nadat hij te Leiden het
cand. ex. voor de faculteit had afgelegd. Van zijn wiskundigen arbeid kunnen de
genootschappen Mathesis Artium Genetrix en Een onvermoeide arbeid komt alles
te boven, getuigen. Van beide was L. lid van verdienste. Ook was hij lector van Tot
Nut en Beschaving.
Voor de Joden in het bijzonder heeft L. zich verdienstelijk gemaakt door mede
op te richten het genootschap: ‘Chanoug Lana'ar lephie Darkou’ in 1803, bestemd
om de joodsche jeugd boeken in het hollandsch te verschaffen bij het
godsdienst-onderwijs en zoo het gebruikelijke jargon te bestrijden. Een bijbelvertaling
werd na de inlijving bij Frankrijk gestaakt.
Uitgegeven heeft Lemans: Imreh Zerufah, over de Hebr. taal en haar uitspraak
(1808); Levensbeschrijving van Maimonides (1815); Proeve van Talmudische
Wiskunde (1816); Geschiedenis der Starrenhemel (1819); Rudimenta of gronden
der Hebr. taal (1820). Van dit leerboek, druk in gebruik tot ongeveer 1890, is ook
een verkorte uitgaaf verschenen; Vertaling van Isr. Gebeden (1822); Lofrede op
J.H. van Swinden (1823); De Geest der Talmudische Leer of toelichting van den
roman Levie en Sara (1826); Handleiding tot het Teekenen van Land- Zee- en
Hemelkaarten (vertaling van M a y e r s boek) (1826). Zijn voornaamste werk is
echter het Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek (Amst. 1829-31) samen
met Dr. S.I. M u l d e r , voor welk werk Lemans een groote zilveren eerepenning
uitgereikt werd vanwege de regeering. Zijn correspondentie met J.H.v.d. Palm is
door mij uitgegeven in Achawah 1906, nos. 146-148.
L. was 18 Juni 1818 gehuwd met M a r i a n n e B i n g e r ; hij is kinderloos
overleden.
Zie: U(l l m a n n ) in Jaarboeken voor de Israël. in Nederland II (1836) 297, met
portret; T e i s s è d r e l'A n g e in Alg. Konst- en Letterbode 1833, II, nos. 37, 38; zie
ook Briefwisseling van Mr. W. B i l d e r d i j k met M. en W.H. Tydeman II, 133; Jewish
Encyclopedia i.v.
Slijper

[Lennep, Mr. Cornelis van]
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LENNEP (Mr. Cornelis v a n ), geb. te Haarlem 22 Febr. 1751, overl. te Amst. 1 Febr.
1813, zoon van D a v i d v.L. e n M a r g a r e t a S y l v i u s , gehuwd 24 Oct. 1773
met C o r n e l i a H e n r i e t t a v a n d e P o l l , waarvan twee dochters en twee
zonen. Een van deze laatsten was David Jacob, die volgt. Met uitmuntende
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geestvermogens en een ijzersterk geheugen toegerust, bestudeerde hij met
voorliefde de klassieken aan de leidsche academie, onder Ruhnkenius, en
promoveerde 2 Mei 1772 in de rechten. Onder zijn vrienden behoorde de smaakvolle
latijnsche dichter Jeronimo de Bosch. Reeds als student maakte hij vele verzen,
o.a. voor het Genootschap ‘Diligentiae Omnia’ te Amst.; enkele zijner gedichten,
waaronder vooral Nachtegaal, op het overlijden zijner oudste dochter C o r n e l i a
in 1799, genoemd mag worden, werden door zijn kleinzoon, Mr. Jacob v.L.,
uitgegeven (Amst. 1861). Na zijn promotie vestigde hij zich te Amst., waar zijn vader
hem als poorter had doen inschrijven, terwijl hij des zomers op het Manpad vertoefde,
eene buitenplaats bij Bennebroek, door zijn vader gekocht en sedert in het bezit
der familie v.L. gebleven. Hij was een minnaar van het landleven, beroemd vinker
en verzamelaar van vogels en kapellen. Als lid van onderscheidene genootschappen,
schreef hij ook vele verhandelingen, vooral voor ‘Concordia et Libertate’. In 1776
werd hij commissaris van de Desolate Boedelkamer, in 1782 schepen en raad van
Amsterdam en in 1785 baljuw en hoofdschout van de Diemermeer. Als eerlijk,
onpartijdig en scherpzinnig man, kon hij der stad zijner inwoning gewichtige diensten
bewijzen, o.a. later ook als curator van het Athenaeum, mede-oprichter en
commissaris van de kweekschool voor de zeevaart, enz.; doch daar hij tot de, hoewel
gematigde ‘Keezen’ behoorde, werd hij in Dec. 1787, na de komst der Pruisen,
ontslagen. Na zeven ambtelooze jaren, werd hij in Jan. 1795, vrijwel tegen zijn zin,
daar hij een vijand van en beducht voor uitersten was, lid van het Commité van
algemeene veiligheid, waarvan de naam, op zijn voorstel, in Commité van
waakzaamheid veranderd werd, en met 1 Juni van dat jaar provisioneel representant
van 't volk van Holland, in den Haag; doch reeds twee maanden later werd hij, zeer
tot zijn genoegen, naar Amsterdam teruggeroepen als lid en voorzitter van het
Commité van justitie, dat de voormalige schepenbank verving. Het volgende jaar
zag hem echter weder in den Haag als representant; wel had hij alle moeite gedaan
om daaraan te ontkomen en zijn ambt in Amst. te mogen blijven waarnemen, doch
tevergeefs: in die dagen was niemand vrij om over zich zelf te beschikken, evenmin
als later onder Napoleon. Met den staatsgreep van Jan. 1798, waarbij de nationale
in een constitueerende vergadering werd veranderd, ambteloos geworden - C.v.L.
was, daar hij bedankt had, van zijn posten en bedieningen, zoowel als van het
stemrecht ontslagen - werd hij, nadat Daendels het Uitvoerend Bewind had gevangen
genomen, weder in Juli voor Amsterdam gekozen en nam zitting in de Tweede
Kamer. In 1801 herkozen, vroeg hij zijn ontslag, dat hem niet werd verleend, en in
Nov. van dat jaar werd hij een der leden van het nieuw ‘Wetgevend Lichaam’,
waarvan hij van Jan. tot Mei 1802 voorzitter was. Het volgende jaar werd hij weder
raad en wethouder van Amst., en Lodewijk Napoleon benoemde hem in 1808
opnieuw in de vroedschap van de hoofdstad. Zeer tegen zijn zin, moest hij drie jaar
later, na de inlijving, als lid der jury de zittingen van het Hof van Assises in het
departement der Zuider-Zee bijwonen en in datzelfde jaar werd hij tevens bij keizerlijk
besluit tot lid van den arrondissements-raad van Amst. benoemd; toen hij beleefdelijk
voor die eer bedankte, kreeg hij per ommegaande het bevel om de waardigheid
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aan te nemen. Van zijn ‘keezen’ langzamerhand genezen, verlangde C.v.L., gelijk
zoo menig voormalig patriot, hartelijk naar den terugkeer van het Huis van Oranje,
dien hij echter niet mocht beleven.
Gonord en naar hem R. Vinkeles hebben zijn portret gegraveerd; ook staat zijn
silhouette in R o g g e 's Geschiedenis der staatsregeling.
Zie: J. v a n L e n n e p , Het Leven van Mr. Cornelis van Lennep (Amst. 1861).
van Lennep

[Lennep, Mr. David Jacob van]
LENNEP (Mr. David Jacob v a n ) zoon van den voorgaande en C.H.v.d. Poll, geb.
o

te Amst. 15 Juli 1774, overl. ald. 11 Febr. 1853, geh. 1 . 30 Sept. 1800 met
C o r n e l i a C h r i s t i n a v a n O r s o y , stiefdochter van P i e t e r v a n W i n t e r ,
o

overl. 22 Oct. 1816; 2 . 28 Apr. 1819 met A n n a C a t h a r i n a v a n d e P o l l .
Uit het eerste huwelijk een zoon, Jacob (die volgt) en een dochter; uit het tweede
huwelijk zes zonen en drie dochters. Hij bezocht van zijn vijfde tot zijn tiende jaar
de ‘fransche’ school en daarna tot zijn zestiende de latijnsche, waar hij onder den
rector R. van Ommeren goede vorderingen in de klassieke talen maakte. Deze zijn
leermeester getuigde later van hem: ‘nooit zag ik uitstekender, noch vriendelijker
jongeling’. Reeds zeer jong deed hij zich kennen als smaakvol latijnsch en goed
nederlandsch dichter. Van het eerste getuigden de op zestienjarigen leeftijd
uitgegeven Carmina Juvenilia (1790), de Rusticatio Manpadica, waarin hij, die zijn
gansche leven zulk een vurig minnaar van het buitenleven bleef, de genoegens van
dat leven op het Manpad bezingt (1796), en een tweede bundel gedichten (1850),
met het zoo schoone Ad arbores manpadicos; van het tweede o.a. Wenschen (1797),
De herder op het slagveld van Cannae (1802), een vertaling der Werken en Dagen
van H e s i o d u s (1823) en vooral de Hollandsche Duinzang (1826). (Gedichten
van D.J.v.L., uitgegeven door J.v.L., 1861). In 1790 werd hij student te Amst.; zijn
leermeesters waren o.a. Wyttenbach en Cras; aan dezen laatste vooral, die den
voortreffelijken aanleg van den jongeling waardeerde, bleef hij tot diens dood zeer
gehecht. In 1793 naar Leiden vertrokken, promoveerde hij aldaar in de rechten 3
Dec. 1796 en zette zich als advocaat te Amst. neder, waar hij reeds eenige jaren
vroeger, gelijk in dien tijd bij zonen van regeeringspersonen en als trap tot hoogere
eerambten gebruikelijk was, door den burgemeester tot kerkmeester van de
Eilandskerk was benoemd. Toen Wyttenbach in 1798 naar Leiden was vertrokken,
volgde D.J.v.L. hem te Amst. als hoogleeraar in de klassieke talen en de
geschiedenis op, met een rede over den voortreffelijken steun dien, in tijden van
tegenspoed, de schriften der Ouden verschaffen aan hem die ze beoefent. Met ijver
en toewijding legde hij zich op zijn ambt toe en groot is het getal der voortreffelijke
mannen, door hem in zijn meer dan vijftigjarig professoraat opgeleid en met liefde
voor wetenschap niet alleen, maar ook voor deugd bezield. Toen hij in 1832 de
feestrede hield bij het 200-jarig bestaan van het Athenaeum, vereerden negentien
van zijn leerlingen, die zelve hoogleeraren geworden waren, hem een zilveren vaas,
en toen hij in 1849 zijn vijftigjarig professoraat in de hoofdstad mocht herdenken in 1820 had hij voor een leerstoel te Leiden, in de plaats van Borger bedankt ontving hij van alle zijden de treffendste blijken van waardeering, bij welke
gelegenheid Prof. Bosscha in proza en da Costa in een schitterend gedicht van de
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liefde der leerlingen de welsprekende tolken waren. Behalve deze beiden, behoorden
nog de volgenden tot zijn discipelen: J. Geel, Ph.W. van Heusde, Bakhuizen van
den Brink, W. Moll, S. Muller, Thorbecke, W. Vrolik en J.P. Roothaan, de generaal
der Jezuieten-Orde. Zelf groot minnaar van het buitenleven, gevoelde D.J.v.L. zich
bijzonder tot den griekschen dichter Hesiodus aangetrokken; van diens werken
bezorgde hij dan ook eene kritische uitgave, waaraan hij tal van jaren, met
tusschenpoozen, arbeidde. Overal werden, met behulp van vrienden en geleerden
in het buitenland - P. van Winter o.a. zocht in Parijs, A.R. Falck, met Elout een der
grootste vrienden van D.J.v.L., in Madrid - handschriften en oude uitgaven gezocht.
In 1843 eindelijk verscheen de Theogonia en vijf jaren later de Erga kai Hemerai,
terwijl de dood hem verraste bij het voor de pers bewerken van het Scutum Herculis,
dat na zijn overlijden het licht zag. D.J.v.L. betoont zich in deze uitgaven een
scherpzinnig literator van de behoudende school. Onder het overige, door hem in
het licht gegeven, noem ik eene uitgave der Heroides van O v i d i u s (1809), door
Niebuhr als ‘een model voor het verklaren van romeinsche dichters’ geprezen, het
4de en 5de deel van de Anthologia graeca, door J. d e B o s c h begonnen, de
uitgave van T e r e n t i a n u s M a u r u s door L. v a n S a n t e n aangevangen (1824)
en een menigte verhandelingen, hetzij op philologisch, hetzij op geschied- of
oudheidkundig gebied, in de 2de of 3de klasse van het Kon. Instituut voorgedragen.
Van genoemd Instituut was D.J.v.L., sedert de oprichting in 1808, lid en later
bibliothecaris en bewaarder der muntverzameling, hoewel hij zich eerst langen tijd
tegen zijn benoeming verzet had, op grond van zijn onwaardigheid om in zulk een
geleerd lichaam zitting te nemen. Lodewijk Napoleon had echter persoonlijk sterk
bij hem aangedrongen, dat hij zou aannemen, en D.J.v.L. had er nimmer berouw
over. Integendeel was hij diep geschokt, toen het geleerde lichaam in 1851 door
Thorbecke werd opgeheven. Lodewijk Napoleon was hem zeer genegen; hij noodigde
D.J.v.L. bij zich om hem enkele lessen in het hollandsch te geven en bleef later nog
met hem correspondeeren. Zoo schreef hij hem in 1813 uit Zwitserland om zich aan
te bevelen, voor het geval de Hollanders hem weder als koning mochten begeeren.
Bij de omwenteling van dat jaar was v.L. lid van het Provisioneel Bestuur van Amst.
en luit.-kolonel van een der vijf bataljons landstorm - in de collegekamer werden
pieken uitgedeeld - en hoewel hij persoonlijk niet op het staatstooneel trad, had hij
toch veel invloed op de gebeurtenissen van die dagen. Kemper o.a. confereerde
dagelijks met hem. Dat hij met groote blijdschap Willem I als vorst verwelkomde,
behoeft nauwelijks gezegd te worden. Deze benoemde hem in 1814 tot lid der
commissie tot organisatie van het hooger onderwijs; de afdeeling latijnsche scholen
werd geheel door hem bewerkt. Het volgende jaar werd hij lid der Prov. Staten van
N.-H. en in 1838 lid van Ged. Staten van dat gewest, tot 1848, doch bleef, ofschoon
hij na die laatste benoeming de meeste colleges had vaarwel gezegd, nog enkele
lessen aan meer gevorderden geven. In 1841 bedankte hij voor het
burgemeesterschap van Amsterdam, hem volgens den persoonlijken wensch van
koning Willem II aangeboden. Onder de verdere, door hem vervulde posten, noem
ik nog dien van curator der stads-armenscholen (1804),
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waaraan hij, evenals aan het secretariaat van het bijbelgenootschap (1825), zeer
gehecht was, commissaris der kweekschool voor de zeevaart (1814), comm. van
den schouwburg (1814), oprichter en voorzitter van het fonds tot aanmoediging van
den gewapenden dienst (1815), lid der kon. academie van beeldende kunsten (1822)
en lid der commissie voor landbouw in N.-Holland (1836). Voorts nam hij een
werkzaam aandeel in het maken van Zandvoort tot een badplaats (1826), gaf
aanleiding tot de oprichting van de Maatschappij van weldadigheid door zijne
verhandeling over de maatregelen der Ouden omtrent de armoede, en de opmerking
die dezelve verdienen in onzen tijd (1816) en bevorderde krachtig de totstandkoming
der duinwaterleiding te Amsterdam, door den belangeloozen afstand van een deel
zijner duinen. Hij was een uiterst vriendelijk en bescheiden man, een innig
liefhebbend echtgenoot en vader; als hoogleeraar door zijn studenten, als mensch
en burger door allen die hem kenden ten zeerste geacht. Zijn overlijden, na een
korte ongesteldheid, veroorzaakte dan ook algemeene deelneming.
Behalve een gegraveerd anoniem silhouetteportret als knaap, is zijn portret op
gevorderden leeftijd door P. Blommers op steen geteekend en door D.J. Sluyter
gegraveerd.
Zie: J. v a n L e n n e p , Het leven van Mr. D.J.v. Lennep (Amst. 1862, 2 dln.).
van Lennep

[Lennep, Mr. Jacob van]
LENNEP (Mr. Jacob v a n ), geb. te Amst. 24 Mrt. 1802, overl. te Oosterbeek 25
Aug. 1868, oudste zoon van den voorgaande en C.C.v. Orsoy, trouwde 13 Oct.
1824 jonkvr. H e n r i e t t a S o p h i a W i l h e l m i n a R ö e l l , dochter van Mr. W.F.
Röell, Minister van Staat. Uit dit huwelijk een dochter en vijf zoons. J.v.L. was een
vlug kind, dat op zijn derde jaar kon lezen en een weinig schrijven; aan een goed
verstand paarde hij een wonderbaar sterk geheugen en een onverzadelijken leeslust,
zoodat men hem altijd met een boek kon zoet houden, en hij voor zijn twaalfde jaar
reeds heel wat boeken had verslonden, niet slechts romans, maar ook hollandsche,
fransche en engelsche klassieken en tooneelliteratuur. Zeer veel leerde hij voor zijn
genoegen van buiten, o.a. voor zijn zesde jaar den geheelen Gysbreght van Aemstel,
dien hij had zien opvoeren en die toen een onuitwischbaren indruk op hem gemaakt
had. Verzen en tooneelstukken schreef hij ook reeds veel in zijn kinderjaren, ja, hij
leefde, gelijk hij later zeide, toen meer in een denkbeeldige dan in een werkelijke
wereld. Van zijn vijfde tot zijn twaalfde jaar ging hij bij den heer Deeleman op school,
waar hij veel en goed leerde, en later naar de latijnsche tot zijn zeventiende, toen
hij student werd aan het Athenaeum te Amst. Drie jaar te voren, in 1816, had hij het
ongeluk gehad zijn moeder te verliezen; zijn vader hertrouwde in 1819 met A.C.v.d.
Poll. Behalve van de boeken, leerde J.v.L. als knaap ook veel van de gesprekken
die hij aan tafel de vrienden zijns vaders hoorde voeren en van den omgang met
mej. J. Wägeli, de zeer ontwikkelde zwitsersche gouvernante zijner tantes, die hij
later als mej. Stauffacher ten tooneele voerde. Gedurende zijn studententijd leerde
hij, daar de examens te Leiden werden afgelegd, in die stad Bilderdijk kennen en
werd weldra een vurig aanhanger van diens politieke, ultra-monarchale gevoelens.
Ook sloot hij er vriendschap met I. da Costa en D. van Hogendorp; met dezen laatste
maakte hij in 1823 een voetreis door N.
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Nederland. In Juni 1824 promoveerde hij te Leiden in de rechten en in Oct. van dat
jaar trad hij in het huwelijk. Twee jaar bleef hij ambteloos; in 1826 werd hij
rijks-advocaat, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde. Buitendien werd hij in
datzelfde jaar secr. van curat. van het ath. en de lat. scholen, in 1827 secr. der prov.
comm. van landbouw in N.-Holl. tot 1851, toen de comm. ontbonden werd. In 1826
verschenen de Academische Idyllen, studentengesprekken in verzen, aan Bilderdijk
opgedragen, en een jaar later De Genade, een vertaling in verzen van L. R a c i n e 's
la Grâce, onder invloed van zijn nauwen omgang met da Costa en diens vrienden
gedicht. Die omgang was aan de familieleden van J.v.L. niet aangenaam, daar zij
vreesden, dat hij zou gaan ‘dwepen’; hij werd dan ook spoedig afgebroken en J.v.L.
keerde zich meer tot gematigd-rationalistische gevoelens. In 1828 verscheen de
eerste der Nederlandsche Legenden, Het Huis ter Leede en Adegild, het volgende
jaar door Jacoba en Bertha en in 1831 door den Strijd met Vlaanderen gevolgd. Het
genre was voor Nederland nieuw, doch een navolging van W a l t e r S c o t t in zijn
Lay of the last Minstrel en andere gedichten; de Legenden werden met groote
instemming ontvangen, al was hier en daar de poëzie zwak, hoewel vloeiend, en
al was er veel ontleends in te vinden. De laatste der Legenden, Eduard van Gelre
(1847) is de fraaiste en oorspronkelijkste. Behalve deze gedichten, schreef J.v.L.
nog vele andere, waarvan de meeste in vijf deelen Mengel-Poëzie verzameld werden;
naast vertalingen van Byron, Scott, Burns en anderen, vinden wij er aardige
oorspronkelijke, waarvan verscheidene in het luimige genre. Enkele zijn bekend
gebleven, o.a. het van groot meesterschap over de taal getuigende: Hoe loopt de
Dusse langs het hol van Neander? Veel grooter is J.v.L.'s beteekenis als
romanschrijver; in 1832 verscheen zijn eersteling, De Pleegzoon, uit de dagen van
het Twaalfjarig Bestand, die vijf jaren in portefeuille had gelegen, eer zich een
uitgever er over wilde ontfermen; in 1836 De Roos van Dekama, die ons in het
midden der 14e eeuw verplaatst, en na deze beide historische, in 1840 zijn eerste
zedenroman, tevens zijn meesterstuk, Ferdinand Huyck, waarin de auteur ons het
18e-eeuwsche leven, dat hij zoo goed kende, voor oogen schildert; van 1838-1844
zagen nog de vijf deelen van Onze Voorouders (50 v.C.-1270) het licht. In al deze
werken toont J.v.L. zoowel de zwakke als de goede zijde van zijn talent. De eerste
is vooral het gemis aan voldoende karakterstudie, aan fijne, doorgevoerde zielkundige
analyse bij de personen, die hij ten tooneele voert; de tweede de behendige wijze,
waarop hij een belangwekkenden knoop weet te leggen, dien hij zonder kunst- of
vliegwerk zeer knap loswikkelt, de rijkdom van verbeelding, dien hij ten toon spreidt,
en de uitnemende helderheid van voorstelling, gepaard aan een meesterlijke wijze
van vertellen, waardoor hij, hoewel soms lang, nooit langdradig wordt, maar altijd
boeiend blijft. Zijn romans, met name Ferdinand Huyck, zijn dan ook vele malen
herdrukt en worden nog steeds gelezen, terwijl de meeste in het fransch, engelsch
en duitsch vertaald zijn. In 1851 schreef hij weder een historischen roman, Elizabeth
Musch, uit de dagen van Jan de Witt, met Buat als hoofdpersoon, terwijl in 1865
zijn laatste, Klaasje Zevenster, een zedenroman uit het midden der 19e eeuw, het
licht zag. Deze werd ontzaglijk veel gelezen, maar bracht ook heel wat pennen
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in beweging, vooral om den inhoud van het derde deel, waar de schrijver ons een
bordeel binnenleidt, waarin de heldin van het verhaal buiten haar schuld was
gekomen. De auteur wilde de aandacht vestigen op het droevig lot der blanke
slavinnen en koos daartoe den voor die dagen nog ongewonen weg van een roman,
waarover hij dan ook van vele zijden zeer hard werd gevallen. Zijn boek had toch
dit resultaat, dat de publieke opinie ten goede veranderd werd en enkele misstanden
werden verbeterd. Behalve deze grootere, schreef J.v.L. ook onderscheidene kleinere
romans en novellen, waarvan enkele het eerst in den vele jaren door hem
geredigeerden almanak Holland een plaats vonden. Ook op zuiver historisch gebied
bewoog hij zich; daarvan getuigen zijne meermalen herdrukte Voornaamste
Geschiedenissen van Noord-Nederland (1845-1849), zijne Geschiedenis des
Vaderlands in schetsen en afbeeldingen (1861), zijn Herinneringen uit den
worstelstrijd met Spanje (1853), zijn Tijdkaart van de Geschiedenis des Vaderlands
(1854), zijn Neerlands Roem (1858) en de Levens van C. en D.J. van Lennep (1862).
Van zijne Vermakelijke Vaderlandsche Geschiedenis, in 1854 uitgekomen, beleefde
hij echter niet veel genoegen; de grappen vielen over het algemeen niet in den
smaak en werden ernstiger en breeder uitgemeten dan zij verdienden. Op taalkundig
gebied leverde hij, naast werken als het Zeemans-Woordeboek, de E-Legende en
de Plat-Amsterdamsche samenspraak, als lid van het Kon. Instituut en later van de
Academie van Wetenschappen, menig belangrijk opstel, terwijl hij in de Vermakelijke
Ned. en Lat. Spraakkunsten aan zijn guitigen luim botvierde. Van zijn liefde tot de
oudheidkunde spreken de Merkwaardige Kasteelen met H o f d i j k en de
Uithangteekens en Opschriften met J. t e r G o u w uitgegeven. Van oneindig grooter
beteekenis echter dan dit alles is zijn V o n d e l -uitgave, een reuzenarbeid, waarin
bijna twintig jaren levens steken en waardoor hij allen die onze letterkunde liefhebben,
duurzaam aan zich verplicht heeft. De Werken van V o n d e l , in verband gebracht
met zijn leven en van verklaring en aanteekeningen voorzien, verschenen in twaalf
deelen, van 1855 tot 1869. Voor den prins onzer dichters had J.v.L. zijn leven lang,
van zijn vroegste jeugd af, de innigste vereering. Hij die de vaan van het romantisme
het eerst op nederlandschen bodem geplant had, bleef levenslang toch zijne zeer
sterke klassieke neigingen behouden en keerde telkens met voorliefde tot Vondel
en de groote geesten uit de eeuw van Lodewijk XIV terug. Van die liefde voor Vondel
getuigt ook de moeite die hij zich voor het standbeeld van den grooten dichter gaf,
eene moeite die heerlijk beloond werd, toen hij dat standbeeld 18 Oct. 1867 te Amst.
als voorzitter der commissie met een feestrede mocht onthullen. Dienzelfden 18
Oct. werd, ter gelegenheid der Vondelsfeesten, J.v.L's laatste en schoonste
tooneelstuk opgevoerd: Een dichter aan de bank van leening, een drama, waarmede
hij zijn veeljarigen arbeid voor het tooneel waardig besloot. Die tooneelarbeid, reeds
in zijn jeugd met bijzondere voorliefde ter hand genomen, kreeg in 1830 met Het
dorp aan de grenzen, een gelegenheidsstuk tijdens den opstand in België, beteekenis
en werd gedurende zijn geheele leven met meer of minder succes voortgezet.
Genoemd kan nog worden de Amsterdamsche winteravond in 1632, voor het tweede
eeuwfeest van het athenaeum gedicht, terwijl de Amsterdamsche jongen of het
buskruitverraad in 1622 op het tooneel van de hoofdstad nog is blijven leven. Hoewel
het tooneel al zijn liefde
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had, de kracht van zijn talent lag er niet. Aan een eigenlijk treurspel heeft hij zich
dan ook nooit gewaagd. Zijn gansche leven heeft hij zich echter met het tooneel
bemoeid en getracht het uit zijn vervallen staat op te richten, terwijl hij, beter dan
iemand anders, van al wat tot het tooneel behoorde en daarmede in betrekking
stond, op de hoogte was; daarbij betoonde hij zich steeds een even welwillend als
edelmoedig helper en beschermer van alle acteurs, die, in welk opzicht ook, zijn
hulp kwamen inroepen. Een even trouwe Maecenas was hij voor jeugdige
letterkundigen: Schimmel, Hofdijk, ten Brink e.a. hebben veel aan hem te danken
gehad, terwijl hij, als lid en voorzitter van de academie van beeldende kunsten, ook
voor de kunst en de kunstenaars veel heeft gedaan. Vrijmetselaar was hij sedert
1832 en genoot ook daar de liefde en vereering der leden van de loge Willem
Frederik, welker voorzittend meester hij was; in 1867 werd hij tot gedeputeerd
grootmeesternationaal benoemd. In 1847 begaf hij zich ook op politiek terrein, en
hij schreef zijn Waarschuwing, ter gelegenheid der jongstgedane benoeming van
kiezers te Amsterdam en het volgende jaar zijn Brief aan den minister D. Donker
Curtius, terwijl hij door dezen laatste werd uitgenoodigd de taal der nieuwe grondwet
tot meer zuiver nederlandsch te maken. In 1853, na de Aprilbeweging, werd hij lid
der Tweede Kamer voor Steenwijk, doch drie jaar later niet herkozen. Hoewel hij
zijn taak als volksvertegenwoordiger ernstig opvatte en degelijke adviezen deed
hooren, werd vaak smadelijk door de bladen der oppositie - hij was conservatief over zijn parlementaire loopbaan gesproken, alsof hij daar niet anders dan
dwaasheden had verkocht; de waarheid was, dat hij nu en dan zijn toespraken met
een grap of anecdote kruidde en, wanneer hij zich verveelde, zich soms den tijd
met verzen maken en teekenen kortte. In 1859 candidaat voor Amsterdam gesteld,
werd hij niet gekozen. Van ganscher harte had hij deze zijne geboortestad lief; hij
was het die haar in 1851 de duinwaterleiding bezorgde; hij was het ook die zich veel
moeite gaf voor de totstandkoming van het Noordzee-kanaal. Ik sprak reeds van
de vriendelijke hulp, die hij vaak aan jeugdige letterkundigen bewees; zoo redde hij
G. van de Linde (den ‘Schoolmeester’) uit den nood, toen deze om schulden had
moeten vluchten en bezorgde later, ten behoeve van diens weduwe, een uitgave
van zijne Gedichten (1858); zoo hielp hij den Max Havelaar verschijnen, een daad
waarvoor de schrijver hem met ondank beloonde. Niettegenstaande ontmoedigende
ervaringen als laatstgenoemde, bleef hij altijd even goedhartig en welwillend. Hij
was buitengewoon werkzaam en verstond de kunst den tijd uit te koopen, zoodat
hij ongelooflijk veel kon afdoen, ofschoon hij zich toch ook veel onder de menschen
bewoog. Waar hij kwam, was hij welkom om zijn aangename vormen, zijn geestige
conversatie en zijn groote kennis zonder pedanterie; niemand in Nederland in de
vorige eeuw was, als mensch en als schrijver, zoo populair als hij en weinigen onder
zijn tijdgenooten had men kunnen vinden, die niet de rijzige gestalte en den fraaien
kop van J.v.L. in het brein droegen, dien kop met de sierlijke witte haren, den
onberispelijken adelaarsneus, den geestigen mond en de bruine oogen, wier lichtjes
u tegenfonkelden. Evenals zijn vader, hield hij veel van het buitenleven; in de zomers
van 1832 tot 1845 bewoonde hij Woestduin, onder Vogelenzang gelegen; in de
latere jaren
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reisde hij of bracht enkele weken in Gelderland door. Het was ook daar, in
Oosterbeek, dat hij, na een korte hartziekte, den 25 Aug. 1868 overleed; twee dagen
later werd hij er begraven. Een monument werd door zijn vereerders op zijn graf
geplaatst, terwijl een gedenksteen het huis aanwijst (Keizersgracht 560), waar hij
vele jaren in Amsterdam woonde.
Van zijn vele portretten noemen wij de gravures van Th. Velijn naar een teekening
van W. Grebner, van W. Steelink naar een teekening van C. Hamburger en van D.J.
Sluyter naar een schilderij van J.G. Schwartze.
Zie: M.F. v a n L e n n e p , Het leven van Mr. Jacob van Lennep (Amst. 1909, 2
deelen, met volledige bibliografie).
van Lennep

[Lennep, Johannes Daniël van]
LENNEP (Johannes Daniël v a n ), taalgeleerde, geb. te Leeuwarden 18 Nov. 1724,
gest. te Borchet (Burtscheid) bij Aken 6 Febr. 1771. Zijn vader T h e o d o o r (zijn
moeder heette S i b i l l a M a r i a L o u i s a H o e f m a n ) was kapitein
provoost-geweldige van friesche en nassausche regimenten te Leeuwarden, waar
de zoon van 1732-1742 de latijnsche school bezocht, om daarna te Franeker als
student 12 Sept. 1742 ingeschreven te worden Hij volgde de lessen in 't bijzonder
van Valckenaer, tot wiens meest geliefde leerlingen hij schijnt te hebben behoord,
wat ook blijkt uit de vermelding van zijn naam op vele plaatsen in de brieven met
de leidsche professoren.
Om deze - vooral Hemsterhuis - te hooren, ging v.L. 1747 naar Leiden, waar hij
19 Sept. ingeschreven werd. In dit jaar verscheen v.L.'s eerste geschrift: C o l u t h i
Raptus Helenae. Rec. ad fidem codicum Mss. ac varr. lectt. et nott. adi. J.D.v.L.,
Acc. eiusdem Animadv. libri tres etc. (Leov. 1747).
In 1752 is v.L. te Groningen, hem voor het eerst, de leerstoel ‘linguae graecae et
latinae’ opgedragen, nadat Offerhaus, eloquentiae et historiarum prof., ontheven
was van de professie van het latijn. Hij aanvaardde dat ambt 12 Sept. met een
redevoering: de Linguarum Analogia ex analogicis mentis actionibus probata (Gron.
1752), met vers van J. P i e r s o n . Rector Magnificus is v.L. 1762-1763 geweest;
bij zijn aftreden 3 Sept. sprak hij de Altitudine dictionis sacrae Novi Testamenti ad
excelsam Longini disciplinam exacta (Gron. 1763). Kort daarna, 31 Aug. 1767, werd
v.L. naar Franeker beroepen om den vroeg gestorven Gisb. Koen op te volgen als
prof. voor het grieksch, op een traktement van 1600 gulden. Maar nauwelijks had
hij zijn college begonnen of hij werd door een verlamming getroffen, wat hem deed
besluiten naar Aken te gaan tot herstel van gezondheid. Maar dat herstel kwam
niet.
Zijn colleges werden gegeven door Schrader totdat hij, na veel geharrewar met
curatoren, een pensioen kreeg van duizend gulden en E. Wassenbergh uit Deventer
tot zijn opvolger benoemd werd. Valckenaer bezocht den zieke nog eens in den
zomer 1770 kort voor zijn dood.
De verdienste van van L. blijkt niet uit zijn vele leerlingen, maar uit zijn boeken,
wier lotgevallen hierbeneden. Hoofdzaak was voor hem de grammatica, toen analogia
genaamd, en de etymologie plus de derivatie omvattend. Hij zette de door
Hemsterhuis begonnen richting voort, grieksch als een taal te beschouwen, die
reeds lang voor het Nieuwe Testament bestond, met hebreeuwsch niets gemeen
heeft en de taal te bestudeeren om de wille van haarzelf. In zijn Etymologicon, zijn
voornaamste werk, trekt hij ook het latijn binnen den kring van
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zijn vergelijkingen, komt daarbij vaak tot verrassende resultaten, die evenwel heden
ten dage doen denken aan een rekensom, die juist uitkomt, als men niet anders
dan op het antwoord let en volstrekt niet naar de bewerking ziet. De geheele denken redeneermethode gaat te veel mank aan een vergelijking met hebreeuwsch en
verwante dialekten, welker grammatica door Erpenius en Schultens beschreven
was. Daarom was ook Ev. Scheidius de man om de op de analogia betrekking
hebbende nagelaten geschriften uit te geven.
Zijn P h a l a r i s -editie is vooral ten behoeve van hen geschreven, die Bentley in
het engelsch niet lezen konden. 't Werk van v.L. is echter meer dan een vertaling,
want de vruchten van het onderzoek van drie leidsche codd., van één in het bezit
van Burman, maken dit werk tot een van zelfstandige waarde. Met groote liefde
heeft Valckenaer het geheel, dat bij v.L.'s dood in druk tot pag. 305, in hs. tot 381
gevorderd was, afgemaakt; door de schuld van den uitgever echter is het niet eerder
dan in 1777 verschenen (Bibl. Cr. 1779, I, 2, 63-76); Nic. W. Schroeder heeft de
drukproeven doorgezien en de indices gemaakt als hulde voor v.L. wiens necrologie
V. in de praefatio gegeven heeft.
Hier volgen de titels van v.L. geschriften:
P h a l a r i d i s Epistolae quas latinas fecit et interpositis Caroli Boyle notis,
commentario illustravit J o a . D a n . a L e n n e p , mortuo Lennepio finem operi
imposuit, praefationem et adnotationes, quasdam praefixit L.C. V a l c k e n a e r
(Gron. 1777.) Het tweede deel heeft dezen titel: R i c h a r d i B e n t l e j i Dissertatio
de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis aliorumque Epistolis et de Fabulis
Aesopi. Necnon eiusdem Responsio qua diss. de epp. Phalaridis vindicat a censura
Caroli Boyle omnia ex anglico in latinum sermonem convertit J o a . D a n . a
L e n n e p (Gron. 1777).
De voorrede, deel I pag. IV, bevat eenige bijzonderheden omtrent schrijver en
boek door Valckenaer.
Ev. Scheidius. een leerling van van Lennep, heeft in 1790, toen hij hoogleeraar
was te Harderwijk, bij Paddenburg in Utrecht uitgegeven: J o . D a n . a L e n n e p ,
Etymologicum linguae graecae sive obss. ad singulas verborum nominumque stirpes
sec. ordinem lexici compilati olim a Ioanne Scapula (2 voll.) en kort te voren bij
dezelfden - tegelijk met Observationes Academicae van L.C. V a l c k e n a e r Praelectiones cademicae, De analogia Linguae Graecae sive Rationum analogicarum
linguae graecae expositio (Tr. ad. Rh. 1790). Pagg. 1-214 tekst, pp. 215-519
animadversiones van Scheidius. Herdruk 1805 met de beide genoemde oraties van
van Lennep en met zeer bruikbare indices volgens nu geldend systeem.
o

Een uitgave: J.D. a L e n n e p .... In Analogiam Linguae Graecae in 16 zonder
jaar met alleen de inaug. rede, schijnt 1778 verschenen te zijn; vergelijkt men den
tekst met die door Scheidius bezorgd is, dan stemt men volkomen in met het oordeel
in de Bibliotheca Critica I: 4 (1779) 123, 124, dat dit de nadruk is van een dictaat
gehouden door homine minime Latine, nedum Graece, docto: quod patet ex copia
errorum vitiorumque scriptionis.
Zie: S a x e , Onomasticon VII, 117, 373; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool 564;
J o n c k b l o e t , Gedenkb. Gron. Hoogesch., Biograf. 79; en de praefaties van
V a l c k e n a e r en S c h e i d i u s ; Bibl. cr. I:2 (1777) 63 vlg.; III:2 (1808) 123.
Slijper
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[Leyden, Philippus van of van Leiden]
LEYDEN (Philippus v a n ) of v a n L e i d e n , geb. te Leiden en aldaar overl. 9 Juni
1382 [ten onrechte veelal 1380 genoemd]. Uit het aanzienlijke en vermogende
geslacht der van Leydens geboren, was hij de jongste der 15 kinderen van P e t r u s
v a n L. of P e t r u s G o b b u r g (G o u b u r g ) en diens vrouw C h r i s t i n a . Reeds
jong zijn ouders verloren hebbende, werd hij voor den geestelijken stand opgevoed,
bepaaldelijk onder leiding van zijn broeder G e r a r d . In 1345 reisde hij tot voltooiing
zijner studie naar de univ. te Orleans. Na den dood van graaf Willem IV naar Holland
teruggekeerd, schreef hij zijn Tractatus de cura reipublicae et sorte principantis,
bood dit Willem V aan en verwierf zich daardoor de gunst en het vertrouwen van
dien graaf, die hem lid van zijn Raad maakte, hem als zoodanig zijn ‘clerc’ noemt
en spoedig als afgezant naar het pauselijk hof te Avignon zond, onder benoeming
tevens tot kanunnik van St. Marie te Condé. Van zijne zending teruggekeerd, werd
hij in Jan. 1359 kanunnik van St. Pieter te Middelburg, werkte nog lange jaren aan
de volmaking van zijn Tractatus en bracht het in den staat, waarin wij het kennen,
en waardoor hij een werk over staatsrecht van de allergrootste beteekenis naliet.
‘Het is’ - zegt F r u i n - ‘voor de geschiedenis van den ondergang van het leenstelsel,
wat de verhandeling van Macchiavelli Del Principe voor den aanvang der nieuwe
geschiedenis, wat de Esprit des Lois van Montesquieu en het Contrat social van
Rousseau voor de geschiedenis der fransche revolutie zijn’. In 1369 weder in
Frankrijk, verkreeg hij te Parijs den titel doctor decretorum (reeds eerder had hij den
magisterstitel verworven) en bleef eenigen tijd aan de universiteit aldaar werkzaam.
In 1371 koos de utrechtsche bisschop Arnold van Hoorn hem tot zijn vicaris-generaal,
wat hij waarschijnlijk slechts korten tijd bleef, ten deele wegens de moeilijkheden
hem door den aartsdiaken Z w e d e r U t e r l o in den weg gelegd, ten deele ook
omdat de oorlog tusschen Utrecht en Holland hem als volbloed Hollander hier minder
op zijn plaats deed zijn. In 1371 en 72 door Albrecht naar Avignon gezonden,
verkreeg hij daar een kanonikaat te Utrecht. Zijn rijkdom, invloed en weldadigheid
kwam bijzonder aan het kapittel van St. Pancras te Leiden ten goede, welks goederen
hij als thesaurarius bestuurde. Hij stichtte er bij testament twee vicarieën. Zijn laatste
levensjaren bracht hij te Leiden door in zijne woning naast het Duitsche Huis. Daar
had hij in den loop zijns levens een fraaie bibliotheek verzameld, die hij bij testament
bijeenhield ten nutte van alle leergierigen, maar die op het einde der 16e eeuw niet
meer bijeen was. Men noemde later deze bron der wijsheid met den naam van
‘Salomons tempel’, waaronder het huis, waar zij gestaan had, nog omstreeks 1600
bekend was. Van geringer omvang dan zijn Tractatus zijn zijn latere: Compilatio
brevis sive Tabula Tractatus de cura reipublicae et sorte principantis missa ven.
viro dom. Gherardo rectori eccl. de Nortwyc Holl. comitatus; Tractatus de formis et
semitis reipublicae utilius et facilius gubernandae; De modo et regula rei familiaris
facilius gubernandae.
o

o

Uitgaven zijner werken: Leiden, Jan Seversen 1516 (f ); Amsterdam 1701 (4 )
bij Seb. Petzold, met biografie door F r a n c i s c u s d e V r o e d e ; 's Gravenh. 1900
door R. F r u i n en P.C. M o l h u y s e n in Oude Vad. Rechtsbr. II: 1. Hierin ook zijne
testamenten van 1372 en 1382 en de catalogus zijner boekerij van 1372, waarin hij
zich tevens noemt ‘thesaurarius et
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canonicus in Leyden et in Haga et unus curatorum in Zierixee’.
Zie: R. F r u i n , Verspr. Geschr. I, 111-162; P.J. B l o k , Gesch. eener Holl. Stad
I (1910), 58, 59, 108, 283, 294-297; Kroniek Hist. Gen. XIII (1857) 169 v.v.
van Kuyk

[Lidth de Jeude, Theodoor Gerard van]
LIDTH DE JEUDE (Theodoor Gerard v a n ), geb. 8 Juli 1788 te Tiel, gest. 23 Dec.
1863 te Utrecht, zoon van C o r n e l i s P h i l i p en A n n a M a r g a r e t h a v a n
E e . Hij huwde 15 Juli 1813 te Tiel S a r a J a c o b a J o h a n n a R ö m e r , geb. te
Utrecht 19 Oct. 1793, overl. huize ‘de Start’ onder Zoelen 16 Sept. 1835, en voer
de tweede maal te Utrecht op 23 Nov. 1836 met J o h a n n a E l i s a b e t h
L e d e b o e r , wed. J o h a n n e s P h i l i p p u s F e i f e r . Eerst hoogleeraar aan het
athenaeum te Harderwijk (16 Oct. 1815), werd hij 21 Jan. 1819 buitengewoon
hoogleeraar in de dierkunde aan de hoogeschool te Utrecht. In 1821 tot directeur
van de juist opgerichte veeartsenijschool benoemd, opende hij aldaar op 10 Dec.
van dat jaar zijn lessen in anatomie, physiologie en botanie, waarop de hoogleeraren
Vosmaer en Numan weldra hun colleges begonnen.
Bij kon. besluit van 8 Juli 1826 werd hij op zijn verzoek eervol ontheven van het
directoraat, dat aan prof. Numan werd opgedragen. Hij bleef echter tot 1 April 1851,
toen de veeartsenijschool werd gereorganiseerd, onderwijs geven en examens
afnemen in: anatomie, physiologie, botanie, dierkunde en paardenkennis. Te gelijk
met de betrekking aan 's rijks veeartsenijschool, bleef hij aan de hoogeschool
verbonden, waar hij 30 Juni 1828 tot gewoon hoogleeraar in de zoölogie was
benoemd. Hij stichtte voor eigen rekening een uitgebreid zoölogisch museum, dat
later grootendeels in de musea der hoogeschool en der veeartsenijschool overging.
In 1858 werd hij emeritus. In 1829 gaf van Lidth de Jeude te Leiden een werk in de
fransche taal uit over ingewandswormen: Recueil de figures des vers intestinaux,
etc., terwijl in 1836 te Utrecht het licht zag een Verklaring der ontleedkundige
afbeeldingen ten gebruike der veeartsen en kweekelingen aan 's rijks
veeartsenijschool, 1e afl.: Beschrijving der beenderen van den kop des Paards. In
1838 werd dit gevolgd door: Planches anatomiques à l' Usage des Médecins
vétérinaires et des Elèves des Ecoles vétérinaires du Royaume des Pays-Bas:
Ostéologie de la Tête du cheval.
Schimmel

[Limpens, Henri Ferdinand]
LIMPENS (Henri Ferdinand), geb. op het kasteel Bongard onder Bocholtz 5 Oct.
1682, jezuiet te Trier 23 Juni 1700, gest. 15 Dec. 1745 te Trier, zoon van D a n i e l
en P é t r o n i l l e C o c x . Na voltooiing zijner studiën trad hij op als predikant in de
domkerk te Trier, en werd al spoedig wegens zijn talent van besturen tot overste
benoemd. Zoo was hij achtereenvolgens rector der Jezuïeten-huizen te Neuss,
Munster, Coblentz en Keulen en van 1737-1742 provinciaal. In al deze functiën was
een zijner hoofdzorgen de studiën in de societeit, en met name in de Neder-Rijnsche
provincie der orde tijdens het algemeen verval, op wetenschappelijke hoogte te
houden. Driemaal werd hij als afgevaardigde zijner provincie naar Rome gezonden.
Tegen het einde van zijn leven werd hij nog tot rector van het aartsbisschoppelijk
seminarie te Trier benoemd, doch verval van krachten dwong hem zijn ontslag te
nemen.
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Als ascetisch schrijver gaf hij uit: Vade mecum sive Praxis opera quotidiana .. rite
peragendi ... (Coloniae 1744, 3 dln.).
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. d. Jesus IV, 1838.
Derks
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[Limpens, Jan]
LIMPENS (Jan), overl. te Oud-Valkenburg 7 Dec. 1665. Hij heeft als kind gewoond
op het kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg. Dit behoorde aan zijn vader W a l t e r ,
kapitein in het regiment ‘de groote curassiers’ in oostenrijkschen dienst, vervolgens
luitenant-kolonel, commandant van een regiment landsknechten, dat zijn naam
droeg, onder Jan van Weert, en die in den slag van Nordlingen in 1634 sneuvelde,
waarna zijn vrouw, die hem in het leger volgde met haar kinderen, naar het land
van Valkenburg terugkeerde. Jan Limpens was licentiaat in de rechten, meier van
het hooggerecht van het spaansche land van Valkenburg. Hij was gehuwd met
Helena Alarts.
Flament

[Limpens, Jan Ferdinand Antoon]
LIMPENS (Jan Ferdinand Antoon), geb. te Oirsbeek 4 Jan 1751, zoon van W a l r a m
(geb. te Oirsbeek, 6 Jan 1726) en van M a r i a C a t h a r i n a d e L i m p e n s
(dochter van Karel Lotharius, (kol. 1277), geb. op het kasteel Bongard te Bocholtz
en gedoopt 16 Jan. 1728), licentiaat in de rechten en drossaard van het land van
Amstenrade en Ubach (in oostenrijksch 's Hertogenrade), lid van de Staten van het
hertogdom Limburg. Hij is vooral bekend door zijn ijver en gestrengheid in het
vervolgen eener beruchte dievenbende, de Bokkenrijders genaamd, die gedurende
de tweede helft der 18e eeuw de landen van Valkenburg, 's Hertogenrade en Gulick
onveilig maakte. Wegens zijn ijver was hij door deze bende bijzonder gehaat en na
tevergeefs getracht te hebben hem dood te schieten zonden zij hem een brief, die,
volgens de overlevering, vergiftigd was. Eenige uren na de ontvangst daarvan overl.
hij op zijn kasteel te Doenraedt 18 Dec. 1786. Hij was gehuwd te Clermont
(hertogdom Limburg) met S o p h i a L o u i s a J o s e p h a E r n s t .
Flament

[Limpens, Joannes]
LIMPENS (Joannes), geb. te Aelbeek (gem. Wynantsrade) 19 Nov. 1709, jezu et
1726, gest. 1784 te Maastricht. Van 1743-1752 heeft hij aan de eerste 3 deelen van
de Acta Sanctorum van Sept. medegewerkt. Vervolgens was hij rector van het
Jezuïetencollege te Maastricht, waarvan hij de opheffing in 1773 beleefde.
Zie: D a r i s , Histoire du diocèse et de la principauté de Liège (Liège 1868) I; C.
S o m m e r v o g e l Biblioth que de la Comp. de Jésus IV, 1838-39; cf. I, 1637.
Derks

[Limpens, Karel Lotharius]
LIMPENS (Karel Lotharius), geb. te Hoensbroek 22 Sept. 1738, overl. te Klimmen
9 Aug. 1830, zoon van J a n G a s p a r S e r v a t i u s (drossaard van Mechelen,
van het graafschap Reckheim en van de baronie van Boorsheim). Hij was licentiaat
in de rechten, drossaard van het markiezaat Hoensbroek, schout van
Oud-Valkenburg en Schinop-Geul, meier van Vaesraede (thans gem. Hoensbroeck)
in oostenr. Valkenburg en Vucht, (belg. Limburg) griffier van het leenhof van
oostenrijksch Valkenburg, lid der Staten van Limburg en luitenant-drossaard van
het land van oostenrijksch Valkenburg. Als rechterlijk ambtenaar heeft hij ook veel
toegebracht tot de uitroeiing der Bokkenrijders en door zijn toedoen werden 72 leden
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dezer bende opgehangen op den Lommerberg bij Valkenburg van 1772 tot 1776.
In 1790 verdreef hij aan het hoofd van vrijwilligers van het land van Valkenburg den
inval der brabantsche patriotten en ontving daarvoor van den Keizer den grooten
gouden gedenkpenning. 24 Oct. 1791 werd hij benoemd tot schout van de stad en
het kwartier van Herenthals, welk ambt hij behield tot de komst der Franschen in
1794. Hij was gehuwd met M a r i e A n n e d e l a C r o i x van Schin-op-Geul.
Flament
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[Limpens, Norbertus]
LIMPENS (Norbertus), geb. te Bongard 25 Sept. 1678, jezuïet 2 Mei 1696, gest. te
Neuss 17 Febr. 1747. Hij was een oudere broer van Ferdinand, hiervoor, wijdde
zich aan het predikambt en was rector der Jezuieten-huizen te Bonn en te Neuss.
In druk zijn van hem verschenen een lijkrede, gehouden op den bisschop van Trier
in 1716, 22 Jan., getiteld: MagnVs patrIae De CaroLo sVo fLetVs, en een brief door
hem in 1732 aan de Capucijnen te Arlon geschreven over de aanroeping van den
H. Donatus, welke brief in 1761 te Luik opnieuw is uitgegeven: Origine et progrès
de l'invocation de S. Donat martyr.
Vgl.: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de l. Comp. de Jésus IV, 1839.
Derks

[Limpens, Arnold Hacinthe Wouter de]
LIMPENS (Arnold Hacinthe Wouter d e ), zoon van Karel Lotharius (kol. 1277), geb.
op het kasteel Bongard 27 Juni 1731, overl. te Chèviemont 26 Juli 1808. Hij was
heer van Chèvremont, licentiaat in de rechten, hoogdrossaard, stadhouder der
leenen en meier van het hooggerecht van het land van oostenrijksch 's Hertogenrade,
en lid der Staten van Limburg en der landen van Overmaas (oostenrijksche partage).
Hij was gehuwd met J o a n n a M a r i a H e l e n a d e L i m p e n s , dochter van
J a n D a n i ë l en J o h a n n a M a r i a L a b e e n , genaamd L a m b e r m o n t , en
geb. te Hoensbroeck.
Flament

[Limpens, Arnold Wouter Joseph de]
LIMPENS (Arnold Wouter Joseph d e ), zoon van Karel Gaspar Lodewijk (kol. 1277),
geb. op het kasteel Streithagen (Schaesberg) in 1708, overl. te Brussel 14 Oct.
1787, licentiaat in de rechten 1 Febr. 1727, raadsheer-pensionaris der Staten van
Limburg 24 Oct. 1731 en der landen van Overmaas (oostenrijksche partage) te
Brussel, in welke hoedanigheid hij al de zaken onder handen kreeg, die deze Staten
bij het gouvernement te behandelen hadden. 23 Sept. 1737 werd hij raadsheer bij
den Souvereinen Raad van Brabant te Brussel, raadsheer-fiscaal 1745 en 10 Oct.
1750 raadsheer bij den Geheimen Raad der Oostenrijksche Nederlanden, terwijl
hij 5 dagen later koninklijk boekenkeurder werd. Hij was gehuwd te Brussel 16 April
1732 met C o n s t a n t i a A l e x a n d r i n a P h i l i p p i n a v a n V e l d e d e
M e l r o i j , eene bloedverwante van den laatsten bisschop van Roermond vóór het
fransch bestuur.
Flament

[Limpens, Daniël de]
LIMPENS (Daniël d e ), geb. te Oud-Valkenburg 10 Jan. 1647, overl. te Simpelveld
27 April 1714, licentiaat in de rechten, achtereenvolgens meier van het hooggerecht
van 's Hertogenrade, stadhouder der leenen van dit land, raadsheer
ontvanger-generaal der Staten van dat zelfde land en schout van Alsdorf en
Simpelveld in spaansch 's Hertogenrade en van het land van Ter-Heyden. Hij was
gehuwd met P e t r o n i l l a C o x , en daarna met M a r i a S y b i l l a M a r g a r e t h a
van Weidenveld.
Flament
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[Limpens, Jan Christiaan Daniël de]
LIMPENS (Jan Christiaan Daniël d e ), oudste zoon van Karel Lotharius (kol. 1277),
heer van Doenraedt, geb. op het kasteel Bongard 12 Nov. 1723, overl. te Essen 9
Mrt. 1764; licentiaat in de rechten, meier van het hooggerecht van oostenrijksch 's
Hertogenrade, geheim raadsheer en rechter van het vorstendom Thorn (bij
Roermond), in welke hoedanigheid hij door zijn zoon F r a n s C h r i s t i a a n
J o s e p h J a n J a c o b werd opgevolgd. Hij was gehuwd met M a r i a T h e r e s i a
de Pickartz.
Flament

[Limpens, Jan Willem Joseph de]
LIMPENS (Jan Willem Joseph d e ), heer van Doenraedt, zoon van Karel Lotharius
(kol. 1277), geb. 10 Jan. 1736, overl. te Doenraedt 30 April 1785; licentiaat in de
rechten, meier van het hoog-
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gerecht van oostenrijksch 's Hertogenrade, bijzittend rechter der ‘Commission des
charges publiques du Limbourg’, eene commissie ingesteld bij verordening van 29
Jan. 1778, samengesteld uit een president, vijf bijzittende rechters en een griffier,
kennis nemende in eersten aanleg van de moeilijkheden betreffende de openbare
lasten, en belast met het nazien der rekeningen van de gemeenten en de
machtigingen aan de gemeentebesturen te verleenen om eene buitengewone
belasting om te slaan of processen te voeren. Hij werd ook gekozen tot lid der Staten
van Limburg en buitengewoon gedeputeerde. Nog was hij hoogdrossaard en
stadhouder der leenen van oostenrijksch 's Hertogenrade. Ook hij onderscheidde
zich door zijn ijver in het vervolgen der Bokkenrijders, waarvan hij velen deed
aanhouden en, na veroordeeling, op zijn aanklacht, ter dood brengen.
Flament

[Limpens, Karel Gaspar Lodewijk de]
LIMPENS (Karel Gaspar Lodewijk d e ) zoon van Daniël (kol. 1276), geb. op het
kasteel Bongard te Bocholtz, geb. 16 Juni 1673, overl. te Brussel 15 April 1723,
licentiaat in de rechten en achtereenvolgens stadhouder der leenen van het leenhof
van spaansch 's Hertogenrade en raadsheer bij den Souvereinen Raad van Brabant
te Brussel. Hij was gehuwd met J o h a n n a O d i l i a d e C l o o t z , dochter van
Matheus, heer van Streithagen (Schaesberg).
Flament

[Limpens, Karel Lotharius de]
LIMPENS (Karel Lotharius d e ), zoon van Daniël (kol. 1276), uit diens tweede
huwelijk, geb. op het kasteel Bongard 16 October 1689, overl. op het kasteel
Doenraedt (‘'t Doenderhuisje’) 23 April 1744 en begr. te Oirsbeeck. Als heer van
Doenraedt, dat zijn vrouw C a t h a r i n a A g n e s v a n E s c h w i j l e r , vrouw dier
plaats, hem ten huwelijk medebracht, was hij de stamvader van de linie der de
Limpens van Doenraedt. Hij was licentiaat in de rechten, raadsheer-griffier der Staten
van spaansch-oostenrijksch 's Hertogenrade, meier van het hooggerecht en
stadhouder-drossaard van dat land, schout van Simpelveld en Alsdorf.
Zie over de Limpens: E u g è n e P o s w i c k , Hist. Biogr. et généal. de la Noblesse
Limbourgoise, (Liège 1873) I, 182-195 en de bronnen daar aangehaald.
Flament

[Linde, Gerrit van de]
LINDE (Gerrit v a n d e ) meer bekend als d e S c h o o l m e e s t e r , geb. 12 Mrt.
1808 te Rott., overl. 27 Jan. 1858 te Londen, zoon van J a n v.d.L. en H e s t e r d e
V o o y s , huwde in 1837 C a r o l i n e M o n t e u n i s . In 1825 werd hij student in de
godgeleerdheid te Leiden en nam als korporaal bij de leidsche jagers aan den
veldtocht van 1831 deel. Aan geestigheid en een vlug verstand paarde hij een
innemend voorkomen en een smaakvolle voordracht; de preekbeurten, die hij hier
en daar hield, maakten indruk en een eervolle loopbaan als predikant scheen voor
hem weggelegd; dan, helaas, ontbrak het hem aan den ernst, die den aanstaanden
evangeliedienaar allereerst noodig is. Epicurist van aard, leidde hij aan de academie
een verkwistend leven en maakte zooveel schulden, dat de toegang tot het
predikambt hem hier te lande onmogelijk werd en hij zich genoodzaakt zag in 1834
naar Londen de wijk te nemen. Daarin, gelijk in de overname van een kostschool
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in het volgend jaar, die onder zijne leiding en die van zijne voortreffelijke gade zeer
in bloei toenam, zoodat zij in 1843 naar het ruime Cromwell-house bij Highgate werd
verplaatst, werd hij door vrienden in Holland, met name door Jacob van Lennep,
bijgestaan, die hem in 1831 had leeren kennen en op wiens buiten, Woestduin, hij
een paar malen had gelogeerd. Hij bleef zijn weldoener zeer dankbaar en cor-
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respondeerde met hem tot zijn dood. Op J.v.L's verzoek stond hij hem ettelijke malen
versjes, onder het pseudoniem d e S c h o o l m e e s t e r , voor diens almanak Holland
af, die zeer in den smaak van het nederlandsche publiek vielen. Na zijn dood gaf
J.v.L., ten behoeve van zijn weduwe, een bundel van zijne reeds gedrukte en nog
onuitgegeven gedichten in het licht: De gedichten van den Schoolmeester met Iets
over den schrijver en zijn dichttrant als inleiding (Amst. 1859). De verzen van G.v.d.L.
onderscheiden zich door oorspronkelijkheid, zoowel van vorm als van inhoud. Voor
het grootste gedeelte zijn zij humoristisch van aard en ontleenen het pikante, dat
hen kenmerkt, aan een opeenstapeling van dwaasheden, van verrassende
tegenstellingen en van de zonderlingste combinaties van zeer heterogene
denkbeelden en situatiën. Wat den vorm betreft, de verzen, waaraan wel een vaste
voetmaat, maar geenszins een behoorlijken rhythmus ontbreekt, werden, hoe
achteloos schijnbaar uit de pen gevloeid, in werkelijkheid met groote zorg gesteld
en telkens gewijzigd, eer de dichter, hetgeen zelden geschiedde, er over tevreden
was. Bekend zijn gebleven o.a.: De schipbreuk, De boterham en de goudzoeker en
De natuurlijke historie voor de jeugd.
Zie ook: M. B a s s e in Taal en Letteren XI (1901) 513.
van Lennep

[Lipperhey, Hans of Laprey]
LIPPERHEY (Hans) of L a p r e y , geb. te Wesel, gest. Sept. 1619 te Middelburg,
waar hij in 1594 huwde, in 1602 poorter werd en in dit jaar brillemaker genoemd
wordt. Waar zijn jongere buurman en vakgenoot Sacharias Jansen (kol. 1209) sinds
1604 in het bezit van verrekijkers is, mag worden aangenomen, dat ook L. langs
dien weg weldra van het instrument kennis kreeg. Door de komst van een onbekende
uit Holland, die zijn concurrent zocht maar door diens afwezigheid bij L. terechtkwam,
het belang van het instrument ingezien hebbende, roept L. 25 Sept. 1608 de hulp
in van Gecommitteerde Raden van Zeeland tot eene conferentie met prins Maurits
in den Haag, die het werktuig met Frederik Hendrik en Spinola beproeft; bij resolutie
der St. Gen. wordt zijne octrooi-aanvrage aangehouden, doch hem de vervaardiging
opgedragen van drie instrumenten met lenzen van rotskristal en in den vorm van
binoculi, die 15 Dec. 1608 en 13 Febr. 1609 worden geleverd. Door een schrijven
van 14 Oct. 1608 uit Zeeland betr. Sacharias Jansen en een octrooi-aanvrage van
Jacob Metius, was intusschen gebleken, dat ‘verscheyden anderen’ wetenschap
der inventie hadden, waarom L.'s aanvraag werd afgewezen en de bedongen prijs
verminderd. Zijn komst in den Haag tijdens de onderhandelingen over het Bestand
vestigden intusschen in wijden kring de aandacht op het instrument; hij wordt vermeld
in een vliegend blaadje, dat tevens eenige gegevens schenkt omtrent het vermogen
van L.'s kijkers en geeft aldus aanleiding o.a. tot de constructie door Galilei.
Geenszins uitvinder van den kijker, kan L. wel beschouwd worden als eerste
vervaardiger van binoculi, welke hij nog in 1613 maakte. Zijn afbeelding gegraveerd
door J. van Meurs naar H. Berckman vindt men bij P. B o r e l , De vero telescopii
inventore (Hag. Com. 1655).
Zie voorts mijne Uitvinding der verrekijkers ('s Grav. 1906).
de Waard

[Lochem, de gebroeders Herman en Jan van]
LOCHEM (de gebroeders Herman en Jan v a n ), zonen van L a m b e r t en A a l t j e
R o m p , respect. geb. te Enschede 20 Aug. 1695, overl. 11 Nov. 1782 en geb. 1691,
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overl. 23 Febr 1766, zijn de grondleggers geweest der enschedeesche nijverheid,
doordat zij omstreeks 1728 het weven
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van half linnen stoffen, bekend onder den naam van ‘bombazijn’, uit Duitschland
(Warendorf) naar E. overgebracht hebben. Deze half-linnenindustrie werd tegen
het einde der 18e eeuw op haar beurt geleidelijk vervangen door de fabricatie van
heelkatoenen weefsels, terwijl na 1835 de linnen- en half-linnenindustrie verminderde
en langzamerhand verdween.
ter Kuile

[Lodewijk, Ludwig graaf van Nassau]
LODEWIJK (L u d w i g ), graaf v a n N a s s a u , geb. te Dillenburg 10 Jan. 1538,
gesneuveld op de Mookerheide 14 April 1574, derde zoon van Wilhelm, graaf van
Nassau-Dillenburg, en Juliana, gravin van Stolberg-Wernigerode. Hij werd met de
andere kinderen zijns vaders te Dillenburg luthersch opgevoed door Jost Hoen van
Gelnhausen en studeerde de Straatsburg en Genève, waarna hij zich (Oct. 1556)
naar zijn broeder Willem in de Nederlanden begaf en met hem deelnam aan de
veldtochten in Noord-Frankrijk (1557-1559). Aan het vroolijke brusselsche hof was
hij vervolgens een der meest geziene jonge edelen, hoewel hij weigerde op verlangen
van Philips II katholiek te worden. Hij stond toen echter reeds zijn broeder ook in
ernstige zaken ter zijde en vergezelde hem o.a. op diens huwelijkstocht naar Saksen.
Ook nam hij deel aan het bestuur over de nassausche bezittingen der familie,
waarvan hem Dietz o.a. in het bijzonder was toegewezen. Met landgraaf Wilhelm
van Hessen stond hij in nauwe betrekking. Herhaaldelijk was er sprake van, hem
of als stadhouder voor zijn broeder in Franche Comté of als kreitsoverste in
Westphalen een positie te verschaffen maar een en ander vond tegenstand, vooral
wegens zijn sterke protestantsche overtuigingen. Hij was meermalen de
tusschenpersoon tusschen zijn broeder en de duitsche vorsten en nam krachtig
deel aan het verzet der nederlandsche edelen tegen Granvelle. Omstreeks 1563
vinden wij hem bezig met ernstige plannen tot het verbinden van Lutheranen en
Calvinisten, zoowel op staatkundig als op godsdienstig gebied, waarin hij ook met
zijn broeder samenwerkte. Met name de latitudinaire denkbeelden van Baudouin
en diens pogingen tot vereeniging der beide Kerken ook met de katholieke vonden
zijn steun. In den zomer van 1565 vinden wij hem gewikkeld in de hoogst geheime
onderhandelingen der edelen met de leiders der Calvinisten, waaruit (eind Nov.)
het Compromis of Verbond der edelen ontstond, als welks hoofden Brederode en
hij optraden. Hij hield hen ook met zijn broeder, prins Willem, in aanraking en stelde
zich in betrekking met duitsche protestantsche veldoversten tot eventueele
ondersteuning tegen gewelddadige maatregelen der spaansche of brusselsche
regeering. Hij was de opsteller van het beroemde smeekschrift der edelen, dat (5
April 1566) door Brederode en hem met drie- of vierhonderd edelen aan landvoogdes
Margaretha werd aangeboden. Hij was ook verder een der voornaamste leiders der
beweging onder den adel, weldra in nauwe betrekking tot de calvinistische synoden,
met wie (half Juli) te St. Truyen werd onderhandeld, en tot Coligny en Condé, de
aanvoerders der Hugenoten in Frankrijk. Het tweede smeekschrift werd wederom
door hem en Brederode met 10 andere ‘apostelen’ aangeboden gelijk hij verder
ijverig deelnam aan de onderhandelingen met de brusselsche regeering en met
haar (23 Aug.) de overeenkomst hielp sluiten tot bevrediging der door den
beeldenstorm onrustige bevolking. Philips II en Margaretha wenschten dan ook zeer
zijne verwijdering uit de Nederlanden en trachtten haar van den Prins van Oranje
te verkrijgen, wat deze
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evenwel weigerde. Hij nam dan ook krachtig deel aan de verdere ondernemingen
der ontevredenen, aan de onderhandelingen tusschen Oranje, Egmont en Hoorne
in het najaar, aan die met de calvinistische consistoriën in Vlaanderen, Brabant en
Holland, aan die tusschen Brederode en Oranje en vertrok in het voorjaar van 1567
naar Duitschland in verband met voorgenomen wervingen. De gebeurtenissen van
einde 1567 maakten aan deze pogingen een einde en met zijn broeder en andere
edelen werd Lodewijk (Jan. 1568) voor den Raad van Beroerten gedaagd, waarop
hij antwoordde met een krachtige Apologie. Daarop bracht hij met den Prins gelden
bijeen voor den veldtocht van 1568, begon een betere organisatie der watergeuzen
en leidde zelf met 4000 man den inval in Groningerland (eind April), waar hij (21
Mei) de koninklijke troepen onder Aremberg bij Heiligerlee versloeg maar zich voor
Groningen ophield en met zijn tot 12000 man aangegroeid leger (20 Juli) bij
Jemmingen door Alva zelf geheel werd verslagen, zoodat hij nauwelijks zijn leven
kon redden door over de Eems te zwemmen. In het leger van den Prins in Brabant
nam hij daarop deel aan den veldtocht van het najaar, trok met hem naar Frankrijk
en vervolgens (April 1569) naar het hugenootsche leger, waar hij zich zeer
onderscheidde in den strijd om Limoges en den slag bij Moncontour (3 Oct.) en
voortging met de organisatie der watergeuzen als geregelde krijgsmacht. Hij stond
vervolgens naast Coligny in diens krijg tegen de koninklijke troepen en werd met
dezen de leider der Hugenoten tot den vrede van St. Germain (8 Aug. 1570). Na
dien vrede werd hij door den Prins belast met de regeering van het prinsdom Oranje
en steunde er de protestanten. Sedert vinden wij hem ijverig bezig om koning Karel
IX te bewegen met hugenootsche en duitsche hulp in de Nederlanden tegen Spanje
op te treden. Hij speelde een hoogst gewichtige rol in de voorbereiding van deze
dingen, ook in betrekking met koningin Elisabeth en haren gezant te Parijs,
Walsingham. Hij werd in Frankrijk calvinist en was zeer gewikkeld in de plannen
van 1571 en 1572 op een algemeenen aanval in de Nederlanden, die dan tusschen
Engeland, Frankrijk en den Prins zouden verdeeld worden (Juli 1571 te Lumigny
en Fontainebleau, later te Blois). Een en ander scheen te zullen gelukken en in het
voorjaar van 1572 werd alles voorbereid. Met fransche hulp bracht Lodewijk troepen
in Noord-Frankrijk bijeen en bemachtigde (23 Mei) bij verrassing Bergen in
Henegouwen en Valenciennes. Te Bergen kwam don Frederik, Alva's zoon, hem 3
Juni belegeren en de fransche hulp bleef uit, terwijl de Prins eerst laat te velde kon
komen. Toen kwam de Bartholomeusnacht alle hoop vernietigen. Alva zelf verscheen
voor Bergen, de pogingen van den Prins tot ontzet werden afgeslagen en 19 Sept.
gaf Lodewijk de stad over. Hij begaf zich, ziek en teleurgesteld, naar Dillenburg
terug, waar hij spoedig weder door fransche agenten werd aangezocht, zoodat
einde 1573 een nieuwe kans zich scheen te openen. Met fransche en duitsche hulp
bracht Lodewijk nu in het najaar van 1573 een nieuw leger bijeen, waarmede hij
den Prins in diens zeer benarden toestand in Holland te hulp zou komen. Wederom
offerde hij al wat hij bezat op om het vurig begeerde doel te bereiken en met 13000
man rukte hij, vergezeld door zijn jongeren broeder Hendrik (zie kol. 1075) en den
jongen hertog C h r i s t o f f e l v a n d e P a l t z , over de Moezel
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naar de Maas. Van Maastricht, waar de spaansche veldoverste Sancho d'Avila hem
was voor geweest, trok hij snel noordwaarts om over Roermond en Nijmegen door
de Betuwe heen den Prins te Bommel de hand te reiken. Maar bij Mook versperde
de hem weder vooruitgekomen d'Avila den weg. De thans gevolgde slag bij Mook
(14 April 1574) tegen de geoefende spaansche veteranen ontaardde weldra in een
paniek onder Lodewijk's weinig ordelijke benden. Hij zelf verdween na dapperen
weerstand met de beide andere aanvoerders in het slaggewoel. Zijn dood beroofde
den Prins van den begaafdsten zijner broeders, vermetel en beleidvol aanvoerder,
handig diplomaat, vrome en beminnelijke natuur als L. was geweest. Ter eere van
hem en zijn broeder Hendrik werd 14 April 1891 in het protestantsche kerkje te
Heumen een gedenkteeken opgericht.
Zijn portret staat op de door W. de Geest geschilderde groep der vier broeders
van prins Willem I in het Rijksmuseum te Amsterdam; van de prenten is de gravure
van Abr. de Bruyn de belangrijkste.
Behalve zijne Apologie (uitg. B l o k in Ber. en Meded. Hist. Gen. VIII) bezitten wij
van hem vele brieven en memoriën (G r o e n , Archives de la Maison
d'Orange-Nassau I-IV; G a c h a r d , Correspondance de Guillaume le Taciturne,
o

I-III; B l o k , Correspond. van en over L.v.N., in Werken Hist. Gen. n . 47, (Utr. 1887).
Over hem, behalve in de literatuur over den 80-jarigen oorlog, in het bijzonder:
S i e g e n b e e k , Voorlezing over L.v.N. in Mnemosyne XV (1825) 201 vlg.; B l o k ,
Lodewijk van Nassau ('s Gravenh. 1889). Naar aanleiding van de onthulling van het
monument: B l o k , De slag op de Mookerheide (Gron. 1891) en een aantal artikelen
in De Nieuwe Koerier en andere bladen van dat jaar, later afzonderlijk uitgegeven
als Polemiek over L.v.N. en Willem den Zwijger (Roermond 1891); X, L.v.N. en
Willem de Zwijger (Roermond 1892). Vgl. ook M e u l l e n e r s , Legertochten tusschen
Maastricht en Mook (Maastricht 1889); Eigen Haard 1891, 248.
Blok

[Lodewijk, Ludwig, Louis]
LODEWIJK (L u d w i g , L o u i s ), graaf van N a s s a u - O t t w e i l e r , geb. 26 Febr.
1661, gest. 19 Dec. 1699, zoon van J o h a n n L u d w i g , graaf van
N a s s a u - O t t w e i l e r en D o r o t h e a C a t h a r i n a , gravin v a n B i r k e n f e l d .
Hij was onder Willem III eerst hopman eener compagnie voetvolk en werd 1683
vrijwilliger op de staatsche vloot; later kapitein geworden, nam hij deel aan
verschillende zeetochten, o.a. aan den slag bij La Hogue (1692), aan den tocht naar
de Middellandsche zee (1694) onder Callenburgh en Evertsen. Hij voerde als kolonel
de staatsche matrozen aan bij het beleg van Palamos (Catalonië) in Aug. 1695. Hij
was (1694) gehuwd met A m e l i a L o u i s a , gravin v a n H o o r n , kleindochter
van Justinus van Nassau, en stierf als schoutbij-nacht.
Vgl. over hem: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau,
61; d e J o n g e , Geschiedenis van het Nederl. zeewezen, III, 14, 425, 439 (daar
verkeerdelijk Nassau-Saarbrück).
Blok

[Lodewijk Gunther, Ludwig Günther]
LODEWIJK GUNTHER (L u d w i g G ü n t h e r ), graaf v a n N a s s a u , geb. te
Dillenburg 15 Febr. 1575, gest. voor Sluis 14 Sept. 1604, zevende zoon van Johann
VI, graaf van Nassau-Dillenburg, en Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg (kol.
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leiding van zijn ouderen broeder Willem Lodewijk deel-
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nemen aan den strijd tegen Spanje. Hij trok in 1594 met de staatsche hulptroepen
naar Frankrijk, van waar hij Aug. 1595 terugkeerde en als hopman met een vendel
te Groningen in garnizoen kwam. In 1596 nam hij deel aan den engelschstaatschen
tocht naar Cadix, waar hij zich zeer onderscheidde aan het hoofd van een engelsche
afdeeling. Hij volgde zijn broeder en prins Maurits op hunne krijgstochten o.a. bij
het beleg van Rijnberk (1597), waar hij gewond werd, en in den Achterhoek (1598),
waar hij een ruiteraanval bij Ulft leidde; in 1599 deed hij tot afleiding van den vijand
twee stoute ruitertochten in Brabant; in Jan. 1600 verraste hij Wachtendonk; in den
slag bij Nieuwpoort, dien hij in een brief aan zijn vader beschreef, voerde hij het
bevel over de ruiterij; in Nov. 1602 leidde hij een belangrijke expeditie naar
Luxemburg. Hij was zeer gezien om zijn ernst en dapperheid en overleed (1604) in
het kamp voor Sluis na een paar dagen van ziekte; hij werd te Arnhem, waar hij
sedert zijn huwelijk woonde, in de Groote kerk begraven. Hij was (7 Juni 1601) te
Arnhem gehuwd met A n n a M a r g a r e t h a , gravin v a n
M a n d e r s c h e i d - B l a n k e n h e i m , weduwe van den in 1598 op zijn slot
vermoorden graaf Ulrich von Daun. Hij stierf kinderloos. Zijn door J. van Ravesteyn
geschilderd portet is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: G r o e n , Archives, 2me Série, t. I en II passim, waar ook verschillende van
zijn brieven over militaire zaken.
Blok

[Lormier, Claudius]
LORMIER (Claudius), geb. te 's Gravenhage in 1686, begr. te Rotterdam 5 Mei
1762, werd te Rotterdam als poorter geëed 28 April 1713 en kwam in 1714 reeds
in de stedelijke regeering aldaar. In 1714 was hij commissaris van het waterrecht,
in 1729 schepen, van 1733-1754 vroedschapslid en verder bekleedde hij in die
periode allerlei kleinere stedelijke ambten; in 1744, 1745 en 1752 was hij
burgemeester en van 1740-1744 lid van de hollandsche rekenkamer. Hij huwde 2
Juni 1712 met J o h a n n a C a t h a r i n a S t e e n l a c k . Hun dochter W o u t e r i n a
B r i g i t t a huwde 28 Juli 1745 A.L. van Heteren (kol. 1097). Bij zijn dood werd een
lijkzang in het licht gegeven door de dichters L a g e n d a e l e n F. v a n
W y n o x b e r g e n , getiteld: Triomfzang enz.
Moquette

[Lormier, Johan Wilhelm]
LORMIER (Johan Wilhelm), ged. te Rotterdam 8 Nov. 1716, overl. aldaar 15 Sept.
1785 en begraven te Kethel, zoon van den vorige. Hij werd 11 Nov. 1737 als student
in de rechten te Leiden ingeschreven promoveerde aldaar 20 Juni 1738 op een diss.
de Injuriis et famosis libellis en begon zijn politieke loopbaan, evenals zijn vader,
als commissaris van het waterrecht in 1741, in 1744 werd hij schepen, van 1754-1777
was hij lid der vroedschap, in 1774 en 1775 burgemeester, van 1760-1763 lid der
Staten-Generaal en van 1765-1768 lid van het college der admiraliteit op de Maas.
Bovendien behoorde hij van 1769-1785 tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te
Rotterdam. Hij was heer van Kethel en Spaland en huwde 17 Maart 1744 met S a r a
Pelt.
Zie voor vader en zoon: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd. 156.
Moquette
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[Lormier, Willem]
LORMIER (Willem), zoon van C l a u d e L o r m i e r en van I d a B l o n c k . Hij
o

overleed te 's Gravenhage en is daar begr. 7 Nov. 1758. Was tweemaal geh., 1 .
o

met C o r n e l i a v a n T h i e l ; 2 . met H.C. v a n O l d e n . Beide huwelijken bleven
kinderloos. Hij was de grondlegger van het groote kabinet schilderijen in 1752 door
Huet
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beschreven. Op 4 Juli 1763 kwam de collectie te 's Gravenhage in auctie; de
catalogus berust in het koninklijk kabinet van schilderijen te 's Gravenhage en de
totale opbrengst bedroeg ƒ 137213.7.
o

Zie: Alg. Ned. Fam. bl. n . 133, 5b.
van Biema

[Louise, Frederica Louisa Wilhelmina]
LOUISE (F r e d e r i c a L o u i s a W i l h e l m i n a ), prinses v a n O r a n j e e n
N a s s a u , later hertogin v a n B r u n s w i j k - W o l f e n b ü t t e l , geb. te 's
Gravenhage 28 Nov. 1770, gest. te Amsterdam 15 Oct. 1819, eenige dochter van
Willem V, prins van Oranje, en Wilhelmina, prinses van Pruisen. Zij werd zeer
zorgvuldig opgevoed door hare moeder, die haar voortdurend onder toezicht hield
en haar te midden der patriotsche woelingen slechts toevertrouwde aan hare eigene
voormalige gouvernante, freule von Danckelmann, die aan het stadhouderlijke hof
was gebleven. Zoo volgde zij dat hof op de verhuizingen naar het Loo en Nijmegen
in den patriottentijd en doorleefde hare jeugd in innig huiselijk verkeer. Eene drukke
briefwisseling tusschen haar en hare moeder, waarin deze hare overgevoeligheid
bestreed, geeft daarvan getuigenis. Na een mislukte onderhandeling over een
huwelijk met den pruisischen kroonprins, huwde de beminnelijke, bevallige en
begaaide prinses (14 Oct. 1790) met den ziekelijken en weinig begaafden K a r l
G e o r g , erfhertog v a n B r u n s w i j k - W o l f e n b ü t t e l (overl. 20 Sept. 1807). Zij
bleef na haar kinderloos huwelijk in drukke briefwisseling met hare moeder, die hare
‘Loulou’ nooit uit het oog verloor, en deelde diep in de rampen der haren in den
franschen tijd; zij verkeerde dikwijls op Oranienstein, waar hare ouders na Oct. 1801
verblijf hielden en kwam na den dood van haar echtgenoot weder bij hare moeder,
met wie zij sedert in Pruisen de ballingschap deelde tot haren terugkeer naar den
Haag (10 Jan. 1814); toen vestigde zij zich met hare moeder daar, des zomers op
het paviljoen te Haarlem en wijdde zich vooral aan weldadigheid.
Haar door J.F.A. Tischbein geteekend pastelportret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Over haar en hare brieven: J o h . W.A. N a b e r , Prinses Wilhelmina en hare
dochter prinses Louise in Je Maintiendrai II, 229 vlg.; d e z . , Prinses Wilhelmina
(Amst. 1908) 136 vlg. en d e B a s , Prins Frederik, passim.
Blok

[Louise, Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa]
LOUISE (W i l h e l m i n a F r e d e r i k a A l e x a n d r i n a A n n a L o u i s a ), prinses
d e r N e d e r l a n d e n , later koningin van Zweden, geb. te 's Gravenhage 5 Aug.
1828, gest. te Stockholm 30 Maart 1871, oudste dochter van Frederik, prins der
Nederlanden, en Louise Augusta Wilhelmina Amalia, prinses van Pruisen (kol. 896).
Zij huwde (19 Juni 1850) met K a r e l L o d e w i j k E u g e n i u s , kroonprins van
Zweden, sedert 1859 koning Karel XV (gest. 19 Sept. 1872). Bij haren dood liet zij
een dochter na, Louise, geh. met Frederik, kroonprins, thans koning van
Denemarken. In het National-Museum te Stockholm is haar in 1859 door A. Lindegren
geschilderd portret. Een in 1850 door Nic. de Keyzer geschilderd portret in het bezit
van de koningin van Denemarken, is gegraveerd door J.B.A. Cornilliet.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het stamhuis Oranje-Nassau, 151.
Blok
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[Louise, de Coligny of Colligny]
LOUISE d e C o l i g n y of C o l l i g n y , prinses v a n O r a n j e , geb. te Châtillon
sur Loing 23 Sept. 1555, gest. te Fontainebleau 13 Nov. 1620, begr. te Delft 24 Mei
1621, dochter van admiraal Gaspard de Coligny, heer van Châtillon, en Charlotte
de Laval. Zij groeide na den dood

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1284
harer moeder (1568) op in de omgeving van de vurigste hugenootsche leiders, later
in die van Jeanne d'Albret, koningin van Navarre, die te La Rochelle haar hof hield,
en huwde 26 Mei 1572 met den veldoverste Charles de Téligny, die in den
Bartholomeusnacht (24 Aug. 1572) met den admiraal het leven verloor, ja misschien
voor hare oogen gedood werd. Zij vluchtte met hare stiefmoeder naar Saint André
de Eriord in Savoye, vervolgens naar Genève, daarna naar Bern, later naar Basel,
waar zij met de haren armelijk voortleefde, totdat zij (Sept 1576) weder naar Frankrijk
terugkeerde, hoog vereerd om haar reinen levenswandel en hare gratie,
teruggetrokken levende op goederen van haren man te Lierville (Beauce). Daar
bereikte haar (einde 1582) het huwelijksaanzoek van prins Willem I van Oranje,
wiens derde echtgenoote Charlotte van Bourbon (kol. 592) 5 Mei gestorven was.
Zij stemde met goedkeuring van koning Hendrik III toe en 8 April 1583 kwam zij
onder geleide van Justinus van Nassau te Vlissingen aan; het huwelijk werd 12 April
te Antwerpen voltrokken. 's Prinsen vierde huwelijk, door vele van Frankrijk afkeerige
Nederlanders scherp afgekeurd, was zeer gelukkig maar kort van duur, daar de
Prins 10 Juli 1584 vermoord werd. Het eenige uit de verbintenis geboren kind,
Frederik Hendrik, was 28 Febr. van dat jaar geboren. De weduwe bleef bovendien
met een aantal stiefkinderen, voor wie zij een liefdevolle moeder was, in kommervolle
omstandigheden achter en vestigde zich half Dec. 1584 op verzoek der
Staten-Generaal te Leiden, dat zij echter spoedig wegens de vijandige taal van een
der predikanten tegen de fransche staatkunde van prins Willem verliet. Zij ging toen,
in het voorjaar van 1585, naar Vlissingen, waar de Prins als markies eene woning
had, nog steeds in bekrompen omstandigheden, daar de erfenis van den Prins zeer
was tegengevallen en niet alleen zijn goederen in de Zuidelijke Nederlanden maar
ook die in Bourgondië haar onthouden bleven. De steun en hulp van sir Philip Sidney,
gouverneur van Vlissingen, en van Leycester kwamen haar zeer te stade.
Herhaaldelijk moest zij de bemiddeling van dezen inroepen om de Staten-Generaal
te bewegen haar en hare kinderen geldelijk te steunen, wat zij slechts op karige
wijze deden. Eerst sedert 10 April 1592 ontving zij een vast jaargeld van 15000
gulden voor zich en de haren. Zij had zich toen (begin Aug. 1591) weder in den
Haag in het Noordeinde gevestigd. Zeer aan Frankrijk gehecht, dacht zij er over
voorgoed daarheen terug te keeren om er haar zoon op te voeden volgens het haar
door Duplessis-Mornay, den beroemden hugenootschen publicist, gegeven ‘advis’.
De komst van Jos. Scaliger te Leiden (1593) gaf echter aanleiding dezen met die
taak te belasten, terwijl de rekkelijke Wtenbogaert reeds sedert 1591 haar hofprediker
was. Met Frankrijk bleef zij toch zeer nauwe betrekkingen onderhouden en eene
reis daarheen in 1594/5 versterkte deze; zij had nog meer aanleiding om daarheen
te gaan, toen zij hare stiefdochter Elisabeth aan haren neef Henri de la Tour
d'Auvergne, hare stiefdochter Charlotte Brabantine aan den aanzienlijken hugenoot
Claude, hertog de la Trémoïlle, had uitgehuwd. Bij gelegenheid van dit laatste
huwelijk begaf zij zich (begin 1598) weder naar Frankrijk met haren zoon, voor wien
zij een plaats in de omgeving van Hendrik IV hoopte te vinden, al wilde zij hem niet
ten eenenmale van de Nederlanden vervreemden.
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Zij bracht er te midden van hare familie en aan het hof des Konings met haren zoon
heerlijke dagen door. Wel gaf zij ten slotte toe aan den aandrang van Maurits en de
Staten op zijne terugzending (April 1599), maar zijzelve bleef vijf jaar in het geliefde
geboorteland, waar zij aan het hof van Hendrik IV een zeer geziene gast was. Begin
1603 keerde zij naar den Haag terug, waar zij steeds bleef terug verlangen naar de
zonnige dagen van haar groote fransche reis, terwijl het hof van Maurits met zijn
ruwheid en soldateske duitsche manieren haar zeer mishaagde, vooral toen zij zag,
dat haar zoon deze manieren navolgde en zich nauw bij zijn ouderen broeder
aansloot. Zij troostte zich door drukke briefwisseling met hare beminde stiefdochters.
In 1605 ging zij weder naar Frankrijk en bleef er tot in Febr. 1608. Met belangstelling
volgde zij de onderhandelingen over het Bestand, met bekommering de in de
Republiek opkomende twisten, waarin zij aanvankelijk tusschen Maurits en
Oldenbarnevelt trachtte te bemiddelen en ten slotte blijkbaar den laatste en
Wtenbogaert beschermde. Met name heeft zij een bemiddelende rol gespeeld,
behalve bij de genoemde onderhandelingen, in de kwestie van de opdracht der
souvereiniteit aan Maurits (1608), naar de fransche gezant du Maurier later verhaalt.
In 1610 bezocht zij nogmaals haar geboorteland en het fransche hof, waar na den
dood van Hendrik IV alles veranderd was, zoodat zij bij haar terugkeer naar den
Haag in Mei 1613 de rust in de Republiek prees tegenover de toenemende verwarring
in Frankrijk. Spoedig echter begonnen de twisten hier te verergeren en maakte zij
zich ongerust over het lot van hare vrienden, voor wie zij herhaaldelijk de hulp van
du Maurier inriep. In 1617 riep zij in een hartstochtelijken brief ook de hulp in van
den ouden Duplessis-Mornay om den gevreesden ondergang van den staat te
helpen verhoeden. Maar de oude Hugenoot kwam niet en zij moest na de
gevangenneming der arminiaansche leiders ook Wtenbogaert tot de vlucht raden.
Zij zelve bleef om aan te dringen op vrede en verzoening, al moest ook zij voorzichtig
zijn, daar de publieke opinie haar nog immer èn als Fransche èn als vriendin der
onderliggende staatslieden wantrouwde. Zij trachtte zelfs Wtenbogaert tot toegeven
over te halen en zijne verbanning en de verbeurdverklaring zijner goederen tegen
te houden. Alles te vergeefs. Haar invloed op Maurits was nooit groot geweest en
zij kende zijn koppigheid. Nog in den nacht vóór Oldenbarnevelt's onthoofding
trachtte zij Maurits te verbidden dezen genade te schenken maar hij weigerde zelfs
haar te ontvangen. Toen nu de vervolgingen toenamen en zij zelf steeds beschimpt
en gehoond werd, besloot zij voor eenigen tijd naar Frankrijk te gaan (27 April 1620).
Bij haar doorreis door Delft werd haar elegante karos met modder en steenen
geworpen en zijzelve als ‘arminiaansche ketterin’ uitgescholden door het gepeupel.
Over Antwerpen, waar zij Wtenbogaert weenend ontving, reisde zij verder, vol
verbittering tegen Maurits en de Staten. Terwijl zij zich gereed maakte om naar
Holland terug te keeren, overviel haar 1 Nov. te Fontainebleau een longontsteking.
Reeds na eenige dagen was ‘haar koninkrijk gekomen’, zooals haar zinspreuk zegt
(‘veniat regnum tuum’). Zij was een levendige, intelligente, ontwikkelde vrouw van
kleine gestalte en elegante manieren, die alom persoonlijke sympathie wekte.
Haar door Mierevelt geschilderd portret is in het Mauritshuis te 's Gravenhage en
is gegraveerd
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o.a. door W. Jz. Delff. Een ander, anoniem portret is op de universiteitsbibliotheek
te Leiden.
Brieven van haar in G r o e n 's Archives, 2me Série, t. I en II; bij P. M a r c h e g a y ,
Lettres de L.d.C. à Charlotte Brabantine de N. (Paris 1872); A. L a u g e l , Lettres
de L.d.C. à Henri de la Tour (Paris 1877); P. M a r c h e g a y , Correspondance
d.L.d.C. (Paris 1887). Over haar: J. K. J. d e J o n g e , Louise de Colligny ('s Gravenh.
1880); J. D e l a b o r d e , Louise de Coligny (Paris 1887, 2 vol.).
Blok

[Louise Henriette]
LOUISE HENRIETTE, gravin v a n N a s s a u keurvorstin van B r a n d e n b u r g ,
geb. in den Haag 27 Nov. 1627 (16 Dec. in de Fransche kerk als L o u y s e ged.),
gest. te Berlijn (Kölln) 18 Juni 1667, oudste dochter van Frederik Hendrik, prins van
Oranje, en Amalia, gravin van Solms-Braunfels (kol. 898). Na een gelukkige jeugd
aan het schitterende hof haars vaders was er ernstig sprake van een door hare
ouders aanvankelijk zeer begeerd huwelijk met Karel, prins van Wales, den lateren
Karel II van Engeland. Ofschoon zij zelve begeerde te huwen met den jongen prins
van Tarente, haren neef, die aan haars vaders hof leefde, werd zij op aandrang
harer moeder, wegens de staatkundige wenschelijkheid dezer verbintenis, bestemd
voor Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg (den Grooten Keurvorst) met
wien zij 7 Dec. 1646, aanvankelijk zeer tegen haren zin, huwde. Zij bleef aan de
Nederlanden gehecht en deed vele nederlandsche geleerden, kunstenaars, tuinen landbouwers, de laatsten als kolonisten, naar Brandenburg komen, waar haar
geliefkoosde verblijfplaats Bötzow a/d. Havel, sedert Oranienburg genoemd, een
middelpunt van nederlandsche cultuur werd. Hare vroomheid en liefdadigheid, hare
zorg voor de opvoeding harer kinderen waren algemeen bekend; haar werden
vroeger, maar naar het schijnt ten onrechte, eenige zwaarmoedig-vrome kerkliederen
toegeschreven, van welke ‘Jesus, meine Zuversicht’ het bekendste is, voor een
haar (Berlin, 1653) opgedragen liederboek van Runge geschreven op bevel van
haren zeer aan haar gehechten echtgenoot. Zij overleed in dezelfde vrome stemming,
die uit die liederen spreekt, en liet van hare zes kinderen drie zoons na, van welke
Friedrich zijn vader opvolgde.
Van hare talrijke portretten noemen wij die door Chr. van Queborn 1640 (door
den schilder zelf ook gegraveerd), door G. van Honthorst 1647, met haar gemaal
in het Rijksmuseum te Amsterdam (C. Visser sc.), door M. Czwiczek 1649, met haar
gemaal, in het kon. slot te Koningsbergen en door P. Nasou, eveneens met haar
gemaal, in het kon. slot te Berlijn.
Van haar: F. H i r s c h , Briefe der Kurf. L.H. an Schwerin in Forschungen zur
Brandenb. Gesch. VIII. Over haar behalve in de talrijke geschriften over den Grooten
Keurvorst: M. S c h o o c k i u s , Curriculum vitae Seren. Louysae uxoris Frederici
Guilielmi (Colon. ap. Spreeam, 1667); J o h . W e g f ü h r e r , Leben der Kurf. Luise
(Leipzig, 1838); K n a u t h , Kurf. Luise Henriette (1867); E r d m a n n s d ö r f f e r ,
Louise Henrietle von Oranien und der Prinz von Tarent in Zeitschr. für preuss.
Geschichte XV (1878) 242; F r u i n , De jeugd van Louise Henriette d'Orange (Verspr.
Geschr. IV, 94); v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Louise Juliana]
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LOUISE JULIANA, gravin v a n N a s s a u , keurvorstin v a n d e P a l t z , geb. te
Dordrecht 31 Maart 1576, gest. te Koningsbergen 5 Maart 1644, oudste dochter
van Willem I, prins van Oranje, en Charlotte de Bourbon. Reeds als meisje van acht
jaren
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toonde zij bij den dood van haren vader groote gehechtheid aan het protestantisme
en aan haren oom Johan. Zij werd opgevoed door hare stiefmoeder Louise de
Coligny en huwde 12 Juni 1593 te Dillenburg met F r i e d r i c h IV, keurvorst v a n
d e P a l t z , welk huwelijk door Marnix van St. Aldegonde was voorbereid. Hare
vroomheid, liefdadigheid en schranderheid werden algemeen geprezen, hare
raadgevingen op hoogen prijs gesteld. Bij den dood van haren echtgenoot (9 Sept.
1610) trok zij zich uit Heidelberg naar het slot Kaiserslautern terug maar bleef haren
jongen zoon Friedrich V met haren raad steunen; het aannemen der kroon van
Boheme ried zij hem af, maar zij vestigde zich, toen Friedrich haar toch aannam,
weder te Heidelberg om den tijdelijken bestuurder van de Paltz, den hertog van
Zweibrücken, te helpen. Na de verovering van de Paltz door de katholieke legers
(1621) week zij eerst naar Wurtemberg, vervolgens naar Brandenburg, waar hare
dochter Elisabeth Charlotte in 1616 met keurvorst Joachim gehuwd was, en stierf
er algemeen geëerd aan het toen te Koningsbergen verblijf houdende hof. Zij had
acht kinderen gehad, onder wie F r i e d r i c h V, de W i n t e r k o n i n g , de meest
bekende is. Van haar portret bestaat een anonieme gravure.
Zie enkele brieven van haar in G r o e n 's Archives, 1e série, t. VIII en 2e série, t.
IV. Over haar: F. S p a n h e i m , Mémoires sur la vie et la mort de la Princesse Loyse
Juliane (Leyde, 1645).
Blok

[Luzac, Corneille Jean]
LUZAC (Corneille Jean), rechtsgeleerde, geb. te Leiden 13 Dec. 1796, jongste zoon
van Jean Luzac en Maria Adriana Geertruyd van Persijn (kol. 1290), gest. te Leiden
30 Aug. 1861. Hij is door zijns vaders broer E t i e n n e (1754-1827, geh. met J o h .
S u z a n n a V a l c k e n a e r ) als voogd opgevoed en was in 1807 te Noordwijk op
kostschool, bereidde zich later te Naarden bij Anosi, waalsch predikant, voor de
academie voor en studeerde te Leiden, 1815-1820, promoveerde er 21 Juni 1820
in de rechten, vestigde zich als advocaat aldaar en huwde te Rotterdam 22 Febr.
1821 J o h a n n a C o r n e l i a B l o c k h u y s e n (8 Dec. 1797-11 Nov. 1870 te
Leiden), dochter van C o r n e l i s G e r b r a n d B. en J o h a n n a V i s .
Luzac werd in 1821 plaatsvervangend vrederechter, in 1828 lid van den raad,
later curator van het st. gymnasium en hoofd-ingeland van Rijnland. In 1829 benoemd
tot plaatsvervanger aan de toenmalige rechtbank van eersten aanleg, deed hij de
zaken van zijn neef Lodewijk Caspar Luzac, toen tot lid der volksvertegenwoordiging
benoemd.
16 Febr. 1835 werd hij rechter van instructie, 30 Juli 1844 voorzitter der rechtbank.
Sedert 1836 was hij lid van de Mij. der Ned. Letterk.
Zie: D. T i e b o e l S i e g e n b e e k in Levensb. Letterk. 1862, 290.
Slijper

[Luzac, Mr. Elie]
LUZAC (Mr. Elie), geb. te Noordwijk 19 Oct. 1721, overl. te Leiden 11 Mei 1796,
zoon van E l i e L u z a c (geb. te Bergerac 12 Sept. 1684, overl. 30 Dec. 1759,
kostschoolhouder te Noordwijk) en A n n a M a r i a C a b r o l l e . Hij studeerde te
Leiden klassieke letteren onder Hemsterhuis en wis- en natuurkunde onder
Musschenbroek en Lulofs. Reeds in dezen tijd werd hij gewonnen voor het wijsgeerig
stelsel van Leibniz en Wolf, waaraan hij zijn leven lang is getrouw gebleven. Na de
voltooiing van zijn studiën schreef hij een Disquisitio politico-moralis over de vraag
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o
civitatis evitetur (Lugd. Bat. typis auctoris, 1749. 8 );
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maar hij promoveerde daarop niet, en verkreeg eerst tien jaren later het doctoraat
met een Specimen juris inaugurale de modo procedendi extra ordinem in causis
o

criminalibus (Lugd. Bat. 1759, 4 ); sedert oefende hij ook de rechtspraktijk uit (een
o
pleidooi van 1775 Pamflet Knuttel n . 19088). Maar boven de praktijk trok hem altijd
wetenschappelijke studie aan. Vooral is hij het geweest, die op het voetspoor van
Leibniz het natuurrecht welsprekend en bondig uiteenzette en verdedigde in le
Bonheur ou nouveau système de jurisprudence naturelle (Berlin 1753). Daarna
onderzocht hij de vraag naar den oorsprong onzer denkbeelden in de Recherches
sur quelques principes des connoissances humaines (Goettingue et Leyde 1756).
De wensch om zijn beginselen onder de menschen te brengen deed hem in 1759
besluiten de Ned. Letter-Courant uit te geven, waarin tweemaal per week een
overzicht werd gegeven van hetgeen in binnen- en buitenland merkwaardigs
o
verscheen (1759-1763, 12 dln. 8 ); ‘uit hoofde van de belemmering, die men
ondervindt bij de openbaring zijner gedachten’ werd de uitgave gestaakt; hij ging
echter voort artikelen te schrijven in de Bibliothèque Impartiale en de Bibliothèque
des Sciences. In denzelfden tijd gaf hij een Verhandeling over de volmaking der
zedeleer door de Openbaring (Verh. Stolpiaansch Legaat I, 1761), waarin hij over
de grondslagen der ethiek handelt: Hoe onafhankelijk hij in zijn denkwijze was, blijkt
uit zijn Remarques philosophiques et politiques d'un Anonyme sur l'Esprit des Lois,
toegevoegd aan de nieuwe uitgave van M o n t e s q u i e u (Amst. et Leypsich 1765,
o
6 dln. 12 ), waarin hij den ook door hem hoogvereerden denker in de strekking van
zijn betoog en de deugdelijkheid van zijn methode kritiseert. Daarentegen was hij
zeer scherp in zijn oordeel over Rousseau, wiens populariteit hem verontrustte en
wiens oppervlakkigheid hem ergerde (Lettre d'un Anonyme à M.J.J. Rousseau,
o
Paris 1766, 8 ; tegen het Contrat Social. Seconde lettre d'un anonyme à M.J.J.
o
Rousseau. Paris, 1767, 8 ; tegen de Emile). In zijn Briefwisseling van Philagathos
en Philalethes over de leer van het zedelijk gevoel (Utrecht 1771) stelde hij de
ongenoegzaamheid van het zedelijk gevoel als grondslag der ethiek in het licht. In
verband met zijn vroegere studiën over het natuurrecht stond natuurlijk zijn uitgave
van les Institutions du Droit de la Nature et des Gens de W o l f f (Leiden, 1772),
waaraan Luzac breede aanteekeningen en bijvoegsels toevoegde en dat zeer veel
invloed heeft gehad. Eindelijk heeft hij zijn eigen systeem, gegrond op dat van
Leibniz en Wolf, bewerkt in een zeer lijvig Du Droit Naturel civil et politique, en forme
d'entretiens (Amst. 1802, 3 dln.; slechts de eerste helft); het tweede gedeelte bleef
uit gebrek aan belangstelling ongedrukt.
Luzac was sedert 1742 evenals vele van zijn familieleden als drukker en uitgever
te Leiden opgetreden; uitgaven van hem komen van 1744 tot 1769 voor. Door zijn
uitgave van Lamettrie's l'Homme machine (met een opdracht aan Haller, Leyde,
o
1748. 8 .) geraakte hij in moeilijkheden; tegen zijn aanvallers verdedigde hij zich in
o
l'Homme plus que machine (Londres d.i. Leiden, 1748. 8 .) en l'Essai sur la liberté
o
de produire ses sentimens (1749. 8 .). Van dit recht heeft Luzac dan ook een
veelvuldig gebruik gemaakt, daartoe ook door zijn eigen pers gemakkelijk in staat
gesteld. In verband met zijn wijsgeerige beginselen heeft hij zijn meening over de
politiek van den dag nooit verborgen. Hij begon met de verdediging van het toen
weer fel aan-
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gevallen stadhouderschap in een breed vertoog Het gedrag der
Stadhoudersgezinden, verdedigt door Mr. A.V.K. Rechtsgeleerden (1754, Knuttel
18414: verm. herdr. 1755, Kn. 18475; herdr. 1783); het pamflet werd te Amsterdam
op bevel der justitie verbrand en een premie uitgeloofd op het ontdekken van den
schrijver, drukker of verspreider. Met niet minder talent verdedigde hij zijn gevoelen
tijdens den zoogenaamden Wittenoorlog; achtereenvolgens verschenen De Zugt
van den .... raadpensionaris Johan de Witt, tot zijn Vaderland en deszelfs Vrijheid
enz. (Leyden, Elie Luzac Jr., 1757, Kn. 18599 vlg.) en Het Oordeel over den
raadpensionaris Johan de Witt enz. (ibid. 1757, Kn. 18623 vlg.). Waarschijnlijk is
de Zedige Beproeving, Kn. 18592, niet van Luzac. Het volgende jaar protesteerde
hij met klem van argumenten in zijn Toets voor het Onderzoek van Groot-Brittanniens
Gedrag, ten opzigte van Holland, enz. (ibid. 1758, Kn. 18660) tegen de hevige
antiengelsche stemming hier te lande. Toen in 1765 vlg. de traditioneele vrijheid
van drukpers in Holland door een plakkaat op de censuur dreigde te worden
besnoeid, verdedigde Luzac die vrijheid welsprekend in het Request van Cornelis
van Hoogeveen .... Benevens een Memorie Tot apui van 't Request bij hetzelve
gevoegd (1770, Kn. 18960); de Brief van een Regent van eene Hollandsche Stad,
rakende de Drukpers, (Kn. 18946) is misschien ook van Luzac. In den partijstrijd
der volgende jaren mengde hij zich herhaaldelijk. Van 1772 tot 1776 gaf hij de
o

Annales Belgiques (15 dln. 12 .), waarin de tijdsgeschiedenis, vooral de
amerikaansche vrijheidsoorlog werd beschreven en beoordeeld, dit laatste niet van
den gebruikelijken gunstigen kant. Hierin ging hij in tegen den stroom des tijds, gelijk
in Reinier Vrijaards Openhartige Brieven (Dev. en Zwolle, 1781-1784, 4 dln.) en de
Vaderlandsche Staatsbeschouwer (1784-1790). Zijn Ophelderende aanmerkingen
o
op n . 143, 144, 145, 146 van de Post van den Nederrhijn (Amst. 1783, Kn. 20431)
zijne en verdediging van den stadhouder (Kn. 19742, 20134, 20269, 20429, 20532,
20880 zijn onzeker of niet van Luzac).
Maar het meest bekend is Luzac gebleven door zijn studiën over de economische
geschiedenis van Nederland, eerst verwerkt in La Richesse de la Hollande, van
o
J o s e p h A c c a r i a s d e S é r i o n n e (Londres (Leiden?) 1768. 3 dln. 12 .; 1778,
o
o
2 dln. 4 .; 5 dln. 12 .). De nederlandsche bewerking (Hollands Rijkdom, behelzende
den oorsprong van den koophandel en van de magt van dezen staat (Leiden,
o
o
1780-1783, 4 dln. 8 .; 2e uitg. Leiden, 1801, 4 dln. 8 .) is heel wat uitgebreider dan
de fransche; zij steunt ‘niet op begrippen, welken het een vruchtbaare verbeeldinge
weinig moeite kost te smeeden, maar op wisse daden en op de waarheid der
gebeurtenissen’; Luzac volgt daarin na ‘de leerwijze, welke de doorluchtige Newton
in de Natuurkunde heeft ingevoerd: wij hebben met de daaden, met de
gebeurtenissen geraadpleegd, even als de hedendaagsche natuurkundigen bij de
natuur door waarnemingen te raade gaan’. Het is de eerste volledige
handelsgeschiedenis van Nederlanden als zoodanig nog van waarde; het is
intusschen verre van onpartijdig, wat reeds is opgemerkt door L ü d e r s (Gesch.
des Holl. Handels, Leipzig, 1788).
Luzac's laatste werk, voor hem karakteristiek, was zijn Brief over het gevaar,
gelegen in de verandering van de Staatsregeling van een eenmaal gevestigd Bestuur
(Leiden, 1792).
o
o
Hij huwde 1 . Hamburg 3 Nov. 1750 A u g u s t i n e E r n e s t i n e T i c k ; 2 . mej.
o
M a s s u e t ; 3 mej. I n 't H o u t wed. C a b r y n .
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Zie, behalve de genoemde werken van Luzac zelf en den Catalogus der pamfletten
enz. van K n u t t e l : H.C. C r a s in Alg. Konst- en Letterbode, 1813, II, 187 vlg., 404
vlg., 422 vlg.; vertaling daarvan in Magasin Encyclopedique 1813, IV, 309 vlg.; d u
R i e u , voorrede van den. Catalogus der boeken nagelaten door Mr. L.C. Luzac
(Leiden 1872); K n a p p e r t in Leidsch Jaarboekje, 1910, 112 vlg.
Brugmans

[Luzac, Etienne publicist]
LUZAC (Etienne) publicist, geb. te Franeker 8 Mrt. 1706, ongehuwd gest. te Leiden
9 Jan. 1787. Hij was de jongste zoon van J e a n L u z a c uit Bergerac en diens
tweede vrouw M a r i e J u d i t h d e l a L a n d e . Etienne studeerde theologie in
Franeker, kwam in botsing met de dordtsche leerstellingen, gaf de studie op, reisde
naar Noordwijk, waar zijn oudere half-broer E l i e L u z a c de beroemde kostschool
had. Vandaar kwam hij in 1723 in dienst bij Antoine de la Font, eigenaar van de in
1677 (blijkens een adres van E. Luzac en A. Blussé aan koning Lodewijk d. 24 Maart
1807) opgerichte fransche leidsche courant, die toen heette: Nouvelles
extraordinaires de divers endroits. In 1738 nam Luzac van de ongehuwde eenige
dochter des overleden eigenaars het recht over de krant uit te geven. Van nu af had
deze de geheele toewijding van L. totdat in 1772 de hulp werd ingeroepen van zijn
broeders zonen Etienne (1754-1827) en Jean (die volgt). Na 1775 bemoeide de
oude Etienne zich niet meer met de krant. Deze is 4 Mei 1798 op last van het
Uitvoerend Bewind gestaakt, van 13 Mei 1798 tot 5 Oct. 1804 door A. B l u s s é
onder den titel Nouvelles politiques publiées à Leyde uitgegeven, maar toen op
verlangen van den franschen ambassadeur voor goed gestaakt.
Zie: Levensbericht van Abr. Blussé in Hand, Letterk. 1851, 17; v.d. M e u l e n , De
Courant I, 40, 56 met facsimile. Zie verder C r a s , Notice sur E. Luzac.
Slijper

[Luzac, Jean, Jo(h)an (1)]
LUZAC (Jean, Jo(h)an) (1), rechtsgeleerde, dagbladredacteur, hoogleeraar in de
vaderlandsche geschiedenis en het grieksch, geb. te Leiden 2 Aug. 1746,
omgekomen aldaar 12 Jan. 1807, was de oudste zoon van J e a n L u z a c (10 Juli
1702-3 Apr. 1783) en van A n n a H i l l e g o n d a V a l c k e n a a r , dochter van I s .
V., rector van het gymnasium in den Haag. Hij was van fransche afkomst, behoorde
tot de waalsche gemeente, is te 's-Gravenhage, 29 Nov. 1784, gehuwd met M a r i a
A d r i a n a G e e r t r u y d v a n P e r s i j n , geb. te 's-Gravenhage 5 Jan. 1758, die
hem te Leiden 26 Maart 1806 ontviel; van hun 7 kinderen gaat de jongste Corneille
Jean (1796-1861) hiervoor.
Reeds op de schoolbanken heeft Jean, naar men verhaalt, uitgeblonken; op
14-jarigen leeftijd is hij in het Album Studiosorum ingeschreven, heeft de colleges
in de rechtsgeleerdheid gevolgd en is gepromoveerd 5 Febr. 1763 op een proefschrift:
Specimen academicum exhibens observationes nonnullas apologeticas pro
lureconsultis Romanis ad locum Ciceronis pro Muraena XI-XIII (L.B. 1768). Ook de
colleges van Valckenaer, aan wien hij verwant was en van Ruhnkenius had hij
gevolgd; vooral de eerste had veel met hem op. Een lectoraat in Groningen voor
het grieksch weigerde Luzac kort na zijn promotie; twee jaar later eveneens een
professoraat in de rechten te Leiden; hij verkoos zich in den Haag als pleitbezorger
te vestigen. In 1772 echter verhuisde hij naar Leiden; zijn oom Etienne (zie boven),
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een ongehuwd toen zes-enzestig-jarig man, eigenaar en uitgever van de Gazette
de Leyde, behoefde zijn hulp; Jean werd

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1291
deelgenoot en schreef in de krant stukken die door geheel Europa, maar vooral in
Amerika grooten opgang maakten. Zijn staatkunde - na 1775 was Jean alleen
redacteur, geholpen door zijn broeder E t i e n n e (1754-1827) [gehuwd met
J o h a n n a S u z a n n a V a l c k e n a e r en vader van L.C. Luzac] - was die van
de Federalisten. Maar binnenslands dreigde men zijn broeder en hem meermalen
met procedures en gevangenisstraf, omdat de gezindheid der redactie te
aristocratisch, noch fel noch heftig genoeg scheen aan de democratische patriotten
van het bataafsch Uitvoerend Bewind. Toen Valckenaer in 1785 gestorven was en
Wyttenbach voor een verhuizing uit Amsterdam en beroep naar Leiden eischen
stelde, die curatoren te hoog achtten, bewerkte Ruhnkenius op raad van Voorda,
Luzacs benoeming tot hoogleeraar in het grieksch. Niettegenstaande de geldelijke
opoffering - het salaris bedroeg 1600 gld. 's jaars - nam Luzac aan; hem werd ook
de vaderlandsche geschiedenis opgedragen op een wedde van 400 gulden. 24
Sept. 1785 aanvaardde hij zijn ambt met een rede: de Eruditione altrice virtutis civilis
praesertim in civitate libera (L.B. 1785; in het nederlandsch vertaald door zijn zwager
J. d e K r u y f f , Leiden 1786).
In 1787 koos Luzac met zijn collega Voltelen partij voor den hoogleeraar Voorda,
dien curatoren ontslagen hadden, omdat hij bezwaar maakte den eed op de z.g.
oude constitutie, naar curatoren wensch, af te leggen; om politieke redenen immers
mocht men een hoogleeraar niet afzetten. Weinig vermoedde L., dat ook hem zulk
een lot wachtte. In 1794-1795 was hij Rector Magnificus; toen werd hij in de
woelingen van den tijd meer misschien dan hem lief was betrokken. Voor den
oud-burgemeester P.J. Marcus had hij op te komen, dan voor den student van
Schaak. Dezen had de overste van het stadsgarnizoen, van de Graaff, op 2 Mrt.,
toen er exercitie was op het Doelenplein en niet-militairen gelast werd ruimte te
maken, met een slag met zijn degen tot bloedens toe aan de linkerwang gewond
o

(Pamflet Knuttel, n . 22432 vlg.); niet spoedig genoeg immers had de student met
zijn makkers aan het bevel voldaan en dan nog een fransch vrijheidsdeuntje fluitend.
Beklag volgde bij den R.M. en de zaak werd ernstiger doordat van Schaak aan de
bekomen wonden overleed. Den oud-advokaat Luzac was het onderzoek en het
pogen om straf te krijgen voor den driftigen overste beter dan iemand anders
toevertrouwd, maar machtige tegenwerking in het geheim schijnt veel vermocht te
hebben in het voordeel van den overste, al staat niet precies vast hoe de zaak
afgeloopen is (zie S i e g e n b e e k , Geschiedenis der L.H. I, 336). Luzac's invloed
op de studenten en zijn bemindheid steeg, ook omdat hij krachtig voor de handhaving
hunner aloude voorrechten opkwam. toen deze na den intocht van Moreau dreigden
verloren te gaan. Zoo heftig waren toen de partijschappen, dat het college van
curatoren ontbonden en hernieuwd werd. Niet op 8 maar eerst op 21 Februari had
de overdracht plaats van het rectoraat met de beroemde oratie: de Socrate Cive,
dat keurige pleidooi voor die staatsregeling, waar de wijsgeer koning en de koning
wijsgeer moet zijn. Deze redevoering (L.B. 1796) is opgedragen aan den president
van de V. Staten van N. Amerika, John Adams en door schrijver zelf in het
nederlandsch vertaald en met aanteekeningen uitgebreid: Socrates
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als burger beschouwd .... met eenige Aanmerkingen .... bijzonder eener Korte Schets
van 't Atheensche Staatsbestuur en eener Verhandeling over de Beteekenis en 't
gebruik van het woord Aristocratie tot op onzen tijd (Leyden 1796). Een jaar later
verscheen een herdruk. Geen wonder: 17 Febr. 1796 immers was Luzac ontzet uit
de professie der vad. geschiedenis, die men in zijn handen niet meer veilig achtte;
zijn wedde werd besnoeid met vierhonderd gulden. Laurens van Santen, de bekende
latijnsche dichter, was in deze zaak de felste tegenstander onder curatoren, naar
het schijnt om een oude veete; met lang geen fraaie wapenen heeft hij Luzac
bestookt. Voorgewend werden als redenen tot het ontslag de aristocratische
gevoelens van Luzac, zijn schrijven in de Gazette, vooral in die van 7 Dec. 1795,
o
n . 100: ‘Suite des nouvelles de Paris.’ Maar de ware reden moet wel geweest zijn
het optreden van Luzac tijdens zijn rectoraat, al werd hem na zijn aftreden als
zoodanig door prof. Hollebeek namens professoren dank gebracht.
Luzac beantwoordde de schorsing met een kennisgeving, dat hij nu ook afstand
deed van de professie van het grieksch: wie voor het eene niet deugde, was ook
het andere niet waard - en trok zich op zijn buitenverblijf bij Leiden terug.
De stukken op deze kwestie betrekking hebbend, zijn door Luzac bijeengebracht
in: Verzameling van Stukken betreffende het gedrag der Curateuren van Holland's
Universiteit te Leyden in de jaaren 1796 en 1797 bijzonder in de zaak Luzac .... met
een voorbericht dien aangaande (Leyden 1797). De tijd tot 1802 is voor Luzac een
zeer rampspoedige geweest, vooral door de weifelende houding van opeenvolgende
besturen in zake het eerherstel, dat in 1797 gegeven, maar even daarna weer
ingetrokken werd.
Zijn eens zoo beroemde krant werd 23 April 1798 gesupprimeerd bij besluit van
het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, het nummer van 4 Mei 1798 was
het laatste. Wel verscheen 13 Mei 1798 onder redactie van A b r . B l u s s é :
Nouvelles politiques publiées à Leyde, maar het staatsbewind der Bat. Rep. gelastte
op aandringen van den franschen ambassadeur, 5 Oct. 1804, ook van deze
vrijheidslievende krant de staking.
Thuis ontving Luzac leerlingen o.a. Johan Otto Sluiter, den lateren deventerschen
hoogleeraar, maar de colleges in het grieksch werden vanaf 21 Sept. 1797 door
Jona W. te Water gegeven tot Wyttenbach als opvolger van Ruhnkenius in Mei 1798
ze overnam. Curatoren beriepen eerst Fr. Aug. Wolf uit Halle, daarna Imm. Gottl.
Huschke, een gouverneur en gunsteling van van Santen. Aanvaard heeft deze de
professie nooit.
Zijn laatste levensjaren bracht Luzac ook na zijn definitief eerherstel in 1802
droevig door; een oogziekte dreigde hem met blindheid, het verlies van zijn oudsten
zoon en zijn vrouw bedroefde hem diep - op de stoep van een vriend, dien hij
bezoeken wilde, trof hem door het springen van het kruitschip te Leiden de dood
tegelijk met zooveel anderen.
Behalve het reeds genoemde bestaat van hem: Exercitationum Academicarum
Specimina: Obss. in Euripides maxime Hippolytum, verdedigd door A. B l u s s é ,
Obss. in loca veterum praecipue quae sunt de vindicta divina (L.B. 1792) en Obss.
in loca veterum quae sunt de vindicta divina (L.B. 1793), verdedigd door J a n t e n
B r i n k en door J o h . J a c . S c h u l -
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t e n s , Diss. lit. de Ostracismo Atheniensium (L.B. 1793) verd. door J.A P a r a d i j s .
De noten op zijn redevoeringen bevatten de bewijzen van een groote belezenheid;
misschien heeft zijn juridische aanleg vooral hem gebracht naar de redevoeringen
van Andocides. In 1804 verscheen I.O. S l u i t e r : Lectiones Andocideae, interiectae
sunt L.C. V a l c k e n a r i i e t I. L u z a c i i in Andocidem Animadversiones (L.B.).
Behalve een door tijdgenooten hooggeroemd Essay sur l'histoire de la révolution
française par une société d'auteurs latins (Paris s.d.), werkte hij veel in de nagelaten
papieren van Valckenaer, die hij uit diens boedel gekocht had. Zoo gaf hij uit:
C a l l i m a c h i Elegiarum fragmenta cum elegia C a t u l l i Callimachea coll. atque
ill. L.C. V a l c k e n a e r , met voorrede en indices (L.B. 1799), dan bezorgde Luzac
de Diatribe de Aristobulo Iudaeo philosopho peripatetico alexandrino (L.B. 1806).
Na zijn dood gaf S l u i t e r de door Luzac nagelaten: Lectiones Atticae de bigamia
Socratis (L.B. 1809) uit.
Eigenlijk philoloog is Luzac nooit geweest; ook hij dankt zijn professoraat aan
persoonlijke betrekkingen met Valckenaer zijn bloedverwant en Ruhnkenius; naast
dezen kon hij dan ook niet schitteren en ook door diens opvolger Wyttenbach is hij
als litterator overvleugeld. Op college las hij Xenophon en Plato; al wat op Athene's
staatsbestuur betrekking had, werd bij voorkeur gecommenteerd, en wat den jurist
Luzac beviel. Maar de invloed van Luzac heeft verder gereikt dan die van tientallen
ware graeci. Op de staatsregeling van N.-Amerika heeft zijn krant met zijn artikelen
grooten invloed gehad. De hoofden van het amerikaansche volk beriepen zich op
hem; mochten in Warschau zijn artikelen ook al publiek verbrand worden, in
Constantinopel werden ze in het turksch vertaald. Zoo heeft Luzac gearbeid voor
heel de wereld; zijn gedachten over de aristocratische republiek mogen in Nederland
geen gehoor gevonden hebben, Amerika wist ze te waardeeren. Zelfs honderd jaar
o

later, 8 Sept. 1908, werd in zijn woonhuis aan het Rapenburg (thans n . 112) te
Leiden een bronzen gedenkplaat onthuld door dankbare Amerikanen.
Zijn portret is gegraveerd door L. Portman.
Zie: S a x e , Onomasticon VIII, 318; H a a g , La France protestante, VII, i.v.;
Siegenbeek,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1294

Gesch. Leidsche Hoogeschool I, 330 v.v.; II, T. en B. 229; B i l d e r d i j k en
S i e g e n b e e k , Leijdens Ramp, 122, e.v.; Navorscher IV (1854) 182; Levens-berigt
van J o n a W. t e W a t e r door hemzelven, 213-218; P. v a n H e m e r t , Epist. ad
2
Wyttenbachium (1809) 75; V a l c k e n a e r , Diatribe Eur. 236; i d., Decem Eid. ,
135, 173, 345; daarentegen: W y t t e n b a c h , Philomathia I, cf. Recensent d.R. IV,
1809, 725 e.v. Alg. Konst- en Letterbode 1819, II, 180, 227, uittreksel en vertaling
van Anniversary Discourse delivered before the New-York Historical Society Dec.
7. 1818, by G u l i a n C. V e r p l a n c k ; L u c i a n M ü l l e r , Gesch. d. kl. Phil. 92,
93; S a n d y s , History of cl. Scholarship II, 456, 461; L. K n a p p e r t , in Leidsch
Jaarboekje VII (1910) 112 vv., met portret en geslachtslijst der familie Luzac.
Slijper

[Luzac, Jean (2)]
LUZAC (Jean) (2), secretaris van curatoren der leidsche hoogeschool, 7 Febr. 1833
te Leiden geb. en 6 Mei 1868 te Meerenberg onder Bloemendaal overl., zoon van
Corneille Jean en Johanna Cornelia Blockhuysen (kol. 1287). Opgeleid aan 't
bekende paedagogicum van J.J. de Gelder, bezocht hij in 1850 de academie zijner
geboorteplaats en promoveerde vijf jaar later in de rechten op een diss. De diversa
perjurii notitione in recentioribus populorum legibus conspicua. Hij vestigde zich te
Leiden als advocaat, was een tijdlang repetitor, werd in 1859 tot ambtenaar bij de
statistiek aan de prov. griffie van Zuid-Holland benoemd, huwde 10 Aug. van dat
jaarmet B e r t h a G e r a r d a P r u y s v a n d e r H o e v e n en werd in 1860 bij
den dood van W.H. Dozy tot secretaris van curatoren der leidsche hoogeschool
benoemd. Zijn betrekking aan de prov. griffie liet hij daarvoor gaarne varen. Tevens
was hij sedert 1863 leeraar in de staatswetenschappen aan de H.B.S. te Leiden en
mederedacteur a.d. (oude) Rotterd. Courant. Ziekelijk en vroeg oud, overleed hij
reeds op 35 jar. leeftijd.
Luzac schreef een Handleiding tot de kennis van de algem. beginselen der
Belasting (1857) en verschillende opstellen in Themis (1856, 266 en 403), in de
Bijdragen tot het staatsbestuur van B e t z , B o e r e n H u b r e c h t (1861 en 65)
en in de Gids (1864, II, 443, en 1865, III, 266).
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 239.
Zuidema
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M.
[Maets, Carel de]
MAETS (Carel d e ), C a r o l u s (niet: Carolus Ludovicus) D e m a t i u s , geb. te
Utrecht (jaar onbekend) als zoon van den hoogleeraar in de theologie C a r e l d e
M a e t s en A n n a D u v e l a e r , die gehuwd waren in 1633; overl. 29 Jan. 1690.
Hij promoveerde 18 April 1664 te Utrecht tot art. lib. mag. et phil. dr. en verkreeg,
na eenigen tijd aldaar geneeskundige praktijk te hebben uitgeoefend, van de
vroedschap toestemming om collegia chymica te houden (Notulen 7 Dec. 1668).
Reeds in dezelfde of in de volgende maand blijkt hij echter naar Leiden te zijn
gegaan, wellicht op gerucht, dat daar door curatoren een laboratorium zal worden
gesticht (Resol. cur. hs. VI, 127; 8 Aug. 1668); hij biedt zich bij curatoren aan tot
het geven van chemisch onderwijs en 8 Febr. 1669 (Resol. VI, 154 vso) laten deze
hem
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toe, en besluiten hem een traktement toe te kennen (Resol. VI, 163). Zij authoriseeren
burgemeesteren om een stuk gronds te koopen, ten einde daarop een chemisch
laboratorium (het eerste chemisch universiteits-laboratorium te Leiden) te doen
bouwen (Resol. VI, 162 vso). Dit laboratorium was spoedig gereed en is vermoedelijk
8 Aug. 1669 in gebruik genomen (Resol. VI, 206 vso); het bevond zich in den
noordwestelijken hoek van den hortus botanicus (zie plattegrond door Nicolaas
Cruquius, 1718) en kwam uit op de Doelegracht. In 1671 werd het reeds uitgebreid
(Resol. 8 Aug. 1670 en 8 Mei 1671). Intusschen was de Maets tot buitengewoon
hoogleeraar in de medicijnen benoemd (24 Maart 1670). Zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar in de chemie volgde 15 Aug. 1672; hem werd
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toen tevens een plaats in de philosophische faculteit aangewezen. Hij doceerde
ook experimenteele physica, waartoe hem op denzelfden dag als Burchardus de
Volder (die tevens een physisch laboratorium kreeg) toestemming was verleend
(22 Jan. 1675).
Vermeld zij nog, dat hij in 1672, tijdens den inval van Lodewijk XIV, luitenant was
van een keurvendel van leidsche studenten ter bewaking van stadspoorten en
wallen. De oratio, door P a u l u s H e r m a n n over hem gehouden, is niet in druk
verschenen.
De Maets schreef: Prodromus chymiae rationalis (1684) en Chymia rationalis nec
non praxis chymiatrica 1697 (Chymia rationalis et praxis chymiatricae rationalis,
1687). M o r l e y 's Collectanea chymica Leydensia, id est, Maëtsiana, Margraviana,
le Mortiana werd niet onder zijn medewerking uitgegeven.
Zie verder G.C.B. S u r i n g a r in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1865 en J o r i s s e n
Het Chem. Lab. te Leiden (Leid. 1909), waar o.a. nadere bijzonderheden over het
eerste chemisch universiteits-laboratorium te vinden zijn.
Jorissen

[Mahusius, Johannes]
MAHUSIUS (Johannes), geb. te Oudenaarde ± 1507, aldaar overl. 4 Oct. 1572. Zijn
ouders waren J a c o b u s M a h u s i u s en L i v i n a v a n S a n t v o o r t . Hij
studeerde in de philosophie aan het college ‘de Valk’ te Leuven met groot succes.
Hoewel de wereld voor hem openstond, koos hij toch den meer veiligen weg van
het kloosterleven. Hij trad in de orde der Minderbroeders-Observanten. In 1537
werd hij leeraar te Antwerpen, in 1539 te Leuven. In 1551 vinden wij hem als gardiaan
van het klooster te Brussel, vanwaar hij in dat jaar door de landvoogdes Maria, als
godgeleerde naar het concilie van Trente werd afgevaardigd. Hier diende hij 11
Dec. 1551 een advies in: de Sacrificio Missae et sacramento Ordinis et Poenitentiae.
In het najaar van 1552 keerde hij terug. Hoewel hij niet de vereischte graden bezat,
werd hij toch om zijn rechtschapenheid, heiligheid en geleerden zin door Philips II
tot bisschop van Deventer voorgedragen, waartoe hij 8 Aug. 1561 door Pius IV werd
benoemd. Als jaargeld ontving hij 500 dukaten uit de tafelgoederen van het bisdom
Valencia, totdat hij bij tijd en wijle de daartoe aangewezen inkomsten van zijn bisdom
zou genieten. Onmogelijk echter kon de waardige prelaat bezit nemen van zijn zetel,
wijl zich de afgevaardigden der steden en ook verschillende geestelijken tegen zijn
erkenning verzetten. In 1565 was hij op het concilie van Utrecht, tot plechtige
afkondiging en doorvoering van het trentsche concilie belegd. Wegens
gezondheidsredenen nam hij in 1570 zijn ontslag als bisschop, hetwelk hem werd
verleend met toekenning van een jaargeld, groot 200 dukaten. Hij vertrok naar zijn
geboorteplaats Oudenaarde en leefde daar in stille afzondering. Zijn rust werd echter
na Sept. 1572 gestoord door een overval der Geuzen, die hem zwaar mishandelden,
ten gevolge waarvan hij stierf. Hij werd in de Minderbroederskerk begraven. Mahusius
schreef verschillende werkjes, o.a. Opus imperfectum in Matheum (Antw. 1537);
Epitome annotationum in novum Testamentum (Antw. 1538).
Zie over zijn leven en werken: Archief aartsbisd. Utrecht IX (1881) 123 e.v.
Gasman

[Mander, Karel van]
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MANDER (Karel v a n ), geb. Mei 1548 te Meulebeke bij Thielt, overl. te Amsterdam
11 Sept. 1606; zoon van C o r n e l i s v a n M a n d e r , ontvanger en bailliu van
Thielt, poorter
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van Kortrijk, zeer welgesteld en uit een oud aanzienlijk geslacht, en van J o h a n n a
v a n d e r B e k e . Ten doop gehouden door jhr. Charles de Beir. Hij teekende en
rijmde al vroeg. Eerst op de latijnsche school in Thielt, woonde hij later eenige jaren
bij een franschen schoolmeester te Gent, mede onder toezicht van zijn oom François
van Mander. Vervolgens kwam hij in de leer bij den schilder-rederijker Lucas de
Heere, ten slotte in 1568-69 bij den schilder Peter Vlerick te Kortrijk, later te Doornik.
Terug bij zijn ouders, hield hij zich aanvankelijk vooral met de rederijkerij bezig,
maakte tafelspelen, refereinen en liedekens en won veel prijzen. Uit dien tijd zijn
het Spel van Noach, van Nabygodonozor, van David, Salomons oordeel, van Hieram,
van de koninginne van Saba, van Bel te Babel, Van de Wysheyd en de Dwaesheyd.
Dit alles werd te Meulebeke met groot succes vertoond. Ook maakte hij ‘sotte-kluyten
van eenige beerten van de boeren bedreven’. Geen dezer stukken is tot heden
teruggevonden. Dan komt in 1574 de roomsche reis. Zijn oom François, die ze reeds
gemaakt had, gaf hem een reisplan. Onderweg bleef hij achter bij zijn reisgezelschap,
omdat hij overal de kunst moest bekijken. In 1575 kwam hij in Rome. Hij bleef er
drie jaar, schilderde er den moord van Coligny, maakte fresco's, landschappen. Hij
leerde verscheidene italiaansche schilders kennen en ontmoette er tal van
landgenooten. In 1577 trok hij over Bazel naar Weenen. Daar verkeerde en werkte
hij met Spranger en Hans Mondt. Terug in Meulebeke, wijdde hij zich vooral aan de
schilderkunst. Hij trouwde een meisje ‘van kleene afkomste out omtrent achtien
jaren’. Intusschen werd het in Vlaanderen steeds onveiliger. Hij en de zijnen
ontsnapten ternauwernood aan allerlei gevaren en verloren hun bezittingen door
plundering van Malcontenten en anderen. Van 1581 was van Mander in Kortrijk, in
1582 werkte hij te Brugge, in 1583 vestigde hij zich te Haarlem. Zijn relaties met
kunstenaars en kunstliefhebbers waren zeer uitgebreid, men vindt ze vermeld bij
G r e v e ; ook het schilderwerk, dat hij gemaakt heeft. Hij teekende ook patronen
voor tapijten en damast, o.a. voor Spierincx te Delft. Te Haarlem stichtte hij met
Hendr. Goltzius en Cornelis Corneliszoon een ‘Academie’. Karel wees hun de
‘Italiaensche maniere’.
Hij was lid van de vlaamsche kamer de ‘Witte Angieren’. Tot 1603 woonde hij te
Haarlem. Daarna een jaar op het Huis te Sevenberghe, tusschen Haarlem en
Alkmaar. Ook daar nog liet hij voor zijn vrienden op het ‘binnen-casteel’ een spel
opvoeren. Juni 1604 trok hij naar Amsterdam, waar hij stierf.
Verschillende broers schijnen hem naar Holland gevolgd te zijn. Zijn broer A d a m
was aan zijn sterfbed. Zijn oudste zoon K a r e l (2) zette de generatie der drie Karels
van Mander, allen schilders, teekenaars of graveurs, voort. K. (1) liet nog 6 andere
kinderen na; 3 waren er vóór hem gestorven. Zijn spreuk was: ‘Een is noodigh’.
Van van Mander zijn gedrukt: 1. Het Schilderboeck, voorafgegaan door Den
Grondt der Edel vrij Schilder-const, het bevat verder het leven der antieke, der
italiaansche, der neder- en hoogduitsche schilders; vooral het laatste gedeelte bevat
niet alleen een schat van wederwaardigheden voor de kunstgeschiedenis, maar is
bovendien rijk aan realistische teekeningen uit het leven in de laatste helft der 16e
eeuw. De eerste druk van het Schilderboeck is van 1604.
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Verder een van 1618, een bewerking van de neder- en hoogduitsche schilders door
J. d e J o n g h van 1764. Een fransche vertaling van H i j m a n s (Paris 1884, 2
dln.); een duitsche van F l o e r k e (München 1906, 2 dln.); 2. Uytlegginghe op de
Metamorphosis P u b . O v i d i i N a s o n i s (1604); 3. Uytbeeldinghe der Figueren
(1604); 4. De eerste XII Boecken l l y a d o s (1611); 5. Vertaling der Bucolica en
Georgica (1597); 6. De Olyfbergh (1609); 7. Dat hooghe Liedt Salomo, met noch
andere gheestelycke Liedekens (1595); 8. De Gulden Harpe, inhoudende al de
geestelycke Liedekens (1599); 9. Bethlehem, dat is het Broodhuys (1609); 10. Dina,
Bybelsch zinnespel; 11. De herkomste, de vernieling en wederopkomste der staat
Amsterdam; 12. Twee beelden van Haerlem; 13. De nieuwe Wereld oft Beschyvinghe
van West-Indien (een vertaling naar het ital. van J e r o n i m u s B e n z o n i u s ) Z.j.
o

N . 10 en 11 zijn alleen bij naam bekend.
Van Mander vertegenwoordigt met van der Noot en van Hout hier de
Vroeg-Renaissance. Hij heeft eerst een rederijkers-periode; daarin zijn de voorn.
werken de Gulden Harpe en de vert. van H o m e r o s . In de Gulden Harpe heerscht
een ascetisch-christelijke geest. Bijna alle versvormen der rederijkers zijn er in
vertegenwoordigd. Wat zijn geloof betreft, staat van Mander in de ruimte en vrijheid,
die de humanistische cultuur aan de menschheid geschonken had; vooral in het
laatst van zijn leven uit hij zich sterk tegen het katholicisme. Hij schijnt toen
doopsgezind geweest te zijn. De tweede is de periode der Renaissance-poëzie. Zij
begint met zijn eerste verzen in jamben (1597), met de vert. der Bucolica en Georgica
van V i r g i l i u s . Bethlehem is een collectie van bijbelsche herdersdichten, ook
verschenen achter de uitg. van 1626 van de Gulden Harpe. De Olyfbergh is een
gedicht van zijn ouden dag. De leerende, stichtende geest vervangt hier weer de
‘heidensche’, mythologische van de vert. uit Virgilius. In den Nederduytsche Helicon
(1610) komen een achttal gedichten van van Mander voor, o.a. Strijdt tegen
onverstand (een vrije bewerking van Du Bellay's Combat des muses contre
l'ignorance) en Boere-klacht. Als schilder spreekt hij veel over de natuur, toch moet
hij in werkelijkheid een ‘Akademiker’ geweest zijn, die theatrale geschiedenissen in
elkaar zette en hield van ‘soetelyck en poeselachtigh’, een nagemaakte italiaansche
Renaissance-schilder. Toch was Frans Hals zijn leerling. Er bestaan prenten naar
zijn werk van van Breen, Z. Dolendo, de Gheyn, Matham, Saenredam e.a.
Zijn door H. Goltzius in 1604 geschilderd portret is gegraveerd door J. Saenredam.
Over van Mander: 't Geslacht, de gheboort, plaets, tydt, leven ende wercken van
Karel van Mander toegeschreven aan B r e e r o ; achter de meeste exx. van het
Schilderboek van 1618; omgewerkt of vertaald bij de latere uitgaven; afzonderlijk
uitgegeven door P a s s c h i e r v a n W e s b u s c h (Haerlem 1624). Daarachter
De Grafschriften (Haerlem 1609). Ook Den Grondt der Schilderkonst bevat eenige
bijzonderheden over de italiaansche reis; P l e t t i n c k , Studiën over het Leven en
de Werken van K. van Mander (1ste dr. 1886, 2e dr. 1887); K a l f f , Gesch. der Lett.
XVIe eeuw, II, 264 vlg.; H e n r i H y m a n s in Biographie nationale i.v.; G r e v e ,
De Bronnen van Carel van Mander ('s Gravenh. 1903); H.E.R. J a c o b s e n , Carel
van Mander, Dichter en Prozaschrijver (Rotterdam 1906); J. t e W i n k e l in Tijdschr.
Letterk. XVIII,
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241 vlg.; G.J. B u r m a n B e c k e r , 5 Karels van Mander in Kronyk van het Hist.
Gen. XII (1886) 62 vlg.; J.D. R u t g e r s v a n d e r L o e f , Drie lofdichten op Haarlem
(Haarlem 1911).
Prinsen

[Mandeville, Dr. Emanuel de]
MANDEVILLE (Dr. Emanuel d e ), zoon van Michaël die volgt, is stadsmedicus van
Nijmegen en professor in de medicijnen geweest, op een gezamenlijk traktement
van ƒ 450 en schijnt alleen van zich te hebben doen spreken door de twisten, die
hij gehad heeft met IJsbrand van Diemerbroeck over de financieele voordeelen der
gezamenlijke praktijk.
Zie: van S c h e v i c h a v e n , De Geneeskunst in Oud-Nijmegen in Prov.
Geldersche en Nijmeegsche Courant 26 en 27 Jan. 1908.
A. Geyl

[Mandeville, Dr. Gualtherus de]
MANDEVILLE (Dr. Gualtherus d e ), zoon van Emanuel, volgde dezen in zijn
betrekkingen op en kreeg ƒ 250 voor zijn professoraat en ƒ 200 voor zijn
stadsdoctoraat. Hij verzocht in 1641 op ‘die caemer boven den kerckbooch de lijken
der vreemden, die in den beier van het gasthuis mochten komen te overlyden’ ten
behoeve van zijn academisch onderwijs te mogen seceeren.
Zie: v a n S c h e v i c h a v e n , De Geneeskunst in Oud-Nijmegen: de Kerkboog
in Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 26 en 27 Jan. 1908.
A. Geyl

[Mandeville, Dr. Michaël de]
MANDEVILLE (Dr. Michaël d e ), werd in het jaar 1601 in Nijmegen benoemd ‘om
te vertreden 't doctoraetschap in der medicynen ende 't rectorschap in der Latynsche
scholen’. Hij schijnt spoedig van zijn positie gebruik gemaakt te hebben, om te
trachten orde te stellen op de min of meer ‘verrotte’ toestanden, die toentertijd in de
medisch-chirurgische wereld te Nijmegen heerschten. In 1611 toch nam de stedelijke
raad een besluit, waarbij ieder, die voortaan in die gemeente de chirurgie uitoefenen
wilde, bevolen werd een door de regeering voldoende geacht bewijs van
bekwaamheid over te leggen. En om te zorgen, dat werkelijk aan deze verplichting
zou worden voldaan, heeft zij tot het afnemen van het chirurgen-examen
‘geauthoriseerd Dr. Michaël à Mandeville, Medicyn Ordinaris deser Stede, hem wel
ernstelycken belastende, dat hy beginnende van beyde de Meysteren in der tijdt
aen (d.w.z. de officiëele chirurgijns van de stad) voorts mett haer beyde soude
examineren alle die gene, die in de Gilde waren ....’ enz.
Trouwens, men had reeds vroeger getoond, dat men zijn medische bekwaamheden
op hoogen prijs stelde en hooger dan zijn letterkundige gaven. In 1607 bood men
hem aan zijn oorspronkelijk traktement, dat eerst ƒ 400 bedragen had en later op ƒ
450 en ƒ 30 huishuur gebracht was, met 100 daalders te verhoogen, indien hij zijn
stadsrectoraat wilde neerleggen. Hij heeft dat blijkbaar zeer goed gevonden. En de
Nijmegenaren waren zoo met hun dokter ingenomen, dat zij hem zoowel tot raadslid
als tot schepen kozen. Zijn collega's in de regeering gingen zelfs zoo ver, dat zij ten
gunste van hem, die dan toch een goed honorarium en goede praktijk had, een
besluit namen, om zijn kinderen op stadskosten te laten studeeren. Dat hij overigens
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een flink, karaktervol man was, bewees hij in 1636, toen hij gedurende de gruwelijke
pest, waarin slechts 10 huizen verschoond bleven en bijna de geheele medische
wereld uitstierf, op zijn post bleef, en bezweek.
Zie: v. S c h e v i c h a v e n , De Geneeskunst in Oud-Nijmegen in Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant, 22 en 23 Jan. en 5 en 6 Febr.
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1899); Resolutie- en Aktenboek ‘A’ in het archief te Nijmegen.
A. Geyl

[Margaretha, van Holland]
MARGARETHA v a n H o l l a n d , dochter van Floris IV, overl. 1277. Zij huwde in
1249 een duitsch edelman, H e r m a n II, graaf v a n H e n n e b e r g , wien zij een
zoon Boppo schonk; zij overleed 26 Mrt. 1277 en werd in het klooster te Loosduinen
begraven. Over haar bestaat de legende der 365 kinderen, die zij gekregen zou
hebben tot straf voor haar twijfel aan de mogelijkheid der geboorte van tweelingen
als kinderen van één man.
Zie: H. O b r e e n , Floris V (Gent 1907) 45.
Obreen

[Marggraf, Christiaan]
MARGGRAF (Christiaan), geb. te Liebstadt (Sachsen) 1626, gest. 1687, werd als
student in de medicijnen te Leiden voor 't eerst ingeschreven 3 Juni 1652 en
promoveerde te Franeker tot doctor in de medicijnen (31 Juli 1659). Hij gaf te Leiden
met veel voldoening te zijnen huize private colleges (zie de voorrede van M o r l e y 's
Collectanea Chym. Leydens. (1693) en de voorrede van den typographus in den
eersten druk van dit boek, 1684). Bernhard Albinus bijv. dankte hem zijn scheikundige
kennis. Het door hem gevraagd verlof, om colleges aan de universiteit te geven,
werd door den senaat geweigerd (Acta Senatus XI, 25; 6 Maart 1659). E l o y 's
opgaaf (Dictionn. histor. 1778), dat hij van curatoren den leerstoel in de pathologie
verkreeg en dezen tot zijn dood vervulde, moet als onjuist worden beschouwd (zijn
naam wordt noch in de Resol. van Cur., noch in 't Acad. Reg. van S o e r m a n s
(1704), noch bij t e W a t e r , Narratio (1802) aangetroffen). Zijn handteekening is
te vinden in het album amicorum van Franciscus Hemsterhuis (J.W. d e C r a n e ,
Bijzonderh. de fam. Hemsterhuis betr. (1827) 21). Vermeld zij nog, dat hij zich 26
Mei 1666 opnieuw als student heeft doen inschrijven en tot 1671 heeft doen
recenseeren (zie de Pedelsrollen i.h. Arch. v.d. Senaat) en dat 3 Aug. 1674 door
Mr. Th. Gool, schout van Leyden, tegen hem een aanklacht werd gericht wegens
laster tegen de hollandsche regeering (Navorscher VI (1856) 126).
Bij zijn onderwijs verdedigde hij de denkbeelden van van Helmont, Sylvius en
Tachenius (G m e l i n , Geschichte der Chem. II (1798) 238, 248.) Hij schreef:
Prodromus medic. pract. dogmat. et verè rationalis (1673); Materia medica contracta
(1674); Jacobi Le Mort pseudochemici et ratiocinatoris dupondiarii ignorantia circa
chemiam et universam scientiam naturalem (1687), uit welk laatste werk zijn
vijandschap met le Mort, op dat tijdstip nog niet hoogleeraar, doch leider van een
waarschijnlijk concurreerend privaat chem. laboratorium blijkt.
Zie ook: W.P. J o r i s s e n , Het Chem. Lab. der Univ. te Leiden, enz. (Leid. 1909).
Jorissen

[Maria, van Brabant]
MARIA v a n B r a b a n t , dochter van hertog Hendrik I en Machteld van Boulogne
(kol. 1072), werd omst. 1190 geb. en overl. tusschen 16 Maart en 14 Juni 1260. Zij
werd 11 Juli 1198 verloofd aan Otto van Brunswijk, die den dag daarop tot keizer
(Otto IV) werd gekroond; het huwelijk werd 19 Mei 1214 te Maastricht voltrokken
ten overstaan van den graaf van Holland, Willem I. Otto IV werd 19 Mei 1218
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verslagen en gedood in den slag bij Bouvines en zijne weduwe hertrouwde in Juli
1220 met Willem I, graaf van Holland, die sedert 12 Febr. 1218 weduwnaar van
Aleid van Gelre was. Maria verkreeg o.a. de stad Dordrecht als huwelijksgift en van
haren vader bezittingen in Brabant; hare zuster Machteld was met Willem's zoon
Floris (IV) gehuwd. Na den dood van haar
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gemaal (4 Febr. 1222), wien zij geen kinderen schonk, schijnt zij eerst te Rijnsburg,
later in de abdij Afflighem vertoefd en hoofdzakelijk haar verder leven in Brabant
gesleten te hebben.
Zie: K l u i t , Hist. crit. II, 754 noot 1; op tafel XII in dat werk hare zegels.
Obreen

[Maria, gravin van Nassau (1)]
MARIA, gravin v a n N a s s a u (1), later v a n d e n B e r g h , geb. te Dillenburg
18 Maart 1539, gest. te Ulft (Geld.) Januari 1599, dochter van Wilhelm, graaf van
Nassau-Dillenburg, en Juliana, gravin van Stolberg-Wernigerode. Zij huwde 11 Nov.
1556 met W i l l e m , graaf v a n d e n B e r g h (gest. Nov. 1586). Haar
wankelmoedige gemaal, die van het begin af tusschen de partijen aarzelde, werd
reeds in 1579 niet door den Prins en de zijnen vertrouwd maar zij bleef hem en hare
zoons verdedigen; ook toen hij (1581-1583) als stadhouder van Gelderland weder
dubbelzinnig optrad en eindelijk openlijk van verraad beschuldigd gevangen werd
genomen, liet zij niet af hem te verdedigen, nadat zij (8 Nov. 1583) op bevel van de
Staten-Generaal en den Prins met haren gemaal gevankelijk naar Delftshaven
gevoerd was, terwijl hare zoons, de graven Herman, Oswald en Joost, te Arnhem
onder toezicht bleven en de oudste, Frederik, gouverneur van Venlo bleef. Na de
loslating van haren echtgenoot (15 Maart 1584) volgde zij dezen in zijn overgang
naar de spaansche zijde en werd roomsch. Bij den dood van haren echtgenoot nam
zij het bestuur over zijne van beide zijden bedreigde en verspreide bezittingen in
handen en zag na vele moeilijkheden de onzijdigheid dier goederen door beide
partijen erkend. Eind November 1572 verloor zij bij een overtocht over den IJsel
twee harer dochters maar werd zelve gered, hoewel zij sedert een kwijnend leven
leidde tot haren dood. Op haar sterfbed ging zij weder tot het protestantisme over
en verzocht hare neven Maurits en Willem Lodewijk de voogdij op te nemen over
hare dochters. Zij liet 8 zoons en 9 dochters na.
Enkele harer brieven in G r o e n 's Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 1e
série, III en VII.
Blok

[Maria, gravin van Nassau (2)]
MARIA, gravin v a n N a s s a u (2), later v a n H o h e n l o h e , geb. te Breda 7 Febr.
1556, gest. te Buren 10 Oct. 1616, oudste dochter van Willem I, prins van Oranje,
en Anna van Egmond, gravin van Buren. Zij werd eerst aan het hof van haren vader,
(1565) als hofdame aan dat van de landvoogdes Margaretha tot 1567, daarna aan
dat van haren oom Johann te Dillenburg opgevoed. Reeds in 1575 was er sprake
van haar terugkeer naar Holland; zij was in Nov. van dat jaar bij de toen gestorven
gravin van Hoorne maar in 1577 weder bij graaf Johann, in wiens huisgezin zij ook
na den dood van Juliana van Stolberg, die zij verpleegd had, een trouwe hulp was,
zoodat hij haar niet gaarne wilde laten vertrekken. Kort vóór graaf Johann zelf kwam
zij eindelijk (zomer 1577) in de Nederlanden en bleef verder aan het hof van haren
vader, waar zij èn met Charlotte de Bourbon èn met Louise de Coligny zeer
verbonden was. Voortdurend bleef zij in briefwisseling met graaf Johann over de
gebeurtenissen hier en familiezaken, ook toen hij in Nassau teruggekeerd was. Zij
had haar erfgoed Buren en andere bezittingen (Leerdam, IJselstein, St. Maartensdijk)
terug ontvangen en bleef lang ongehuwd, al was er reeds in 1574 en later
herhaaldelijk sprake van een huwelijk met haren neef Willem Lodewijk of met een
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of ander duitsch vorst. Met haren broeder prins Maurits had zij na den dood haars
vaders herhaaldelijk verschil
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over het beheer der goederen van Philips Willem, haren eenigen vollen, oudsten in
Spanje gevestigden broeder, dien zij in 1596 eindelijk terugzag. Eindelijk huwde zij
(7 Febr. 1595) te Buren, waar zij op het kasteel wonen bleef, met den staatschen
luitenant-generaal Philips, graaf van Hohenlohe-Langenburg, na wiens dood
(IJselstein, 6 Maart 1606) zij te Buren bleef wonen. Zij was kinderloos gebleven en
stichtte in het stadje (1612) een aanzienlijk weeshuis, waar nog haar geschilderd
portret bewaard wordt.
In de kerk te Oehringen in Würtemberg is haar grafmonument; zij is te Buren in
de kerk begraven.
Verscheidene brieven van en over haar in G r o e n 's Archives, 1e série, t. V-VIII
en 2e série, t.I. Over haar J. v a n V l o t e n , Marie van Nassau in Navorscher 1868,
185, 449 vlg. en vooral H.C. R o g g e in Eigen Haard 1895, 778, 794 vlg.; v a n
E p e n , De ridderschap van Holland (hs.)
Blok

[Maria, gravin van Nassau (3)]
MARIA, gravin v a n N a s s a u (3), later hertogin v a n S i m m e r n , geb. te 's
Gravenhage 5 Sept. 1642, gest. te Kreuznach 17 Maart 1688, jongste dochter van
Frederik Hendrik, prins van Oranje, en Amalia, gravin van Solms-Braunfels (kol.
898). Zij huwde 13 Sept. 1665 te Kleef met L u d w i g H e i n r i c h M o r i t z ,
paltsgraaf van S i m m e r n , (geb. 4 Oct. 1640, gest. te Kreuznach 24 Dec. 1673),
en volgde hem naar zijne bezittingen.
Haar portret is o.a. met dat van haar ouders en zusters op een 1647 door G. van
Honthorst geschilderde groep in het Rijksmuseum te Amsterdam (C. Visscher sc.).
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau, 108; v a n
E p e n , De ridderschap van Holland (hs.).
Blok

[Maria, Marie Henriette Stuart]
MARIA (M a r i e H e n r i e t t e S t u a r t ), princesse-royaal van Engeland, later
prinses v a n O r a n j e , geb. 4 Mei 1631, gest. te Londen 3 Jan. 1661, oudste
dochter van Karel I, koning van Engeland, en Henriette Marie de Bourbon. Zij huwde
(12 Mei 1641) met Willem, prins van Oranje (later prins Willem II), dien zij begin
Maart 1642 naar de Republiek volgde, begeleid door hare moeder, die geruimen
tijd in de Republiek bleef om geldelijke en stoffelijke hulp voor hare dynastie te
verkrijgen en eerst in Febr. 1643 voorgoed vertrok. Zij bleef sedert aan het hof van
haren schoonvader, Frederik Hendrik, waar zij, evenals later, hoewel nog jong, voor
de belangen van het engelsche koningshuis pleitte. Bij zijn dood (Maart 1647) werd
zij, als gemalin van haren jongen echtgenoot, prinses van Oranje. Uit het huwelijk
werd acht dagen na den dood van haar gemaal (6 Nov. 1650) een zoon, Willem
Hendrik (de latere prins Willem III) geboren. Na dat overlijden geraakte zij in groote
moeilijkheden, niet het minst over de voogdij van haar zoon, met hare schoonmoeder,
prinses Amalia, die haar aangeboren hooghartigheid en vorstelijken trots niet kon
verdragen. Haar verzet tegen de miskenning der rechten van haren zoon zoowel
op het prinsdom Oranje als op de waardigheden zijns vaders had aanvankelijk
weinig gevolg. Haar genegenheid voor hare engelsche verwanten, met name voor
haren broeder, den pretendent, later koning Karel II, bracht haar ertoe dezen
aanzienlijken financieelen steun te verleenen. De oorlog tegen het republikeinsche
Engeland was dan ook zeer naar haren zin, ook omdat de Oranjepartij daarvan
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gebruik kon maken tegen die der Staten, aan wier wanbeleid de ongunstige loop
werd geweten. Zij ging met haren broeder in 1656 naar Parijs, waar zij een jaar
bleef, voor-
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dat zij naar den Haag terugkeerde. Het verblijf van Karel te Breda, waar zij hem
lang een wijkplaats bood en hem telkens bezocht, bracht haar in nieuwe
moeilijkheden ook met de Staten, die voortdurend door Cromwell werden aangezocht
hem uit het grondgebied der Republiek te verwijderen en de van daar uit gesmede
plannen op een omwenteling in Engeland te verhinderen. Zij steunde die plannen
voortdurend en hield zoo, na den vrede van Westminster de vrees voor een nieuwen
oorlog gaande, wat haar wegens hare hooghartigheid toch reeds geringe populariteit
niet vermeerderde, terwijl hare toch niet in gunstigen staat verkeerende geldmiddelen
en die van haren zoon meer en meer in wanorde geraakten. Maar zij hield niet op
de haren te steunen en toen in 1660 engelsche afgevaardigden overkwamen om
haren broeder de plannen tot zijn herstel voor te leggen, kwam zij naar Breda om
met hem te genieten van den triomf. Zij vergezelde hem ook bij zijn plechtigen intocht
(25 Mei 1660) als koning Karel II in den Haag, waarbij hij den Staten zijn jongen
neef ernstig aanbeval. Haar aanzien en eer stegen nu en zij werd (15 Juni-2 Juli)
met groot eerbetoon ontvangen in Amsterdam en Haarlem, waar zij haren zoon
kwam aanbevelen. Zij mocht hopen door den invloed van haren broeder thans ook
haren zoon, van wiens opvoeding door de Staten van Holland toen sprake was, in
de waardigheden zijner vaderen hersteld te zien en begaf zich (20 Sept. 1660) naar
Engeland, waar zij op schitterende wijze werd ontvangen en genoot van het herstel
der haren. Vóór haar vertrek had zij getracht de designatie van haren zoon voor de
begeerde waardigheden te verkrijgen en de zaak der opvoeding voorgoed te doen
beslissen, wat evenwel mislukte, al werd er reeds een ‘commissie tot educatie’
ingesteld. De oneenigheid tusschen schoonmoeder en schoondochter had op dezen
loop der zaken invloed. Haar onverwachte dood aan de kinderpokken, waaraan zij
eene week had ziek gelegen, verijdelde al deze plannen. Zij werd in de
Westminsterabdij begraven.
Van hare talrijke portretten zijn vooral bekend dat als kind, te samen met haar
broeders, door van Dyck, van ca. 1635 in het museum te Turijn en van 1638 in het
Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn, dat met haar gemaal, ook door van Dijck 1641,
dat eveneens met haar gemaal, door G. van Honthorst 1647 (C. Visscher sc.) en
dat als weduwe, door B. van der Helst 1652, welke laatste drie in het Rijksmuseum
o

te Amsterdam zijn. (Zie verder E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 4803).
Over haar G r o e n , Archives, 2e série, I, III, IV en V, passim; J o r i s s e n , Amalia
van Solms en Maria Stuart in Hist. Bladen (Haarlem 1889) 89 vlg.; v a n E p e n ,
De ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Maria, Mary II Stuart]
MARIA (M a r y II S t u a r t ), princes-royaal van E n g e l a n d , later prinses van
O r a n j e en koningin van Groot-Brittannië, geb. te Londen 30 April 1662, gest.
aldaar 7 Jan. 1695, oudste dochter van James, hertog van York (later James II), en
Anna Hyde, gravin van Clarendon, dochter van den engelschen kanselier sir Edward
Hyde. Bij de kinderloosheid van koning Karel II en na den vroegen dood harer jonge
broeders, werd zij reeds vroeg beschouwd als de toekomstige troonopvolgster en
als zoodanig behandeld, vooral na den dood harer moeder (31 Maart 1671); in haar
jonge leven nam de strijd tusschen katholicisme en protestantisme - haar moeder
was
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katholiek gestorven, haar vader was heimelijk katholiek, ging weldra over en
hertrouwde (1673) met de streng katholieke prinses Maria Beatrix van Modena reeds een belangrijke plaats in. In 1675 was de over deze overgangen ongeruste
open bare meening ook omtrent haarzelve in twijfel. Karel II, die er het oog op had
gehouden, dat zij met hare zuster Anna protestantsch werd opgevoed onder
opperleiding van Morley, bisschop van Worchester, en Compton, bisschop van
Londen, met hare hofkapelaans, onder wie Dr. Lake, liet den onverdachten prins
van Oranje, zijn neef Willem III, van wien hij overigens niet hield, hare hand
aanbieden, maar deze weigerde koelweg als toen nog wegens den oorlog ‘niet in
een toestand om aan eene vrouw te denken’. Eerst in 1677 kwam Willem van zijn
kant op de zaak terug en deze werd tegen de wil des vaders en tot ergernis van
Lodewijk XIV snel doorgezet, tot groote voldoening van het engelsche volk zoowel
als van dat der nederlandsche Republiek, die in dit huwelijk een waarborg zagen
voor de voortduring der protestantsche opvolging in Engeland en voor den vrede
tusschen de beide staten. Het huwelijk werd 14 Nov. 1677 (huw. contract 3 Nov.)
te Londen gesloten. De schoone en lieftallige, schrandere, veelzijdig begaafde en
goed onderwezen, zeer aan haar geloof gehechte, zelfs theologisch ontwikkelde
vorstin, die in Engeland aller harten won, deed dat niet minder in de Republiek, al
verliet zij Engeland niet dan noode om haar echtgenoot te volgen. Zij woonde in de
eerste jaren van haar huwelijk aanvankelijk vooral op het slot Honselaarsdijk, te
Breda of in den Haag en bleef getrouw aan hare anglikaansche geloofsovertuiging,
die ook door hare, door koning Karel zelf benoemde hofkapelaans onderhouden
werd. Het rustige huiselijke leven in Holland behaagde haar weldra zoo, dat zij het
later als hare gelukkigsten tijd aanmerkte, al had zij soms te klagen over
veronachtzaming door haar gemaal, die veeleer in drukke staatkundige en militaire
bemoeiingen en in de jacht smaak vond, ja, in het gezelschap van hare hofdame
Elizabeth Villiers. Haar zwakke gezondheid, waarbij weldra het graveel haar kwam
kwellen, de ongunstige invloed van het koortsachtige klimaat, deden zich bij haar
gevoelen, terwijl herhaalde teleurstellingen deden voorzien, dat zij kinderloos zou
blijven. Dat werd vooral van beteekenis, sedert haar vader (1685) als James II den
engelschen troon beklommen had en ook hij uit zijn tweede huwelijk aanvankelijk
geen kinderen kreeg; zijne toenadering tot Frankrijk en de vurigheid zijner katholieke
overtuiging, deden in Engeland meer en meer op haar en prins Willem het oog
vestigen, terwijl diens staatkundige en godsdienstige gevoelens hem steeds scherper
tegenover zijn schoonvader stelden. De toenemende katholieke actie in Engeland
en ten slotte de daar en elders zeer mistrouwde geboorte van een troonopvolger
(20 Juni 1688) verergerde deze verhouding. Ook de prinses kwam meer en meer
tegenover haar vader te staan maar dit veroorzaakte reeds in 1686 een toenadering
tusschen haar en haar gemaal, waarbij de uit Engeland geweken bisschop Burnet
een bemiddelende rol speelde. Van dien tijd af heerschte er tusschen de
echtgenooten een volkomen wederzijdsch vertrouwen, allengs tot hartelijke liefde
gegroeid. De pogingen van koning James om ook zijne dochter van de
voortreffelijkheid van het katholicisme te overtuigen vonden krachtigen weerstand
bij haar en de zaak der geboorte van het jonge kind, door hare in Engeland aan het
hof gebleven zuster Anna toegelicht, verbitterde deze verhouding, zoodat zij in diepe
veront-
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waardiging over het gedrag haars vaders haren echtgenoot met kracht steunde in
diens optreden tegen hem. De onderneming van Willem III tegen Engeland (Nov.
1688) geschiedde in volkomen overeenstemming met haar, daar zij ten volle
overtuigd was van de droeve noodzakelijkheid ervan tot handhaving van het
protestantisme in Engeland en daarbuiten en van de engelsche volksvrijheden. Met
spanning volgde zij den loop der zaken, met voldoening den goeden uitslag der
onderneming. Nog in Dec. naar Engeland geroepen, kon zij wegens storm en
tegenwind eerst 18 Febr. 1689 oversteken en hield zij vier dagen later haren
feestelijken intocht in Londen, waar zij en haar gemaal den troon van James
beklommen als koning en koningin van Engeland. Van een ondergeschikte
verhouding, waarbij zij als koningin en hij als prinsgemaal of met eenige geringere
bevoegdheid dan zij zou optreden, wilde zij geen oogenblik weten evenmin als de
Prins zelf. De kroning had 21 April 1689 plaats. En hiermede begon in haar leven
een tijdperk vol zware verantwoordelijkheid, daar zij, zoowel tijdens de aanwezigheid
van haren echtgenoot als wanneer hij wegens staats- of oorlogszaken afwezig was,
in alle belangrijke regeeringshandelingen gemoeid werd en zich met de handhaving
der nieuwe constitutioneele verhoudingen tegenover de beide groote engelsche
staatspartijen belastte. Bovendien had zij ernstig leed van de vijandelijke betrekkingen
tot haren vader en ondervond voortdurend de gevolgen harer kwalen. Maar met
standvastigheid en takt wist zij, geholpen door hare groote populariteit, alle bezwaren
te boven te komen, ook die tegen haren aan de Republiek en aan zijne hollandsche
omgeving gehechten echtgenoot, voor wiens autoritairen geest het leven van een
constitutionneel vorst evenmin gemakkelijk was. Steeds, meestal in Londen en
Hamptoncourt wonend, heeft zij hem in zijn zware taak ter zijde gestaan en door
hare liefdevolle zorg hem die taak verlicht. In het laatst van 1694 overviel haar een
ziekte, die men voor het besmettelijke St. Anthonisvuur hield en die haar verzwakt
gestel in weinige dagen sloopte. Haar diepgetroffen echtgenoot, die haar als zijn
onwaardeerbare hulp en steun meer en meer was gaan waardeeren en liefhebben,
liet haar met schitterende praal in de Westminsterabdij begraven.
G. Netscher (1653, in de Ermitage te St. Petersburg, gegraveerd door J.
Houbraken), P. Lely (Hampton Court), G. Kneller (Windsor Castle, ook gegraveerd
door J. Houbraken), W. Wyssing (Hampton Court, gegraveerd door J. Verkolje),
J.H. Brandon (1694, stadhuis te 's Hertogenbosch) en vele anderen hebben haar
o

portret geschilderd (zie: E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 4805).
Hare dagboeken en eenige harer brieven zijn uitgegeven, de laatste door
D a l r y m p l e , Memoirs of Great Britain (Londen 1790) III, 68 vlg.; de eerste door
gravin M. B e n t i n c k , Lettres et Mémoires de M. reine d' Angleterre (La Haye,
Paris, Londres 1880), en door R. D o e b n e r , Memoirs of Mary Queen of England
(Leipzig 1886). Over haar, behalve in de geschiedwerken uit en over haren tijd en
over Willem III, waaronder M a c a u l a y , History of England in de eerste plaats
genoemd moet worden: F.J.L. K r ä m e r , Maria II Stuart (Utrecht 1890), waar van
tal van gegevens uit de oudere literatuur en de bronnen melding wordt gemaakt.
Onder deze is over haar verblijf in de Republiek van belang B u r n e t , Memorial of
Mary (London,
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1695 enz.), en H. S i d n e y , Diary and Correspondence ed. B l e n c o w e (London
1843, 2 vol.).
Blok

[Maria Louise, landgravin van Hessen-Cassel]
MARIA LOUISE, landgravin v a n H e s s e n - C a s s e l , later prinses v a n O r a n j e
en N a s s a u , geb. te Cassel 7 Febr. 1688, gest. te Leeuwarden 9 April 1765 (begr.
Jacobijnenkerk 13 uni), dochter van Karl, landgraaf van Hessen-Cassel, en Marie
Amelia, prinses van Koerland. Zij huwde te Cassel 26 April 1709 met Johan Willem
Friso, vorst van Nassau-Dietz, prins van Oranje (kol. 1224) en begaf zich met hem
naar Leeuwarden. Na den vroegen dood van haar echtgenoot (14 Juli 1711) wijdde
zij zich aan de zorgen voor haar dochter, A n n a C h a r l o t t a A m e l i a L o u i s a ,
en haren 1 Sept. 1711 geboren zoon Willem Carel Hendrik Friso (later Willem IV),
wiens erfstadhouderlijke rechten in Friesland zij tot zijne meerderjarigheid in 1731
op voortreffelijke wijze voor hem waarnam. Haar optreden en levenswijze waren
buitengewoon eenvoudig, haar hofstaat zeer beperkt en zuinig ingericht. Haar
nederigheid en welwillendheid vielen ieder in het oog. Haar friesche bijnaam
‘M a r y k e n - M e u ’ wijst op haar groote populariteit in dit gewest. Ook in Groningen
(1718), Drente (1722) en Gelderland (1722) wist zij haren zoon de stadhouderlijke
waardigheid te verschaffen, terwijl zij zich groote moeite gaf om zijne rechten als
erfgenaam der Oranjes ook elders te handhaven en de oranjegezinden in de andere
gewesten te organiseeren. Zij zorgde voor de lichamelijke en geestelijke opvoeding
van haren zoon op voortreffelijke wijze. Na haar aftreden als voogdes bleef zij te
Leeuwarden wonen en haren zoon steunen in zijn werkzaamheid, van welken steun
hare onuitgegeven correspondentie met hem getuigt. De in 1734 opgekomen
krankzinnigheid harer dochter was haar een smartelijk verdriet. Tot hare
schoondochter, prinses Anna (kol. 149), kwam zij niettegenstaande al hare pogingen,
nooit in intieme verhouding. De verheffing van haren zoon tot de hoogste
waardigheden in alle gewesten (1747/8) zette de kroon op haar levenswerk, te
midden waarvan zij zich op ruime schaal aan armenzorg had gewijd, dikwijls tot
schade harer toch niet ruime geldmiddelen. Na den vroegen dood van haar zoon
(22 Oct. 1751) bleef zij op denzelfden eenvoudigen voet in hare woning te
Leeuwarden voortleven, ook nadat de dood harer schoondochter (Jan. 1759) haar
bij een wankelende gezondheid opnieuw met de waarneming van het
stadhouderschap in Friesland had belast. Met den hertog van Brunswijk, den voogd
van haren kleinzoon Willem V, stond zij in de meest vriendschappelijke verhouding;
de belangen en de opvoeding van den jongen Willem V werden door deze beiden
in gemeenschappelijk overleg behartigd; met hare kleindochter Carolina (kol. 584)
die aandeel in de voogdijschap van haren broeder begeerd had, kon zij het sedert
minder goed vinden. Toen de jonge vorst in Maart 1765 achttien jaren werd, trachtte
de anti-brunswijksche partij in Friesland opnieuw haar op zijde te schuiven maar de
poging mislukte, terwijl zij zich zeer gevoelig toonde over deze intriges. Kort daarna
is zij overleden, een ‘Tabitha in goede werken’.
Van hare portretten noemen wij dat van J. Volders (P.v. Gunst sc.) en dat van B.
Accama (J. Houbraken sc. 1751) in het Kon. Paleis te 's Gravenhage.
Zie: d e C h a l m o t , Leven van Maria Louise (Leeuwarden, 1765); J. S c h r a d e r ,
Mariae Ludov. epicedion (Franeq. 1764) en Poema-
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ta (Franeq. 1765); T h . J o r i s s e n , Maryken-Meu (Hist. Bladen (Haarlem 1859)
176 vlg.); v a n E p e n , De ridderschap van Holland (hs.).
Blok

[Marianne, Wilhelmina Frederica Louisa Charlotta Marianne]
MARIANNE (W i l h e l m i n a F r e d e r i c a L o u i s a C h a r l o t t a M a r i a n n e ),
prinses d e r N e d e r l a n d e n , later prinses v a n P r u i s e n , geb. te Berlijn 9 Mei
1810, gest. te Voorburg 29 Mei 1883, dochter van Willem I, koning der Nederlanden,
en Wilhelmina, prinses van Pruisen. Zij huwde (14 Sept. 1830) met A l b r e c h t ,
prins v a n P r u i s e n , welk huwelijk 28 Maart 1849 door echtscheiding ontbonden
werd. De prinses keerde toen naar Nederland terug, waar zij, zich wijdend aan
weldadigheid en kunst, gewoonlijk op Rusthof te Voorburg leefde. Uit haar huwelijk
waren twee kinderen gesproten: A l b r e c h t , later regent van Brunswijk, en
A l e x a n d r i n a , geh. met Wilhelm, hertog van Mecklenburg-Schwerin.
Blok

[Marnix, Jacob van]
MARNIX (Jacob v a n ), de eenige zoon van den volgende uit diens eerste huwelijk;
geb. waarschijnlijk tusschen 1562 en 1565, overl. Jan. 1599. Hij studeerde van 1576
tot 1579 te Leiden onder leiding van Rembertus Horreus, tegelijk met Justinus van
Nassau; in 1580 volgde hij de lessen van Vulcanius te Antwerpen. Van Mei 1581
af studeerde hij ten tweeden male te Leiden, weder onder Vulcanius' leiding. Hoewel
hij klaarblijkelijk weinig lust tot studie had, ging hij toch in Februari 1585 aan de
universiteit te Parijs studeeren (mss Brussel, Arch. du Royaume Liasses de l'
Audience 241 en 242) maar zijn vader riep hem na de overgave van Antwerpen tot
zich en nam hem mee naar Souburg. Later diende hij onder Maurits en werd in 1592
bij de belegering van Steenwijk kapitein (v. R e y d , Nederl. Oorloghen (1633) 319).
In 1596 huwde hij met V e r o n i c a v a n d e r L i p p e , gen. H o e n . Hij werd in
Leiden begraven. Zijn weduwe had vruchtgebruik van Souburg tot 1638 (K o k ,
Vaderl. Woordenb. II, 554 in de geslachtlijst). Zijn eenige dochter W a l b u r g werd
in 1610 met Mt. St. Aldegonde en Souburg beleend, dat zijn vader hem kort voor
zijn dood geschonken had. In 1616 huwde zij met Oldenbarnevelts zoon Willem,
heer van Stoutenburg, die katholiek werd en in spaanschen dienst trad. Walburg
liet zich scheiden, verkocht Souburg 1638 aan Middelburg en trouwde in hetzelfde
jaar met W i l l e m v a n D o r t h (K o k , l.c. en te W a t e r , Verbond III, 30 vlg., 40;
Gelre III (1900) 95).
Zie: Oeuvres de M a r n i x , Corr. et Mélanges, 287, 299, 321, 327; v a n
T o o r e n e n b e r g e n , Marnix godsdienst. en kerkel. geschriften, Verscheidenh.
61, 75; v. V l o t e n , Marnix, vrij naar Q u i n e t 185; S w a l u e , Justinus v. Nassau
9; Bijdr. en Mededeel. Hist. genootsch; XXVI, 260; Corr. de G r a n v e l l e XII, 221.
Oud-Holland XXVI, 112; B r u c e , Corr. of Leicester 33; d e n T e x e n J.v. H a l l ,
Bijdr. tot Regtsgeleerdh. II, 580 vlg. Werken Letterkunde, N.R. VII: 2, 24; M e l c h
v. A m s w e e r , Epithalam. in honor. nuptiarum .. Lud. de Flandria ... ac Mariae
Marnixii (1582) in zijn Querela Frisiae, ed. D o e d e v. A m s w e e r , 1619 (het gedicht:
Melpomene); Navorscher XII, 298; Handschr.: Cambridge, Univers. Library, D.d.
XI, 44 (een Album amicor. van Jacob met veel verzen van hem zelf, zie G. K a l f f ,
Verslag onderz. in engelsche bibliotheken 1910 ('s Grav. 1911) 23); een ander album
van hem, dat later aan zijn dochter behoorde, is beschreven in Alg. Konst- en
Letterbode 1857, 298 (tegen-
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woordige bezitter onbekend); Leiden univ. bibl. hs. Vulc. 36, fol. 116 en Vulc. 106,
I: Brief van Phil. van Marnix aan Vulcanius d.d. 11 Jan. 1591; Notaris-Protokol van
o

Tethrode (gem. archief Leiden n . 68 fol. 399).
Elkan

[Marnix, Philips van]
MARNIX (Philips v a n ), heer van S t . A l d e g o n d e , sedert 1578 ook van
West-Souburg en 1591 van Touwink en Lesdain, werd tusschen 7 Maart en 20 Juli
1540 te Brussel geboren (mijne opgave in mijn onder aangehaald boek, als zou hij
in 1539 geboren zijn, verbeter ik volgens nieuwe bronnen in het 2e deel); overl. 15
Dec. 1598 te Leiden; zoon van J a c o b en M a r i e d e H a m é r i c o u r t . Hij
studeerde evenals zijn broeder Jean, wiens lotgevallen met de zijne meestal
samengingen, van 30 Oct. 1553 tot ten minste 1555 te Leuven, tegelijk met Cornelius
en Adriaen van der Myle en Johan Cormaillon, ging vandaar waarschijnlijk naar
Parijs en werd 9 Mei 1557 te Dôle ingeschreven waar hij zijn broeder en de vroegere
studiegenooten terugvond. Vermoedelijk studeerde hij theologie, daar hij
waarschijnlijk voor kanunnik van het bisdom Thérouanne, dat later naar Yperen
werd verplaatst, bestemd was. Eerst tusschen 14 Maart 1558 en 29 Juni 1559 kan
hij domheer zijn geworden, welke waardigheid hij op zijn laatst in 't eind van 1562
heeft neergelegd, in elk geval wegens zijn veranderde godsdienstige gezindheid.
Philips was echter waarschijnlijk nog katho liek, toen hij 11 Maart 1558 in de nabijheid
van Dôle het familieverdrag onderteekende, dat hem als bekrachtiging van 't
testament zijns vaders van 12 Juni 1557 Mt. St. Aldegonde en Boulant toewees.
Een breuk met Jean, zooals zijn vader gevreesd had, had dit niet ten gevolge; wel
bestond er oneenigheid tusschen hem en zijn stiefmoeder. Van de volgende jaren
weten we niets (het is mogelijk dat hij eerst toen naar Parijs ging), later - zeker vóór
Augustus 1560, waarschijnlijk veel eerder -, was hij in Italië (Pavia, mogelijk ook
Bologna) samen met Jean, Charles de Souastre en den arts zijns broeders,
Paschasius Justus, voor wien hij voor een boek een grieksch inleidingsgedicht
schreef, zijn eerste bekende pennevrucht. Ook zijn oponthoud in Venetië staat vast,
mogelijk strekte hij zijn reis tot Rome uit, terwijl het minder waarschijnlijk is, dat hij
naar Spanje ging. In Italië vormde hij zich niet alleen tot humanist, maar ging er ook
vermoedelijk tot 't calvinisme over, dat hij mogelijk reeds aanhing, toen hij met Jean
te Genève ter universiteit kwam. Zijn verblijf hier, ten huize van den geestelijke
Bourgoing, in de onmiddellijke omgeving van Calvijn, werd beslissend voor zijn
leven: hij werd doordrongen van de ontwijfelbare waarheid der calvinistische leer
en heeft van toen aan zijn pen en zijn leven in dienst gesteld van haar verdediging
en uitbreiding. Zijn verblijf in Genève hield Ph. waarschijnlijk nog geheim, hij
verkondigde echter in 1562 openlijk den lof der evangelischgezinde Morata.
Vermoedelijk is hij in 1561 samen met Jean in 't vaderland teruggekeerd; hij
trouwde toen, leefde echter tot het eind van 1565 geheel teruggetrokken, bezig met
theologische studiën over den wederdoop; van werkzaamheid op politiek gebied in
dezen tijd is niets bekend. Hij nam ook geen deel aan de onderhandelingen aan 't
Verbond der Edelen voorafgaande, maar trad dadelijk einde 1565 toe. Hij nam toen
deel aan de beraadslagingen over den te volgen weg, en toen men had besloten
tot de aanbieding van een smeekschrift, werd hem opgedragen de predikanten te
Ant-
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werpen daarvan op de hoogte te stellen. Hieraan, aan zijn herhaalde
tegenwoordigheid bij de zittingen der Synode te Antwerpen en aan andere teekenen,
ziet men, dat hij een tusschenpersoon was tusschen de in de eerste plaats politieke
en de meer godsdienstige doeleinden vervolgende richting, want hij trad aan den
anderen kant ook in nauwe verbinding met Willem van Oranje en liet zich door hem
overhalen om naar Breda te verhuizen. Hij nam deel aan de aanbieding van 't
smeekschrift (5 April), schreef tegen de als antwoord gegeven ‘moderatie’ der
plakaten een ‘scriptum elegans’, dat echter wegens de snel veranderde
omstandigheden niet gedrukt werd en niet bewaard is gebleven; hij nam levendig
deel aan de onderhandelingen te St. Truyen, die 't verbond tusschen de Edelen en
de Calvinisten, en 't bijeenbrengen van gelden voor den mogelijken strijd ten gevolge
hadden. Ph. ging nu steeds meer over tot de militante calvinistische partij: den
Beeldenstorm heeft hij in 't eerste van hem bewaard gebleven geschrift (Van de
beelden afgeworpen, 1566, eerst in 1871 uitgegeven) met godsdienstige
redeneeringen en voorbeelden uit de geschiedenis verdedigd; in December schijnt
hij naar Duitschland gegaan te zijn om troepen te werven; teruggekeerd nam hij
deel aan de onderhandelingen over het ‘3de smeekschrift’ en werd in Februari 1567
door Brederode benoemd tot schatmeester der verbondenen. Toen zijn broeder bij
Austruweel streed, stond hij op 't punt, hem ter hulp te snellen, toen hij hoorde, dat
het reeds te laat was.
M. verliet met vrouw en kinderen het land. Tot verbanning en tot verbeurdverklaring
van goederen werd hij in 1568, zijn vrouw eerst in 1570 veroordeeld; hij ging eerst
naar Bremen, waar hij bij den Schwenkfelder Bernhard zum Boene woonde en veel
omging met den rector aldaar, den Nederlander Molanus; hij trad later weer in
verbinding met Willem van Oranje en Lodewijk van Nassau, maakte echter in 1568
Willems veldtocht niet mee, maar trok zich terug in Oost-Friesland op Lütetsburg
(bij Norden), het huis van Unico Manninga, waar hij zijn beste en meest bekende
werk, de satirieke Bijenkorf, ter bespotting der Roomsche Kerk schreef (voorrede
5 Januari 1569). Reeds eerder had hij een geschiedenis en verdediging van den
opstand geschreven (Vraye narration et apologie des choses. 1567); bovendien
trad hij handelend op in den strijd der londensche gemeente door 2 Advysen (19
Sept. 1568 en 10 Januari 69). Schrijver van het ongeveer in dezen tijd gedichte
‘Wilhelmus van Nassouwen’ is hij echter vermoedelijk niet. Om de gemeente te
Emden niet tot last te zijn, trad hij in 1569 in dienst van Friedrich III van de Paltz
(was echter niet, zooals abusievelijk wordt opgegeven, lid van den opper-kerkeraad)
en werd door hem in 't begin van 1571 aan Willem van Oranje ‘geleend’. Van toen
af is zijn leven nauw verbonden gebleven aan dat van den Prins, die in hem den
grooten publicist, den schitterenden redenaar en meer en meer ook den aan zijn
overtuiging getrouwen calvinist hoog gewaardeerd heeft. Heeft misschien Willem
eerst in hem de eigenlijke politieke opvatting van den strijd wakker geroepen, hij
kon daarentegen de godsdienstige en kerkelijke belangen bij den Prins behartigen
en zoo tusschen beide richtingen verzoenend werken. Zijn voornaamste bezigheid
in deze jaren was behalve eene gedachtenwisseling per brief met de Schwenkfelders
(1570) een beslist deelnemen (gedeeltelijk ook in opdracht van Willem) aan de
organisatie en de aaneensluiting
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der nederlandsche en nederrijnsche gereformeerde Kerk en zijn medewerking aan
de voorbereiding van den nieuwen opstand, voornamelijk in Franche-Comté.
Toen met de inneming van den Briel die opstand was uitgebroken, drong M. als
vertegenwoordiger van den Prins op de Staten-vergadering te Dordrecht in Juli 1572
aan op erkenning van den Prins als stadhouder en op 't verschaffen van geld voor
zijn veldtocht en beloofde in Willems naam gelijke behandeling aan beide
godsdiensten. Hij bracht toen het geld naar den Prins in 't leger aan den Rijn, maakte
den tocht naar Mons en dien over de Zuiderzee naar Holland mee en bleef in de
volgende maanden als raadsman bij Willem, in wiens opdracht hij ook in 't belegerde
Haarlem in December 1572 ‘de wet verzette’ en naar wiens aanwijzingen hij den
o

indrukwekkenden Sendbrief aan Philips II schreef (Pamflet Knuttel n . 213-216),
totdat hij in Juni 1573 tot gouverneur van Delft, Rotterdam en Schiedam werd
benoemd. Reeds eerder was hij tot gouverneur van Dordrecht aangesteld, maar hij
heeft blijkbaar die betrekking niet aanvaard. Bij de verdediging van het door hem
versterkte Maaslandssluis raakte hij in November 1573 in handen der Spanjaarden,
die hem tot October 1574 in Utrecht gevangen hielden. Voor M.'s in de eerste plaats
altijd nog godsdienstige opvatting van den opstand is het kenmerkend, dat hij zich
door de Spanjaarden liet gebruiken tot het aanknoopen van vredesonderhandelingen,
die evenwel door Willems standvastig optreden op niets uitliepen. Hij verloor echter
diens vertrouwen zoo weinig daardoor, dat deze hem in Januari 1575 - in plaats
van hem, zooals eerst het plan was, bij de onderhandelingen te Breda te gebruiken
- zelfs naar Heidelberg zond, ten einde te onderhandelen over een huwelijk met
Charlotte van Bourbon en de bruid naar Holland te begeleiden; tevens moest hij
uitzien naar professoren voor de pas opgerichte hoogeschool te Leiden en ondernam
een reis naar Polen, welke met de koningsverkiezing aldaar in verband gestaan kan
hebben. In 't volgend jaar trachtte hij tevergeefs met Paulus Buys en Maelson
Elisabeth over te halen tot het aannemen der souvereiniteit over de Nederlanden,
had echter in 't najaar groot succes met de ontcijfering van onderschepte brieven
van de Roda, die belangrijken invloed uitoefenden op het sluiten der pacificatie van
Gent; aan de beraadslagingen van de pacificatie had hij ook deelgenomen. De
volgende jaren zijn, na 't mislukken van de onderhandelingen te Geertruidenberg
(Mei 1577), waaraan ook hij deel nam, bekend door zijn strijd tegen don Jan, tegen
welken hij de Staten door persoonlijke bemoeiing in Brussel en door de ontcijfering
der onderschepte brieven van don Jan en van diens secretaris Escovedo wist aan
te zetten. Daarna verdedigde hij de politiek der Staten in verschillende geschriften
(Discours sommier, 1577; Responce à un petit livret, 1578; Responce à
Schwartzenburg, 1578), bewerkte de aaneensluiting der provinciën in de 2e
brusselsche Unie (Dec. 1577) en werd door Willems invloed, gedurende eene
afwezigheid in Friesland, niettegenstaande den tegenstand der katholieken, tot lid
van den Raad van State gekozen. Als gezant van Matthias en de Staten hield hij 7
Mei 1578 op den rijksdag te Worms een schitterende rede, in welke hij - zooals in
de toekomst nog meermalen - de Duitschers ter hulp riep tegen de Spanjaarden.
Hoewel de zending niet dadelijk resultaten opleverde, zoo kon hij toch de
voorwaarden vaststellen voor de hulp van Johan Casimir van de
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Paltz. In de volgende jaren viel hem, voor alles, de opdracht ten deel in herhaalde
zendingen het woeden der calvinistische Vlamingen tegen de katholieken in toom
te houden en den godsdienstvrede door te zetten. Hij heeft dat beproefd in volkomen
oprechtheid, want al deelde hij ook niet Willems principes over godsdienstige
matiging, hij was toch overtuigd van de juiste richting van diens politiek; maar hij
werd spoedig bij beide partijen, de katholieke en de calvinistische (Datheen) verdacht.
Evenzoo liet hij zich door den Prins overtuigen, dat, na het optreden der Malcontenten
(tegen hen M.'s Responce à un libelle fameux, 1579) en het sluiten der Unie van
Atrecht, de eenige hoop lag in aansluiting aan Frankrijk en de ondersteuning van
Anjou, tegen welken hij bij de onderhandelingen in 't najaar van 1578 nog zeer
terughoudend was geweest. Hij werd nogmaals Willems rechter hand in deze politiek
en leidde in 1580/1 het groote gezantschap naar Frankrijk, dat het verdrag met
Anjou sloot. M. begeleidde Anjou naar Z.-Frankrijk om deel te nemen aan de
onderhandelingen over het sluiten van vrede tusschen de hugenoten en de
katholieken; door zijn lichtgeloovigheid vergiste hij zich in den waren aard van Anjou,
zooals hij zich ook in den winter van 1581/2, toen hij in Londen de overkomst van
Anjou trachtte te bespoedigen, een tijd lang liet meesleepen in 't geloof aan eene
op handen zijnde verloving tusschen Elisabeth en Anjou. Nadat Anjou eindelijk was
overgekomen, nam M. zitting in den nieuwen Raad van State, trok zich echter na
de Fransche Furie (Jan. 1583) uit de politiek terug en begaf zich naar zijne bezitting
West-Souburg in Zeeland. De vrucht dezer ambteloosheid was zijn beste politieke
geschrift de Seria commonefactio, waarin hij als een der eersten de stelling van de
noodzakelijkheid van het politieke evenwicht opstelde, dat Spanje met zijn streven
naar de alleenheerschappij bedreigde. Ook de tegen Champagney gerichte:
Responce d'un bon patriot ontstond toen. Ten slotte liet hij zich door den Prins
bewegen den post van ‘buitenburgemeester’ van Antwerpen aan te nemen (30 Nov.
1583). In weerwil van zijn inspanning om de stad tegen Parma's krijgskunst, die
hem daarin verre de meerdere was, te behouden, werd hij door het lang uitblijven
van hulp en gebrek aan levensmiddelen gedwongen onderhandelingen aan te
knoopen, die met de overgave der stad eindigden (17 Augustus 1585). De
beschuldiging, als zou hij uit eigenbelang, ja zelfs verraderlijk gehandeld hebben,
mist zonder twijfel allen grond; maar 't kan zijn, dat hem ten laatste een soort van
fatalisme overviel, dat door den dood van den Prins en den twijfel aan Maurits'
bekwaamheid, in tegenstelling met den ook door hem bewonderden Parma, ontstaan
was, en dat hij, den steun van Willem missend, weer terugkwam tot zijn vroegere
opinie, dat om vrijheid van godsdienst, niet om politieke onafhankelijkheid van Spanje
moest gestreden worden. Zijn apologie (Brief recit de l'estat d' Anvers, 1585) en
brieven aan Meetkerke en aan Adriaen van der Mijle, waarin hij zich verdedigde,
overtuigden het volk niet van zijn onschuld.
M. trok zich in weerwil van 't aanvankelijke verzet van Zeeland op Souburg terug
(10 Nov. 1585) en wijdde zich in de volgende jaren, verdacht bij de Staten en ook
bij de door hem sinds lang met argwaan beschouwde Engelschen, slechts aan zijn
schrijversarbeid, waarvan hij verpoozing zocht in bloemenkweeken. Hij schreef
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een voorwoord (en misschien de aanmerkingen) van de Heylige Bulle (1588), de
Trouwe vermaninge aan de zuid-nederl. Gemeenten (1589), waardoor hij hoopte
de stemming des volks over hem te weten te komen, en gaf de strijdschriften, die
sedert 1577 tusschen hem en den leuvenschen professor Baius over dogmatische
vraagstukken waren gewisseld, verzameld en vermeerderd uit (Opuscula quaedam,
1589). In 1591 zag een verbeterde uitgave van zijn reeds gedurende de ballingschap
en de gevangenschap begonnen vertaling van de Psalmen in nederlandsche verzen
het licht (1e druk 1580), welker officieele invoering in plaats van de vertaling van
Datheen hij niet gedaan had kunnen krijgen, waardoor jaren lang eene zekere
vervreemding tusschen hem en de calvinistische Kerk was ontstaan. Er naar strevend
ze volmaakt weer te geven, werkte hij verder, trachtend schoonheid en vloeiendheid
te verbinden met nauwkeurigheid, hem boven alles van belang (3e uitgave, naar
het door hem zelf verbeterde hs., 1617). De verzen, in welke hij zijn eigen lot en dat
der Nederlanders afgespiegeld zag, zijn hem dikwijls bijzonder goed gelukt. In de
politiek hield hij zich in 't begin op den achtergrond, schijnt echter in stilte op Maurits
belangrijken invloed te hebben uitgeoefend. In 1590 was hij weer zóó in aanzien
gestegen, dat hem eene zending naar Elisabeth en Hendrik IV werd toevertrouwd
(Maart-Juli). Ten gevolge daarvan trad hij in Hendriks dienst, spoedig daarna in dien
van Maurits, terwijl hij de hem aangeboden betrekking bij Christiaan van Anhalt van
de hand wees. Dikwijls was hij werkzaam voor de belangen van de Oranjes, wier
vertrouwen hij geheel had behouden en die hem bijv. in 1593 als begeleider van
Louise Juliana van Nassau naar Duitschland zonden (Mei-September).
In September 1594 droegen hem de Staten, op voorstel der Kerk en van
Oldenbarnevelt, die hem op deze wijze voor zijne vele diensten beloonen wilde, op,
den Bijbel uit het oorspronkelijke te vertalen. M. had reeds vroeger de door de Kerk
gedane opdracht geweigerd, waarschijnlijk omdat hij ook door de Staten officieel
gerehabiliteerd wilde worden; hij begaf zich nu (Juli 1595) naar Leiden om zich aan
dit groote werk te wijden, kon echter, behalve de ook reeds eerder in proza gezette
Psalmen, slechts Genesis klaarkrijgen. De vertaling bleef niet zonder invloed op de
Statenvertaling. Zijn werk vorderde zoo langzaam, omdat hij door veel andere zaken
werd afgeleid. In Juni 1596 moest hij handelend optreden in den strijd met Cornelis
Wiggers te Hoorn; in 't najaar van 't zelfde jaar werd hij door Maurits tot gouverneur
van 't vorstendom Oranje benoemd, reisde daarheen (November), kon zich echter
niet handhaven in het door oneenigheid verdeelde landje, daar de fransche
hugenoten hem niet steunden, en moest dus in Februari 1598 onverrichter zake
terugkeeren. Zijn reeds vroeger uitgegeven Ondersoekinghe der geestdryversche
leere (1595), waarin hij als streng calvinist het optreden der overheid tegen de
wederdoopers eischte, wikkelde hem in een strijd met Coolhaes en een onbekende,
tegen wiens Antidote hij zijn Responce apologétique (1598) uitgaf; hij verdedigde
daarin niet alleen zijn houding tegenover de ‘geestdrijvers’, maar ook nogmaals zijn
houding bij de overgave van Antwerpen. Ten slotte werkte hij in den loop der jaren
aan de omwerking en uitbreiding van den Bijenkorf tot het Tableau des différends
de la religion (na zijn dood in 2 deelen 1599 en 1605
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uitgegeven; van Toorenenbergens stelling, dat dit de oorspronkelijke vorm van den
Byenkorf is, is onjuist), hetwelk echter het werk uit zijn jeugd aan pakkende kracht
niet nabijkomt. M. stierf te Leiden 15 Dec. 1598 en werd daar in de Pieterskerk
begraven. In zijn nalatenschap vond men, behalve het Tableau, nog het Traité du
Sacrement de la Ste. C^ene (uitgegeven 1599) en een menigte kleinere geschriften.
De hem door de Synoden van Emden 1571 en van Dordrecht 1578 opgedragen
nederlandsche kerkgeschiedenis heeft hij helaas niet geschreven. M. was het beeld
van den geleerden edelman der Renaissance, even groot door zijn werkkracht, zijn
diplomatieke behendigheid, zijn welsprekendheid, zijn talenkennis, als door den
omvang van alles, wat hij voortbracht. Hij was een der eerste en grootste
vertegenwoordigers van het militante calvinisme, een der beste nederlandsche
schrijvers van de 16e eeuw, een typische vertegenwoordiger van het latere
humanisme.
Hij was driemaal getrouwd. Uit het eerste huwelijk (ongeveer 1562) met
o

P h i l i p p o t t e d e B a i l l e u l (of v a n B e l l e , overl. 1586) ontsproten: 1 . Jacob
o

(zie hiervoor); 2 . M a r i a , overl. 1583, gehuwd 1583 met L o u i s d e F l a n d r e ,
o

heer van P r a e t ; 3 . A m é l i e , overl. 1604, geh. 1598 met R u t g e r W e s s e l
o

v a n d e n B o e t z e l a e r , den zoon van M.'s schoonzuster; 4 . E l i s a b e t h ,
overl. 1608, geh. 1605 met C h a r l e s M o r g a n . De kinderen uit het 2e huwelijk,
1587, met K a t h a r i n a v a n E c k e r e n , overl. 2 Juli 1591, de weduwe van den
o

burgemeester van Antwerpen Jan van Stralen, waren 1 . L o u i s e , geh. circa 1615
met P h i l i p p e d e L i é v i n , heer van F a m a r s (haar zoon en diens nakomelingen
o

erfden later den titel St. Aldegonde); 2 . P h i l i p p o t t e , jong gestorven. Het derde
huwelijk (12 Nov. 1591) met J o s s i n a d e L a n n o y , dame de Heure, overl. 1605
(?), weduwe van Adriaan van Bailleul, bleef kinderloos. Zijn portret is in koper
gesneden, o.a. door J. Wiericx en door J. de Gheyn.
Zie: Oeuvres de M a r n i x (Brux. 1817-60); J.J. v a n T o o r e n e n b e r g e n , M.'s
godsdienst. en kerkel. geschriften ('s Gravenh. 1871-90); d e z . , Marnixiana anonyma
('s Gravenh. 1903); T h . J u s t e , Vie de Marnix ('s Gravenh. 1858); G. T j a l m a ,
Ph. van Marnix (proefschr. Amsterd. 1896); A. E l k a n , Ph. Marnix von St. Aldegonde
I: Die Jugend v. Joh. u.Ph.v. Marnix (Leipzig 1910); P. F r é d é r i c q , Marnix en zijne
nederl. geschriften (Gent 1881); G. O o s t e r h o f , La vie littéraire de Marnix et son
‘Tableau d. différends de la religion’ (thèse de Lille, Kampen 1909).
Veel van hetgeen hier medegedeeld is, zal in de volgende deelen van mijn
biografle nader toegelicht en gedocumenteerd worden.
Elkan

[Marre, Jan de]
MARRE (Jan d e ), geb. te Amsterdam 23 Aug. 1696, overl. aldaar 19 Jan. 1763.
Hij voer ter koopvaardij van 1708-1731, bezocht o.a. herhaaldelijk onze oost-indische
koloniën en vestigde zich na zijn terugkomst in 't vaderland binnen zijn geboortestad,
waar hij benoemd werd tot bezoldigd directeur van den schouwburg. Hij was een
vriend en leerling van S. Feitama, en een der meest gevierde dichters van zijn tijd.
Zijn werken zijn in chronologische volgorde der uitgaven de volgende: Marcus
Curtius, treurspel (Amst. 1734 en 1758). Jacoba van Beieren, gravin van Holland
en Zeeland (Amst. 1736, 1741, 1761, 1786, 1826); geschreven onder invloed van
V o l t a i r e , Adélaide du Guesclin, heeft dit stuk zich tot in het tweede kwart der 19e
eeuw op het repertoire weten te handhaven. Het eeuwgetyde van den Amstel-
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damschen schouwburg, zinnespel (Amst. 1738) behandelend ‘het gebruik en misbruik
van dat oeffenschool der dichtkunde’ is samengesteld, zooals de naam aanduidt,
ter viering van het 100-jarig bestaan van den schouwburg. Het viel zoozeer in den
smaak, dat het volgens Wagenaar zestien keer achtereen werd vertoond. Deze drie
stukken vermelden den naam van den auteur niet op het titelblad, de volgende wel.
Batavia, begrepen in zes boeken (Amst. 1740), is een zeer uitvoerige berijmde
geschiedenis onzer kolonisatie, eindigend met een verheerlijking der O.I.C. Volgens
de voorrede begon de Marre reeds in 1728 met dit werk. Het feest der liefde.
Hardersspel in muziek (Amst. 1741), is bedoeld als nastukje ter afwisseling van de
kluchtspelen; voor de samenstelling schijnt hier en daar gebruik gemaakt te zijn van
Q u i n a u l t , Les folies de l'amour et de Bacchus. Bespiegelingen over Gods wysheid
in 't bestier der schepselen en Eerkroon van de Caab de Goede Hoop (Amst. 1746);
het eerste van deze rijmwerken schreef de Marre: ‘om aldus altoos gewapend te
zyn tegen de verleiding eener vrygeestery voedende eeuw, waarin de hoogmoed,
wellust, eigenliefde, onkunde ... het bestaan van een eeuwig volmaakt wys en
albestierend wezen loochenen;’ het tweede is een uitvoerige beschrijving van de
Kaap-kolonie. De hof- en mengeldichten (Amst. 1746) bevatten een viertal gedichten
op buitenverblijven en verder grootendeels gelegenheidsverzen. Een der hierin
voorkomende lofdichten is herhaald in de Dichtlovers voor de schilderesse Rachel
Ruisch (uitg. in 1750). Ten slotte zij genoemd: Comische pleidooijen gevoerd voor
de resp. regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de regentenkamer van den Amst.
schouwburg, door A. A l e w y n , R. H e n n e b o , J. d e M a r r e e n J.J. H a r t s i n c k
(ged. herdrukt Amst. 1823).
Zijn 1745 door J.M. Quinkhard geschilderd portret is gegraveerd door J.
Houbraken.
Zie de uitvoerige inleidingen voor de grootere werken, en over Jacoba van Beieren:
C o r v e r , Iets over oom en neef, 52, en Holl. Tooneelbeschouwer, 263; over
Eeuwgetyde: W y b r a n d t s , Amst. tooneel, 178.
Ebbinge Wubben

[Masius, Ghisbertus]
MASIUS (Ghisbertus), M a e s , geb. te Zalt-Bommel 1546, gestorven te 's
Hertogenbosch 2 Juli 1614. Hij was de 4e bisschop van 's Hertogenbosch. In zijne
jeugd studeerde Masius te Leuven en werd daar tot licentiaat in de theologie
bevorderd. In 1579 kanunnik en negen jaar later plebaan der kathedraal van 's
Hertogenbosch geworden, bleef hij in deze waardigheid zeventien jaren lang
werkzaam. 1 Nov. 1593 tot bisschop van den Bosch benoemd bij breve van paus
Clemens VIII en 7 Maart 1594 in de kapel der hertogen te Brussel gewijd, hield hij
zijne intrede te 's Hertogenbosch 1 Mei 1594. Hij opende een school voor de
studeerende jeugd te 's Hertogenbosch (1610) en stelde die onder leiding van
Jezuïeten. Omtrent denzelfden tijd voerde Masius den katechismus, door L u d .
M a k e b l y d e S.J. bewerkt, maar door Masius zorgen uitgebreid, voor heel zijn
bisdom in (26 Febr. 1612) en hield in hetzelfde jaar de tweede synode te 's
Hertogenbosch (9/10 Oct.).
Masius was een beroemd redenaar en stond in relatie met Franciscus van Sales,
den grooten bisschop van Genève. Masius werd in de St. Janskerk te 's
Hertogenbosch onder een fraaie marmeren sarcophaag begraven, waarop zich nog
heden zijn geschonden standbeeld in knielende houding verheft.
Zie: J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving
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van het Bisdom van 's Hertogenbosch I, 234-244 ('s Hertogenbosch 1840); L.H.C.
S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis Bisdom 's Hertogenbosch I (den Bosch 1872)
113-118.
Smits

[Matthias]
MATTHIAS, dominicaan, overl. 1427. 18 Juli 1399 werd hij door paus Bonifacius
IX tot bisschop van Biduane in Illyrië, volgens sommigen Bitoana in Phrygië,
benoemd. In 1402 werd hij wijbisschop van Utrecht. In 1412 wijdde hij de Kloosterkerk
van den Sint-Agnietenberg bij Zwolle en consacreerde te Zwolle het hoofdaltaar der
Sint-Michaelskerk. In hetzelfde jaar stelde hij te Schiedam een onderzoek in naar
de bovennatuurlijke verschijningen, waarmede de H. Lidwina, naar men zeide,
begenadigd werd. Nog verrichtte hij wijdingen te Windesheim, te Hulsbergen, te
Oost-Zaandam en te Schiedam. Bij den dood van bisschop Frederik van
Blankenheim, in 1423, werd hij door de geestelijkheid van Utrecht verzocht, om zijn
ambt te blijven vervullen tot de wijding des nieuwen bisschops. Volgens den
regulieren kanunnik B u s c h (Chron. Winä. 130) zouden geldzucht en inhaligheid
hem te verwijten zijn.
Zie: v a n H e u s s e n : Batavia Sacra I, 211 B. d e J o n g h e , Desolata Batavia
Dominicana 18.
G.A. Meijer

[Matthijssen, Jan]
MATTHIJSSEN (Jan), secretaris van den Briel, samensteller van het bekende
Rechtsboek dier stad. Van zijn leven is niet veel meer dan naam en ambt bekend.
In eene op het brielsche archief bewaarde rekening van 1415-1416 wordt vermeld
‘meester Jan der steden clerc’, die een ‘jairloon van XXI
Holl.’ geniet. Uit eene
oorkonde van 9 Sept. 1423 blijkt, dat hij alstoen overleden was en zijn broeder
J a c o b een onroerend goed van hem heeft geërfd, ‘angecomen ende bestorven’,
waarschijnlijk doordat Jan kinderloos overleed. Ook hier wordt hij weder ‘meester’
Jan genoemd. Ten slotte een oorkonde van 1 Febr. 1419 van Jan van Beieren, waar
onder de getuigen voorkomt: ‘meyster Jan Mathijssoon’. Verder zijn wij op het
rechtsboek aangewezen. Dit vermeldt ter zijde van de inhoudsopgave: ‘J o h a n n e s
M a t h i e clericus civitatis Bryelensis’, terwijl de aanvangsletters der kapittels de
woorden vormen: ‘Johannes Mathie cderycus civitatis Ibielensis’. Dat het 2e kap.
van het 3e en het 1e en 2e kap. van het 5e tractaat aanvankelijk met andere letter
begonnen en dus verandering ondergingen, behoeft wel geen verder betoog. Het
is bij het verder geheel ontbreken van gegevens omtrent M.'s leven dus van het
grootste belang uit het werk zelf den tijd van ontstaan na te gaan, en nauwkeurig
onderzoek geeft als meest waarschijnlijk resultaat, dat het werk geschreven is in
den aanvang der 15e éeuw. Mede door dezen tijd van ontstaan is het een der
zuiverste bronnen van het oud-vaderlandsche recht, vooral belangrijk voor de kennis
van het procesrecht. De beschouwingen op juridisch gebied vertoonen eene groote
oorspronkelijkheid, juridische schrijvers of vreemd recht citeert hij niet; het geheel
baseert zich op de rechten van den Briel en Voorne. Daarentegen is het geheele
betoog vermengd met allerlei zonderlinge vertellingen, aan middeleeuwsche boeken
ontleend. Rijk is schrijver in aanhalingen uit den Bijbel, Aristoteles, Cicero, Seneca,
Cato, Augustinus, Orosius, Alanus, e.a. De groote reeks latijnsche citaten - met

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

vertaling erbij - en met den inhoud zeer flauw verband houdende verhalen maakt
een onbeholpen indruk. Het hs., op het brielsche archief bewaard, bestaat uit 133
o

perkamentbladen in kl. f . De tekst, verdeeld in 5 tractaten, ieder in kapittels
onderverdeeld, is op verschillende plaatsen onvolledig en bedorven. Het grootste
deel
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is in den vorm van vraag en antwoord geschreven.
Uitgaven: door v a n A l k e m a d e e n v a n d e r S c h e l l i n g , Beschrijving
der stad Brielle enz. (Rotterd. 1729) I, 225 v.v.; door J.A. F r u i n e n M.S. P o l s
in Oude Vad. Rechtsbr., I, 1 ('s Grav. 1880) met uitvoerige inleiding en aanteek.;
zie Versl. en Meded. Oude Vad. Rechtsbr., I, 419-427; II, 270 en 275.
van Kuyk

[Maurits, Moritz]
MAURITS (M o r i t z ), graaf v a n N a s s a u , later prins v a n O r a n j e , geb. te
Dillenburg 13 Nov. 1567, gest. te 's Gravenhage 23 April 1625, zoon van Willem,
prins van Oranje, uit diens huwelijk met Anna, hertogin van Saksen. Met zijne ouders
vertoefde hij aanvankelijk in ballingschap te Dillenburg en werd daar opgevoed,
studeerde 1576/7 met zijn neven te Heidelberg maar kwam van daar midden 1577
wegens ziekte naar de Nederlanden, leefde verder eenigen tijd te Breda en
vervolgens aan het hof zijns vaders te Antwerpen, waar hij (18 Maart 1582) groote
koelbloedigheid en overleg toonde bij den aanslag van Jaureguy, wiens identiteit
hij dadelijk vaststelde; daarna studeerde hij te Leiden, waar hij op aandrang en ten
deele op kosten der Staten van Holland 19 April 1583 als student werd ingeschreven
en onder Lipsius, Donellus, Snellius e.a. onder het voeren van een vrij grooten staat
ernstig in de klassieken en de wiskunde studeerde. Na den dood zijns vaders verliet
hij de academie, van welke hij 19 Sept. 1584 met een plechtigen brief van
dankbetuiging afscheid nam. Ofschoon hij als toekomstig opvolger zijns vaders was
aangewezen, werd de reeds aan dezen verstrekte opdracht der souvereiniteit over
Holland en Zeeland niet op hem overgedragen maar werd hij door de Staten van
Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Utrecht, Mechelen en Friesland (18 Aug.)
aan het hoofd van den Raad van State gesteld. Wel was er nog sprake van om hem
de souvereiniteit op te dragen maar de onderhandelingen met Frankrijk en Engeland
over hetzelfde deden dit plan op de lange baan schuiven. Zoo werd hij 1 Nov. 1585
slechts gouverneur, kapitein- en admiraal-generaal van Holland, Zeeland en
Westfriesland en kwam dus onder den spoedig opgetreden engelschen landvoogd,
den graaf van Leycester. Men gaf hem bij zijn optreden als gouverneur (14 Nov.)
den titel van ‘geboren prins van Oranje’, hoewel eigenlijk alleen zijn in Spanje
vertoevende oudste broeder Philips Willem den prinselijken titel mocht voeren. Bij
de moeilijkheden tusschen Leycester en de Staten stelde hij zich niet openlijk
tegenover den eerste en bepaalde zich vooral tot de militaire zaken. Hij veroverde
16 Juli 1586 met Philip Sidney het belangrijke Axel. De nieuwe commissie, die hij
1 Maart 1586 als gouverneur enz. van Leycester ontving, gaf echter aanleiding tot
bezwaren, daar de Staten zijn gezag trachten uit te breiden tegenover dat van den
landvoogd. Zoo ontstond er eene tegenstelling, die steeds scherper werd, zoodat
Leycester er tijdens zijn reis naar Engeland zelfs aan dacht Maurits naar Engeland
te doen ontbieden en daar op te houden om hem onschadelijk te maken. Maurits
weigerde echter Holland te verlaten en stelde zich nu meer openlijk tegenover
Leycester's aanhangers, geheel de staatkundige leiding der Staten, met name van
den lands-advocaat Oldenbarnevelt volgend, in het bijzonder tegenover Leycester's
partijganger Sonoy. In den voorzomer van 1587 voerde hij zelfstandig den oorlog
in noordelijk Brabant om Parma van het beleg van Sluis af te trekken en bemachtigde
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Eindhoven, Helmond enz. De nieuwe moeilijkheden na Leycester's terugkomst in
1587 gaven tot nieuwe bezwaren aanleiding, waarbij Maurits steeds met de Staten
samenwerkte en zijn en hun gezag tegenover Sonoy krachtig handhaafde. Na
Leycester's vertrek bleef hij met Oldenbarnevelt het gezag der Staten hoog houden
en verzette zich tegen elken vredehandel op voor religie en vrijheid schadelijke
voorwaarden. Hij leidde tevens met zijn neef Willem Lodewijk en zijn oom Hohenlohe
de verdediging tegenover Parma en werd (8 Maart 1589) kapitein-generaal der
staatsche legers, als hoedanig hij spoedig groote talenten van organisatie en
methodische krijgsvoering toonde, de laatste niet het minst op grondslag zijner
klassieke en wiskundige studiën, die hij nooit verwaarloosde. Zijn gelijkgezinde en
in den oorlog vroeg ervaren neef graaf Willem Lodewijk stond daarbij naast hem en
steunde hem met raad en daad. Zijne verheffing (1590) bij den dood van graaf Adolf
van Nieuwenaar tot gouverneur en kapitein-generaal ook van Overijsel, Utrecht en
Gelderland vergrootte zijn invloed op het landsbestuur zeer. Hij bleef echter steeds
in de eerste plaats krijgsman en liet de staatkundige zaken meestal aan
Oldenbarnevelt over. Hij hervormde het staatsche leger samen met zijn
gelijkgezinden neef Willem Lodewijk, schreef geregeld oefeningen voor, bevorderde
de studie van taktiek, vestingbouw en vestingoorlog en maakte zijn leger weldra tot
het beste van Europa, tot een oefenschool voor de talrijke vreemde veldoversten,
die zich onder zijne leiding stelden of zijn voorbeeld navolgden. De groote reeks
zijner zegepralen begon met de verrassing van Breda (4 Maart 1590), gevolgd door
de verovering van Zutphen, Deventer en Delfzijl, van Hulst en Nijmegen (1591), van
Steenwijk en Coevorden (1592), van Geertruidenberg (1593), van Groningen (1594).
De verrassing van Hoei (1595), de tochten in Brabant (1596), de slag bij Turnhout
(24 Jan. 1597), de verovering van Rijnberk, Grol, Breda, voorts van Enschedé,
Oldenzaal, Ootmarsum en Lingen (1597) vermeerderden zijn roem. Een gevaarlijke
samenzwering tegen zijn leven (1598) door den jezuiet P a n n e gesmeed werd
gelukkig verijdeld. Bovenal echter de slag bij Nieuwpoort (2 Juli 1600), waarop later
nog de verovering van Grave (1602), de onder zijn opperleiding volvoerde
verdediging van Oostende (1601-1604), de verovering van Sluis (1604) volgden.
Met deze laatste eindigde de onvergelijkelijke reeks van zegepralen, die hem
tegenover zijn genialen tegenstander Spinola, tot den eersten veldheer van zijn tijd
stempelden. Bovendien toonde Maurits zich een ijverig voorstander van de groote
zeetochten van dezen tijd en steunde ze met raad en daad, ook met voorlichting
op het met voorliefde door hem beoefende gebied der wis- en werktuigkunde, waar
hij den voortreffelijken Simon Stevin tot medewerker had. Sedert den tocht naar
Vlaanderen in 1600 begon de goede verstandhouding tusschen hem en
Oldenbarnevelt te verminderen, vooral toen deze meer en meer op vrede met Spanje,
ten minste op een langen wapenstilstand aanstuurde en zich ongeneigd betoonde
om op den duur aan Maurits de souvereiniteit te verschaffen, terwijl hij diens
financieele eischen voor het leger te bezwarend achtte voor den uitgeputten toestand
des lands. Het Twaalfjarig Bestand werd door Oldenbarnevelt met fransche hulp
maar zeer tegen Maurits' zin doorgezet en niet dan noode stemde hij daarin toe.
Toen de gulik-kleefsche-opvolgingskwestie sedert 1609 de
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kans op een nieuwen oorlog vergrootte, ging hij met graagte in op de voorstellen
van Hendrik IV en na diens dood kon Maurits als de leider beschouwd worden der
militaire maatregelen van protestantsche zijde tot verzekering van dit gebied aan
de protestantsche pretendenten, totdat (1614) de verdeeling der gulik-kleefsche
landen de moeilijkheden deed eindigen. Evenzeer was hij gemengd in de evenwel
met weinig kracht aangevatte voorbereiding van de organisatie van het
protestantsche verweer in Duitschland tegen de katholieke actie, die over geheel
Europa veld won. Te midden van die beslommeringen brak nu in Holland en andere
gewesten de verderfelijke twist tusschen Arminianen en Gomaristen, de weldra
remonstranten en contra-remonstranten genoemde partijen, uit. Staatkundige en
theologische, persoonlijke en economische verschilpunten speelden daarbij een
groote rol en de zich noch op staatkundig noch op theologisch gebied gaarne
bewegende Maurits liet zich door den invloed van François van Aerssen en andere
vijanden van Oldenbarnevelt, ook door dien van Willem Lodewijk op kerkelijk gebied,
ertoe brengen zich (1617) aan het hoofd der contra-remonstranten te stellen
tegenover den landsadvocaat en de met dezen samenwerkende remonstranten.
Te Nijmegen, Utrecht en in verschillende hollandsche steden trad hij persoonlijk
met de volle kracht van zijn gezag op om de partij der remonstranten, van wier
kerkelijke bezwaren hij weinig begreep, en daarmede die der gewestelijke autonomie
te onderdrukken, daarentegen aan de partij der rechtzinnige leer in de Kerk en der
meerdere eenheid van de Unie de zege te verschaffen. De val van Oldenbarnevelt
was daardoor vooral zijn werk en met onmeedoogende, door niemand of niets te
weerhouden hardheid heeft hij tegen dezen partij gekozen en zijn executie op het
schavot (13 Mei 1619) laten geschieden. Van de gelegenheid om thans de
souvereiniteit, zij het dan onder beperkende voorwaarden, te verkrijgen heeft hij
geen gebruik gemaakt; evenmin heeft hij eenige andere wijziging in het staatsbestuur
dan alleen verandering van regeeringspersonen tot stand willen brengen. Feitelijk
was zijne macht echter van dat oogenblik af buitengemeen groot en werd de Unie
thans door hem en door hen, die hij in het staatsbestuur wilde opnemen, geregeerd.
De glans van zijn roemrijken naam werd nog verhoogd, toen hij bij den dood van
zijn kinderloozen broeder Philips Willem (28 Febr. 1618) diens titels en bezittingen
erfde en daarmede in de eerste plaats den titel en de waardigheid van prins van
Oranje, sedert volkomen wettiglijk door hem gedragen en uitgeoefend. Sedert het
einde van het Twaalfjarig Bestand moest de oorlog weder hervat worden, maar de
reeds bedaagde, aan een opkomende leverziekte lijdende vorst was niet in staat
dien met de vroegere kracht te voeren, hoewel hij na den dood van Willem Lodewijk
ook in Groningen en Drente het stadhouderschap had verkregen (1621). De oorlog,
die thans in verband met de gebeurtenissen in Duitschland een algemeener karakter
droeg, werd vooral in Brabant gevoerd om Bergen op Zoom en Breda, welke
vestingen door Spinola belegerd werden; de eerste viel in 1622, zonder dat Maurits
er in slaagde haar te ontzetten; ook pogingen tot ontzet van het in 1624 door Spinola
belegerde Breda mislukten evenals een aanslag op Antwerpen, terwijl overigens
de krijg thans meer verdedigend dan aanvallend gevoerd werd. Eene
remonstrantsche samenzwering tegen zijn leven,
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door de zoons van Oldenbarnevelt en enkele heethoofden gesmeed, werd 1623
bijtijds ontdekt en verijdeld. Tegen het einde van 1624 begon Maurits merkbaar
lichamelijk te verzwakken; zijne ziekte nam in Maart 1625 zoo toe, dat het noodig
werd hem door zijn broeder Frederik Hendrik te doen vervangen, die op zijn
verlangen nog vóór zijn einde in het huwelijk trad op hoop om de opvolging in het
geslacht te verzekeren. Hij stierf rustig en kalm en werd 20 Sept. 1625 te Delft bij
het lijk zijns vaders bijgezet.
Hij was ongehuwd gebleven maar leefde in groote ongebondenheid met vele
vrouwen, bepaaldelijk in intieme verhouding tot jonkvrouwe Margaretha van Mechelen
(kol 1319), van wie twee zoons, Willem en Lodewijk van Nassau (zie aldaar) hem
overleefden; de jongste hunner liet een talrijke nakomelingschap na tot in de 19e
eeuw. Maurits liet nog vijf andere onechte kinderen na, van welke de zonen
C h a r l e s en C h a r l e s M a u r i c e genoemd worden. Zijne omgeving was
allereerst militair, zijn hof geleek op een legerkamp en was niet weinig ruw en
bandeloos; met name werd er door de talrijke officieren en edelen van allerlei landen,
die hem omringden, geduelleerd, gespeeld en veel gedronken; zijn liefde voor het
rustige schaakspel, voor de wiskundige wetenschappen en voor de
wetenschappelijke paardenfokkerij, waarvoor hij te Rijswijk een uitgebreide stoeterij
had ingericht, vooral echter zijn gehechtheid met hart en ziel aan de zaak der
Nederlanden zijn algemeen bekend. Hij was driftig, rond en eerlijk van aard en als
hij wilde, hoffelijk en gemoedelijk, maar dikwijls ook autoritair en hardvochtig, kortaf,
koppig en humeurig; hij las en sprak verschillende talen. Zijn zinspreuken waren:
‘tandem fit surculus arbor’ en ‘palma sub pondere crescit’.
Van zijn talrijke geschilderde portretten noemen wij er vooreerst twee op jeugdigen
leeftijd, in het stadhuis te Arnemuiden en in de univ. bibl. te Leiden; voorts heeft
Mierevelt hem herhaaldelijk geschilderd, o.a. 1608 in het stadhuis te Delft en in het
Rijksmuseum te Amsterdam, gegraveerd door W. Jz. Delf e.a., en 1617 in het
Mauritshuis te 's Gravenhage; het door A. van de Venne op zijn doodsbed
geschilderde portretje is in het Rijksmuseum te Amsterdam (zie verder: E.W. M o e s ,
o

Iconographia Batava n . 4896).
Een aantal brieven van hem zijn uitgegeven bij G r o e n , Archives de la Maison
d'Orange Nassau, 2e série, t. I en II. Behalve in de algemeene werken over de
geschiedenis van zijn tijd en van zijn stamhuis zie: J. O r l e r s , Den Nassauschen
Laurencrans (Leyden 1610, fr. vert. 1612, 1615, 1624; eng. vert. 1613, duitsche
vert. 1617); P. W i n s e m i u s , Vita, res gestae ac mors Ill. Mauritii Principis Araus.
(Franeq. 1625); D. H e i n s i u s , Laudatio funebr. (Lugd. Bat. 1625); B o g e r m a n ,
Het Christelijke overlijden van M. (Leyden 1625, den Haag 1841); R o t h a m e l ,
Epiced. in Obit. M. (Lugd. Bat. 1625); A. S t o l k e r , Prins Maurits van Nassau (Rott.
1827); H. Z e e m a n , Leven en daden van M. (Amst. 1831); A.C. O u d e m a n s ,
Leven en daden van M. (Amst. 1832); C.M. v a n d e r K e m p , Maurits van Nassau
(Rott. 1843, 4 dl.); M a r y O. N u t t i n g , The days of Prince Maurice (Boston en
Chicago 1894). Over zijne nakomelingen: W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g ,
Mechelen en Nassau-La Lecq in Ned. Heraut VII (1892) 153 vlg.
Blok

[Mayor, Jean Frederic Theodore]
MAYOR (Jean Frederic Theodore), geb. te Genève 1 Febr. 1797, overl. te Besoeki
4 Jan.
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1848. Hij kwam in 1816, aan boord van het schip Nassau, te Batavia aan, werd
benoemd tot commies bij de alg. secretarie en vervolgens tot hoofdcommies. In
1820 was hij secretaris der residentie Semarang en daarna resident te Maros op
Celebes. Dit ambt werd in 1826 ingetrokken uit bezuiniging en M. kwam te Batavia
terug om in 1827 benoemd te worden tot tweeden algemeenen secretaris. In 1828
ontving hij zijne aanstelling tot gouverneur van Makassar en stelde toen reeds vele
pogingen in het werk om die plaats tot een vrijhaven te doen verheffen, hetgeen
echter eerst plaats had in 1846. In 1834 werd M. benoemd tot resident van
Soerakarta, welke betrekking hij vervulde tot 1843, toen zijne benoeming tot resident
van Besoeki volgde. Eindelijk werd hij benoemd tot gouvernementscommissaris
voor de balische zaken, welke functie hij tot zijn dood bekleedde. Op zijne
begraafplaats is ‘als bewijs van algemeene hoogachting, door ambtenaren en
fabrikanten in de residentie Besoeki’ een fraai gedenkteeken opgericht.
Zie: Handel. en Geschr. Ind. Genootschap I (1854) 148 vgg. en 395.
Muller

[Mazure, Christiaan]
MAZURE (Christiaan), geb. 4 April 1820 te Groede, gest. 27 Febr. 1897 te
Middelburg. In Oct. 1838 begon hij zijn studie aan 's Rijks Veeartsenijschool en werd
29 Juli 1842 tot veearts 1e klasse bevorderd. In hetzelfde jaar werd hij tot provinciaal
veearts 3e klasse te IJzendijke benoemd. Na aldaar 10 jaar de praktijk te hebben
uitgeoefend, werd hij 28 Dec. 1852 tot provinciaal veearts 2e klasse bevorderd en
hem Zierikzee als standplaats aangewezen. Hier werd hij belast met het hoofdtoezicht
op de vee- en vleeschkeuring. Gedurende ongeveer 30 jaar was hij te Zierikzee
werkzaam. Hij was lid van het bestuur der afdeeling Schouwen en Duiveland van
de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, voorzitter van de Vereeniging tot
veredeling van het paardenras in Schouwen en Duiveland, en correspondeerend
lid van den Geneeskundigen Raad voor Zeeland en westelijk Noord-Brabant. Op
24 Dec. 1870 werd hij benoemd tot plaatsvervangend districtsveearts, en in 1879
tot gouvernementsveearts voor Bruinisse en belast met de visitatie te Vlissingen.
Van 7 Sept. 1875 tot 14 Sept. 1878 was Mazure mede-redacteur van het Tijdschrift
voor Veeartsenijkunde en Veeteelt, en van 14 Sept. 1878 tot 22 Sept. 1883 was hij
voorzitter van de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde. In 1882 werd
hij benoemd tot provinciaal veearts 1e klasse, met Middelburg tot standplaats.
Reeds bij zijn. 25-jarig jubileum als veearts, in 1867, mocht hij talrijke bewijzen
van belangstelling en vriendschap ondervinden, doch nog meer was dit op 29 Juli
1892 het geval, toen hij zijn 50-jarig feest als veearts vierde. Mazure was ook lid
van de keuringscommissie voor het paardenstamboek in Zeeland, en lid van de
gezondheidscommissie te Middelburg, terwijl het Zeeuwsch Genootschap van
Wetenschappen hem in 1888 tot lid benoemde.
Veel heeft Mazure niet gepubliceerd; hij schreef eenige belangrijke artikelen in
Het Repertorium, 4e en 5e jaargang, en in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde IV,
V, VII. Daaromtrent zij verwezen naar den Catalogus van de Bibliotheek der
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde door D.F. v a n E s v e l d (1903).
Schimmel

[Mechelen, Margaretha van]
MECHELEN (Margaretha v a n ), gest. 17 Mei 1662, dochter van C o r n e l i s v a n
Mechelen
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en B a r b a r a v a n N a s s a u - C o n r o y , dochter van P a u l u s v a n N a s s a u
en M a r g a r e t h a v a n L i e r . Zij was van moederszijde gesproten uit een katholiek
gebleven bastaardtak Nassau-Conroy, nakomelingen van A l e x i s , onechten zoon
van Hendrik III, graaf van Nassau (kol. 1073). Zij had de aandacht van prins Maurits
getrokken als staatsdame van diens stiefmoeder Louise de Coligny. Zij woonde
zeer stil sedert 1603 in den Haag, afwisselend te Rijswijk, waar prins Maurits haar
onderhield en dikwijls bezocht, zoodat zij, die in 1623 een aanslag op diens leven
beraamden, daarvan dachten gebruik te maken om hem te overvallen. Bij prins
Maurits had zij 3 zoons: M a u r i t s , die in 1617 aan de pest stierf (vgl. H u y g e n s ,
Gedichten I, 198), Willem en Lodewijk van Nassau (zie ald.). Zij leefde nog lang na
Maurits' dood in den Haag van een jaargeld, door dezen haar bij testament
besproken, dat na 1634 echter niet meer werd uitgekeerd. D e G r o o t dichtte over
haar eene Klachte der vrouwe van Mechelen over de min des Prinsen van Oranje.
Zij wordt in de literatuur dikwijls verward met een gelijknamige nicht uit hetzelfde
geslacht, gehuwd met P h i l i p s v a n S t e e l a n t , drossaart van Buren.
Vgl. over haar en haar naamgenoot: J.A. F r e d e r i k s , Margaretha van Mechelen
in de Gids 1879, IV, 242 vlg. en W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , Mechelen
en Nassau-La Lecq in Ned. Heraut VII (1892) 153 vlg.
Blok

[Meerman, Mr. Gerard of Gerrit]
MEERMAN (Mr. Gerard of Gerrit), geb. 6 Dec. 1722 te Leiden (v a n d e r A a en
E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 719 zeggen ten onrechte, dat hij te Delft
geboren is), overl. 15 Dec. 1771 te Aken, was een zoon van Mr. J o h a n M e e r m a n
e n C a t h a r i n a A d r i a n a d e l a C o u r t . Hij werd 28 Sept. 1734 te Leiden
als student ingeschreven met de bijvoeging Lugduno-Batavus in het gedr. Alb. Stud.;
zijn ouderdom wordt daar abusievelijk opgegeven als 17 jaar. 22 Juni 1741
promoveerde hij in de rechten op een dissertatie: Diatriba antiquario-juridica
inauguralis exhibens nonnullas de rebus mancipi et nec mancipi earumque
nuncupatione conjecturas. Hij vestigde zich in 1743 in den Haag, maar begon kort
daarop een studiereis, die tot 1747 duurde. In 1748 werd hij benoemd tot pensionaris
der stad Rotterdam (23 Oct. 1748 aldaar poorter geëed), welk ambt hij bleef
waarnemen tot 1766, toen hij op verzoek eervol ontslag verkreeg. Hij was een groot
liefhebber van geschiedenis en letteren; ook was hij de eerste, die het rotterdamsch
archief systematisch ordende. In 1766 gaf hij een gedrukte lijst van den inhoud uit.
Zijn bibliotheek, rijk aan handschriften en oude en zeldzame drukken, was zeer
vermaard. Hij was lid van verschillende binnen- en buitenl. geleerde genootschappen.
Sinds 1767 was hij meesterknaap der houtvesterij van Holland en Westfriesland.
Ook werd hij door den Keizer tot baron van het roomsche rijk benoemd; hij was
ambachtsheer van Vuren en Dalem. In 1759 werd hij met Mr. Jacob Boreel Jansz.
en Mr. Jan van de Poll als Minister van Staat door de Staten-Generaal naar Engeland
afgevaardigd (B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk VI, 270 en 289 noemt ten onrechte het
lid van het gezantschap, Meerman, een Amsterdammer). Hij huwde 25 Oct. 1750
(v a n d e r A a heeft abusievelijk 27) te 's Gravenhage M a r i a C a t h a r i n a
Buijs.
Zijn hoofdwerken zijn: 1. Novus Thesaurus Juris civilis et canonici, continens varia
et rarissima optimorum interpretum, imprimis Hispanorum et Gallorum Opera ex
collectione et Museo Gerardi Meermanni, een verzameling der werken
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van fransche en spaansche rechtsgeleerden tusschen 1751 en 1755 in 7 fol. deelen
te 's Gravenhage uitgegeven, en negen jaren na den dood des schrijvers, in 1780,
door zijn zoon Mr. J o h a n M e e r m a n met een achtste deel of supplement
vervolgd. 2. Origines typographicae (Hagae Com. 1765), door H. G o c k i n g a in
het nederlandsch vertaald (Amst. 1767); 3. G e r a r d i M e e r m a n et doctorum
virorum ad eum epi stolae atque observationes de Chartae vulgaris sen lineae
origine (Hagae Com. 1767), door J. v a n V a a s s e n in het nederlandsch vertaald.
4. Specimen calculi fluxionalis, quo exhibetur generalis Methodus duarum pluriumve
quantitatum variabilium in semet multiplicatarum Fluxiones et Fluentes cujuscunque
ordinis ope serierum infinitarum adinveniendi (L.B. 1742); 5. Specimen
Animadversionum criticarum in Caii jcti Institutiones etc. (Mantuae Carpetariorum
1743. Sec. curis auctius, Lut. Par. 1747). Dit werk werd in Duitschland buiten zijn
o

weten tweemaal nagedrukt; daarom bezorgde hij te Parijs een nieuwe uitgaaf in 8 .
Ook vindt men het in Deel VII van zijn Thesaurus Juris civil 6. Conspectus Novi
Thesauri Iuris civilis et canonici etc. (Hagae Com. 1751). 7. Animadversiones in
Anthologiae Latinae Epigramm. Lib. V. 8. Conspectus originum typographicarum
proxime in lucem edendarum in usum amicorum typis descriptus (s.l. 1761). Uit zijn
bibliotheek werd uitgegeven: A n t . G o v e a n i Opera juridica, philologica,
philosophica ex bibliotheca Ger. Meermanni edidit vitamque auctoris praemisit J a c .
v a n V a a s s e n (Roterod. 1766).
Zijn portret door J.B. Perronneau in het Museum Meermanno-Westr. te 's
Gravenhage is gegraveerd o.a. door J. Daullé. Ook op zijn grafmonument in de St.
Pieterskerk te Leiden staat zijn buste.
Zie: Mr. Gerard Meerman en de Meermanstraat van J.H. S(c h e f f e r ) in het
Zondagsblad van Rotterdam; Gerh. Meerman in Gel. Europa II, 377; W.G.C.
B y v a n c k , Sentimenteele anecdote uit de 18e eeuw: Liefdesbrieven van G.
Meerman in de Gids 1898, III, 340. Als oudere literatuur over hem noemen wij:
W a g e n a a r , Vad. Hist. XIII, 279; W a g e n a a r , Brieven 103-111; v a n W i j n ,
Nalezing op W a g e n a a r II, 447-448.
Wiersum

[Meerman, Mr. Johannes]
MEERMAN (Mr. Johannes), ged. te Rotterdam 2 Aug. 1702, overl. aldaar 7 Juni
1775, was een zoon van P i e t e r M e e r m a n en A n n a v a n D u y n . Hij werd
6 Mei 1724 als student in de rechten te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar.
In 1732 werd hij gekozen tot lid der vroedschap in zijn vaderstad, wat hij tot zijn
dood bleef. Ook bekleedde hij allerlei andere stedelijke ambten, o.a. was hij
herhaaldelijk burgemeester tusschen 1746 en 1771. Van 1769-1775 behoorde hij
tot de Maecenaten van het Bat. Gen. Hij huwde 2 Juni 1733 te Rotterdam met
Petronella Geertruida de Mey.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2de afd. 150.
Wiersum

[Meerman, Willem]
MEERMAN (Willem), geb. te Delft in de tweede helft der 16e eeuw, zoon van den
burgemeester van Delft G e r r i t F r a n s z . M e e r m a n en A g n e t a v a n
S a n t e n . Hij moet de latijnsche school hebben bezocht, toonde althans in latere
jaren met het latijn goed vertrouwd te zijn, en is ter zee gaan varen. Kort na 1612
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ondernam hij een tocht naar Amerika, om den noord-westelijken doorgang naar
Indië te zoeken, van welke reis hij nimmer teruggekeerd is. Door H o o f t reeds een
fraai vernuft genoemd, heeft
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Meerman zich beroemd gemaakt door de uitgave in 1612 van twee zeldzaam
geestige vlugschriften, waarin hij de kerkelijke twisten behandelt n.l. Comoedia
Vetus of .... bootmans praetgen en Malle-Waeghen (Pamflet Knuttel 2018-2024).
In zeemanstaal worden beide partijen gehekeld, ofschoon de schrijver zelf meer tot
de remonstranten naderde. Daar er volgens hem nog veel uit het katholicisme
overgebleven was noemde hij zijn boekje Comoedia Vetus d.w.z. een oude klucht.
Van het geschil tusschen remonstranten en contra-remonstranten geeft hij deze
voorstelling: ‘Maer wat hoor ik? de Lootsluy brochten ons een geckelijcke tijdinge
in zee aen boort, dat het in Sinte Pieters vloot seltsaem toeginck, dat de nieuwe
Stuerluy [n.l. de remonstranten] soo hemel-wys gheworden waren, datter gheen
raedt toe en was. Daer waerender die een nieuw maecksel van bulte Caerten wilden
invoeren, en seyden dat die de natuere ghelyckst waren, bysonder om soo een
verre reyse te doen, als daer is de reyse naer d'ander Wereldt. Den meesten hoop,
die dus langhe op de platte Caerten ghevaren hadden, die lieten heur voorstaen
dat dit heur zeemanschap veel te na ginck’ enz. Deze boekjes zijn herhaaldelijk
herdrukt en nog het lezen waard. Men gebruike bij voorkeur den in 1718 door G.v.
Zonshoven bezorgden herdruk, wijl men hier tal van verklarende aanteekeningen
en een lijst van zeemans-termen vindt, zonder welke de tekst thans moeielijk meer
te begrijpen is, b.v. hut = kerk, verdeck = kerkeraad, cajuyt = stadhuis.
Vergelijk B r a n d t , Hist. der Reformatie II, 197 v.v. en K.O. M e i n s m a , Spinoza
en zijn kring 24 v.v.
Knuttel

[Meis, Arnoldus]
MEIS (Arnoldus), geb. te Koevorden 7 Juni 1809, overl. te Weltevreden 21 Sept
1861, was van 1822-25 elève op de mil. school te Samarang, werd in 1825 benoemd
tot 2en luit. der art. Verdere bevorderingen: 1833 1e luit., 1837 kapt., 1845 maj.,
1846 luit.-kol., 1850 kol., 1854 gen.-maj.
Hij nam deel aan den Java-oorlog (1825), was in 1834 comm. der art. bij de exp.
naar de Lampongs onder kol. C.P.J. Elout, van 1837-44 adj. van den legercomm.,
gen. F.D. Cochius, in 1849 comm. der art. bij de 3e balische exp., in 1850 tijd.
resident en mil. comm. van Palembang, in hetzelfde jaar chef van het wapen der
art., van 1854-58 comm. der 2e mil. afd. op Java, van 1858-61 civiel en mil. gouv.
van Sumatra's Westkust. Hij stond bij zijn tijdgenooten hoog aangeschreven.
Geschriften van zijn hand zijn: de Palembangsche oorlog 1819-21 in Mil. Spect.
1842; Onze krijgsverr. ter S.W.K. in 1819-23 in Ind. Magazijn 1844 (‘het beloofde
vervolg bleef achter wegens de censuur’, zegt E. d e W a a l in Onze Ind. Fin. VII,
119).
Zie: E.B. K i e l s t r a , Palembang sedert 1849 in Ind. Mil. Tijdschr. 1889; d e z . ,
Sumatra's Westkust sedert 1850 in Bijdr. K.I.v.d.T.L.v. Vk. van N. I, 5e volgr. VII.
Kielstra

[Melis, Abraham]
MELIS (Abraham), zoon van J a n M e l i s en E l i s a b e t h H o u b r a k e n , broeder
van Antonius Aemilius (kol. 38) met wien hij in zijn jeugd gelijke lotgevallen kan
hebben gehad en tegelijk met welken hij in 1620 door Is. Beeckman te Utrecht
vermeld wordt. Laatstgenoemde correspondeert met hem in 1622 en 1623 over
quaesties van natuurkunde en ballistiek. Oct. 1624 keert M. terug uit Zweden en
deelt Beeckman proeven van den koning mede omtrent lucht-
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weerstand bij het schieten. 27 Maart 1625 vermeldt Beeckman hem voor het laatst
in een door M. voorgestelde verbetering van den zeilwagen.
de Waard

[Melis, Pierre]
MELIS (Pierre) geb. ± 1653, volgens sommigen te Amsterdam, volgens anderen te
Saeftingen, gest. te Delft 15 Mei 1736, ging studeeren aan het college ‘het Varken’
te Leuven, waar hij als vijfde werd ingeschreven op de promotielijsten van 1673. Hij
werd vervolgens aan hetzelfde college hoogleeraar in de philosophie en, gedurende
zijn onderwijs, licentiaat in de theologie. Aug. 1689 werd hij deken van de Faculté
des Arts. Driemaal is hij rector geweest, was eenigen tijd voorzitter van het Collège
hollandais en werd ten slotte benoemd tot levenslang kanunnik der Cathedraal te
Brugge, in welke stad hij echter nimmer woonde. In 1729 weigerde hij het formulier
te onderteekenen, dat instemming betuigde met de veroordeeling der gevoelens
van Jansenius en kantte zich tegelijkertijd tegen de bul ‘Unigenitus’ van 1713,
waardoor een aantal stellingen van Quesnel werd veroordeeld. Hij werd daarom
genoodzaakt op 76-jarigen leeftijd Leuven te verlaten en trok zich naar Delft terug.
Zie: A. S t é v a r t , Copernic et Galilée devant l' Université de Louvain (Liège 1891)
197-8.
de Waard

[Melvill van Carnbee, Pieter baron]
MELVILL VAN CARNBEE (Pieter baron), zoon van I s a ä c A u g u s t en jonkvr.
J a c o b a W i l h e l m i n a L o u i s a d e S a l i s , geb. te 's Gravenhage 20 Mei
1816, overl. 24 Oct. 1856 te Batavia. Hij was de kleinzoon van (viceadmiraal) Pieter
Melvill, welbekend uit het zeegevecht van ‘den Briel’ en de ‘Castor’ met de
Engelschen in Mei 1781.
Na op 15-jarigen leeftijd als adelborst op het Kon. Inst. te Medemblik geplaatst
te zijn, waar hij als leerling van Pilaar uitmuntte, deed hij in 1835 als adelborst 1e
kl. zijn eerste reis op Z.M. korvet ‘Boreas’ naar O.-I en was in 1837 daar met Prins
Hendrik aan boord van de ‘Bellona’. Reeds toen maakte hij zich verdienstelijk voor
de verbetering der zeekaarten bij de opname van straat Riouw, van welke kaart het
eerst door de ‘Bellona’ op reis naar Bengalen is gebruik gemaakt. In 1838 in het
vaderland teruggekeerd, volgde zijne benoeming tot luit. t. zee in 1839; in dit jaar
keerde hij naar O.-I. terug, waar hij aan het Dep. van Marine bij het hydrografisch
bureau werd geplaatst, waar wel vele hulpbronnen, zelfs uit den tijd der O.-I. Comp.,
voor de samenstelling van zeekaarten aanwezig waren, maar waarvan zoo weinig
gebruik was gemaakt, dat men zich met minderwaardige engelsche kaarten behielp.
Zijn eerste arbeid was de kaart van Java, die in 1844 met een daarbij behoorenden
zeemansgids bij Wed. Hulst van Keulen te Amsterdam het licht zag. Tot het einde
van 1844 bleef hij te Batavia werkzaam en voltooide een reeks van kaarten en
zeemansgidsen, die ook de aandacht van vreemde regeeringen trokken. Tevens
was hij medewerker aan het Tijdschrift van Ned.-Indië en schreef hierin stukken
over den ned. predikant-sterrenkundige J.M. Mohr, die tijdens het bezoek van Cook
in 1770 een eigen observatorium te Batavia bezat, dat met de europeesche van
dien tijd wedijveren kon. In 1845 in het vaderland teruggekeerd schreef hij memoriën
in het Tijdschrift toegewijd aan het Zeewezen van P i l a a r e n O b r e e n en richtte
hij met Dr. P. v o n S i e b o l d den Moniteur des Indes Orientales et Occidentales
op, die drie jaargangen mocht beleven en
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waarin een geheel stel keurige kaarten van al onze overzeesche bezittingen
voorkomt. Maar zijn doel was vooral het bewerken en uitgeven van een algemeenen
atlas van Ned.-Indië, die de verouderde kaart van Raffles moest vervangen. Hij
werd daarin geholpen door Reinwardt, Junghuhn, Haskarl en Teysman, alsmede
door de luits. t. zee C.W.M. van de Velde en H.D.A. Smits. Na zijn terugkeer naar
O:-I. in 1850 als luit. t. zee 1e kl., adjudant van den vice-admiraal E.B. van den
Bosch, werd bij van Haren Noman en Kolff te Batavia deze atlas uitgegeven, waarin
ook de op last van Gouv.-Gen. de Eerens gemaakte residentie-kaarten verwerkt
waren. De hoogleeraar Veth noemde dezen arbeid van Melvill een Herculeus labor
(Gids 1855, II, 198). Die atlas is voortgezet door den luit.-kol. Versteeg, directeur
van het Topogr. bureau te Batavia. Na den dood van adm. van den Bosch werd hij
opnieuw belast met het depôt der zeekaarten en tevens benoemd tot secretaris van
de commissie tot verbetering dier kaarten. Met den luit. t. zee Gregory had hij in
1843 zich bovendien verdienstelijk gemaakt door de lengte der in 1839 te Batavia
opgerichte tijdbal te bepalen door middel van de waargenomen eclipsen van den
1en en 2en satelliet van Jupiter. De beschrijving hiervan komt voor in het Tijdschrift
voor Ned.-Indië VII: 1 (1875) 397 en in den Mon. d. Ind. 1846/7, I, 9. Ook andere
voorname punten op Java zijn door hem astronomisch bepaald en hij heeft zich
bezig gehouden met de hoogtebepaling der bergen op dat eiland. Tevens maakte
hij studie van de javaansche en chineesche kalenders voor den indischen almanak
en deed hij een reis naar Britsch-Indië voor studies op verschillend gebied, o.a. ook
op dat der magnetische waarnemingen. In 1853 werd hij op zijn verzoek eervol uit
den ned. zeedienst ontslagen en ging hij over bij het indisch sedentaire zeewezen.
In 1856 daarbij tot kapt.-luit. t. zee bevorderd zijnde, benoemde men hem tot directeur
van het Marine-etablissement op Onrust, waar in dat jaar voor het eerst een droogdok
in gebruik werd gesteld. Maar reeds spoedig deed hij de kwaadaardige koortsen
op, waarvoor dit eiland berucht is en na een smartelijk lijden bezweek hij 24 Oct.
1856 te Batavia, waar een eenvoudig monument te zijner nagedachtenis is opgericht.
24 Febr. 1853 huwde hij met jonkvr. L o u i s e W i l h e l m i n a G e e r t r u i d a
J a c o b a d e K o c k (dochter van den raad van Indië), die hij reeds 22 Sept. 1854
door den dood verloor.
Zijn portret is op steen geteekend door J.H. Hoffmeister naar Demoussy.
Zie: Hand. en Geschr. Ind. Genootschap 1857; J. S w a r t in Tijdschr. v.h.
Zeewezen 1857, I, 142.
Mulert

[Mensinck, Theodorus]
MENSINCK (Theodorus), D i r k M e n s i n g h , geb. te Deventer omstr. 1635, overl.
aldaar 26 Juni 1694; volbracht de humaniora te Emmerik, werd in 1655 opgenomen
in het Hollandsch College te Keulen, volgde daar de lessen in de philosophie bij
magister Werner Francken in het gymnasium Laurentianum. Na te zijn bevorderd
tot liberarum artium mag. et phil. doctor ontving hij in 1659 de H. Priesterwijding,
deed aldaar zijn eerste H. Mis onder president Henricus Patricius in het hollandsch
college van S. Bonifacius en Willebr. In 't voorjaar van 1660 kwam hij te Glaan om
als kapelaan de zielzorg waar te nemen voor de twentsche katholieken der
grensplaatsen en volgde van daar Hendrik Hempsing op als pastoor van Oldenzaal.
Hij werd in Jan.
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1662 medehelper van Volquerus Herkinga onder den Bogen te Zwolle. Gedurende
dezen tijd was hij belast met de zielzorg voor de bewoners van Dalfsen en
Broekhuizen, bleef resideeren te Zwolle, waar men hem als pastoor hoopte te krijgen,
doch 6 Juli 1674 werd M. benoemd tot pastoor van Buiten-Cathrijne te Utrecht,
waarmede de buitengemeenten Jutfaas en Ouden-Rijn waren verbonden. Hij hield
verblijf ter pastorie Buiten-Cathrijne poort, doch tijdens pastoreele werkzaamheden
te Jutfaas op het huis Vronestein aldaar, welks bewoner (Jhr. Adriaan de Camonts
gehuwd met Christina van Itersum) een huiskapel bezat en gebruikte ten dienste
der katholieken. In April 1665 wilde hij zich vestigen op het huis Rijnestein, wat door
den kerkeraad verhinderd werd bij de Staten. Later op 7 Nov. 1677 werd hij
overvallen op Rijnestein. Van 1678-1680 wordt geen spoor van zijn aanwezigheid
te Jutfaas gevonden. In 1685 bouwde hij een kerkhuis te Jutfaas, maar bleef te
Utrecht wonen tot 1689, wanneer hij zich voor goed te Jutfaas vestigde. Op 17 Mrt.
1689 klaagde hij aan den provinciaal der Jezuiëten, dat anderen in zijn gemeente
de H. Sacramenten toedienen. Hij vertrok om gezondheidsredenen naar Deventer,
waar hij overleed.
Hij schreef: Lingua Seraphica etc (Col. 1678 4 vol.) (vermeld bij L i n d e b o r n
Hist. Ep. Dav. 66); Novi Testamenti Sacerdotium studio ven. patris .... J o a n n i s
H o s t i i etc. (Colon. 1681); Novi Testamenti Sacerdotium zelo ven. Patris et eximii
Magistri J o a n n i s M e n s i n g i i etc. (Colon. 1681) (beide vermeld bij H a r z h e i m ,
Bibl. Colon. 305); De twaalf profeteerende tongen. Het Oprechte Roomsch-catholyk
Mondtstopperken (Amst. 1682) (vermeld bij L i n d e b o r n , Hist. Ep. Dav. 66); Divinum
profluvium orationum et aspirationum ex operibus Joannis Bona (Colon. 1686);
Tractatus insignis contra pluralitatem confessorum in regimine Sororum (Col. Agrip.
1687) vermeld bij P a q u o t , Memoires III, 284.
Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XXIII, 370.
Rientjes

[Merhem, Rutger van]
MERHEM (Rutger v a n ), overl. 1212, ridder uit het Keulsche (Merheim ten N. van
Keulen), wiens geslacht reeds op het einde der 11e eeuw voorkomt. In Juli 1198
was hij bij de verovering van Aken door Otto (IV) en bij diens kroning tot keizer onder
de rijksvazallen; daarna komt hij in de omgeving der graven van Gelre en Holland
voor en was reeds in 1200 vazal van Dirk VII. Hij was na diens dood met Otto van
Borne (kol. 417) een der trouwe helpers van de gravin-weduwe Aleyd en
ondersteunde Ada's huwelijk met den graaf van Loon, wiens getrouwe raadsman
hij bleef. Met hem vluchtte Ada in den daarop gevolgden oorlog naar den leidschen
burcht en, na de inname door Wassenaer en Egmond, werd ook hij gevangen
genomen. Hij moet in 1212 overleden zijn, eene dochter B e a t r i x nalatend, gehuwd
met G e r a r d v a n W a s s e n b e r g , zoon van den hertog van Limburg. Rutger
had o.m. bezittingen te Blerik en Linn, waaruit hij goederen gaf aan het klooster
Camp bij Meurs.
Zie: Ann. Egm.; de Oorkondenboeken van Holland, Gelre en Limburg; K l u i t ,
Hist. Crit. I, 180, noot 18.
Obreen

[Metius, Adriaan]
METIUS (Adriaan), geb. te Alkmaar 9 Dec. 1571, gest. te Franeker 1635 o.s., tweede
zoon van Adriaan Anthonisz. (kol. 156) en Suida Dircksd., wordt in eene ordonnantie
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der St. Gen. van 30 Mei 1598 ook genoemd A d r i a e n A d r i a e n s z . S c h e l v e n .
Na zijne opleiding aan de latijnsche school te Alkmaar onder Potter en Alutarius,
werd
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hij 24 Juni 1589 o.s. te Franeker ingeschreven in de philosophie, ter voorbereiding
van de studie der rechten, als A d r i a n u s A d r i a n i , achter welken naam later is
geschreven M e t i i , en 12 Mei 1594 te Leiden als A d r i a n u s A d r i a n i M e t i u s
in de letteren, hoewel daar ook de lessen van Snellius, van Ceulen en Pauw
bijwonende. Evenals zijn stadgenoot W. Jz. Blaeu begaf M. zich weldra voor de
beoefening der astronomie naar Tycho Brahe en diens observatorium op Huen,
verbleef daarna te Rostock en in 1595 te Jena, waar hij vriendschap sloot met den
hoogleeraar George Linnaeus, openbaar en privaat onderricht gaf en zijn eerste
werk samenstelde. In de Nederlanden teruggekeerd, stond hij zijn vader bij in het
aanleggen van strategische werken en gaf in 1598 zijn eerste geschrift in druk. In
kennis gekomen met prins Maurits en Willem Lodewijk werd hij als opvolger van
Joh. Roggius 30 Mei 1598 o.s. te Franeker benoemd als prof. extraord., 22 April
1600 als prof. ord. en werd hem vergund alle deelen der wiskunde, zeevaartkunde,
landmeeten vestingbouwkunde en de astronomie, ook in de landstaal te onderwijzen.
Men stond hem ook een som toe voor de vervaardiging van astronomische
instrumenten; hoewel hij waarnemingen omtrent zonnevlekken deed en de kijkers
van zijn broeder Jacob op meetinstrumenten wenschte toe te passen, blijkt niet met
zekerheid, dat hij zelf zulk een instrument vóór 1619 bezat. Gedurende het twaalfjarig
bestand trachtten George Hopperus en anderen tevergeefs M. aan de leuvensche
hoogeschool te verbinden; vooral Noren, waaronder prins Ulrich van Denemarken,
bezochten zijne lessen; in 1629 ook Descartes. M. hield zich mede op de hoogte
der geneeskunde, zoodat de senaat hem 8 Nov. 1625 de laurea doctoralis daarin
schonk; hoewel geen astroloog, besteedde hij een goede som voor het zoeken naar
den steen der wijzen. Bijna vijf-en-dertig jaren, in welke hij in 1603 en 1632 het
rectoraat bekleedde, gaf hij onderricht, hebbende ‘getracht, dat ick niet alleen
d'Studenten tot de genoechlijke speculatie des Hemelloops hebbe aengevoert ...
maer (de Mathematische konsten) inzonderheyt verreijcken ende verstercken met
inventien d'sterckte-bouwinge ende Navigatie concerneerende’. M. is gehuwd
geweest met J e t s k e A n d r e a e en C e c i l i a V e r t e s t , doch stierf kinderloos,
in het professoraat opgevolgd door B. Fullenius. Zijn zinspreuk was: Simpliciter et
sine strepitu. Zijn grafschrift vindt men bij T i m a r e t e n , Coll. monument (Amst.
1684) 440. Door zijne geschriften, waarvan vele gedrukt zijn bij of op kosten van
W. Jz. Blaeu, verwierf M. zich groote vermaardheid en meermalen vereeringen der
regeering. Zijne theorie der zon is ontleend aan Tycho; hoewel de leer van
Copernicus verwerpende, worden door M. daaruit en uit de prutenische tafels van
Reinhold (1551) o.a. in zijne beide eerste werken vraagstukken en stellingen
gevormd. De bibliografie is geleverd door W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool
(Leeuw. 1879) II, 73-75 en B i e r e n s d e H a a n , Bibl. holl. (Rome 1883) in voce;
in beide komen echter onvolmaaktheden voor.
Een beknopte opgave moge hier nog volgen: Doctrinae sphericae libri V (Fran.
1598); Institutionum libri III (Fran. 1606, 7, 8); Arithmeticae et geometricae practica
(Fran. 1611), uitvoeriger als Arithmetica et geometrica nova (Fran. 1625) of ook als
Arithmeticae libri II et Geometriae VI (Lugd. Bat. 1626; titels van het 2e en 3e deel
Fran. 1625), vertaald door P. B a e r t als Maetconstigh lineaal alsmede de
Stercktenbouwinghe (Fran. 1626), herzien door B. F u l l e n i u s als
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Arithmeticae libri II et Geometriae libri VI (Lugd. Bat. 1640); Fundamentale ende
grondelycke onderwysinghe van de Sterrekonst (Fran. 1614, Amst. 1621), vertaald
door B. S c h o t a n u s als De genuino usu utriusque globi (Fran. 1624, Amst. 1626),
omgewerkt als Astronomische ende geographische onderwysinghe (Amst. 1632),
waarvan de Mensura geographica (Fran. z.j.) misschien een tweede deel is; Nieuwe
geographische onderwysinghe (Fran. 1614, Amst. 1621); Praxis nova geometrica
met brief aan L. Reael (Fran. 1623); Eeuwighe Handtcalendier (Amst. 1627, Rott.
1628); Fundamentale onderwysinge aengaende de fabrica ende het veelvoudig
gebruyck van het astrolabium (Fran. 1627); Primum mobile (Amst. 1631), herdrukt
en ‘instrumentis mathematicis aucta a G. B l a e u ’ in de Opera omnia astronomica
(Amst. 1632-33); Manuale Arithmeticae et Geometriae practicae (nederl. tekst Fran.
1633, verbeterd Amst. 1634, Fran. 1646). B o e l e s geeft voorts nog op een kaart
van Friesland ‘ex mathematicis observationibus D. Adr. Metii et Gerardi Freitag
deducta’ en een ‘Globus sive Sphaera coelestis summo studio summaque industria
Adr. Metii ad abacos T y c h . B r a h e consignata ed. I o . I a n s s o n i o 1648’.
Zijn geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker; ook bestaat er een anonieme
gravure van 1608 van zijn beeltenis.
Zie voorts, behalve de bij B o e l e s t.a.p. geciteerde bronnen, aldaar 80, 106,
122; P e t r i G r u t e r i Epp. centuria (Francof. 1615) 114 een brief van dezen aan
M. van Juni 1608 alsook J o h . C a b e l a v i i Epist. cent. sec. (Hag. Com. 1631)
aanhangsel; K e p l e r i Opera omnia ed. F r i s c h I (Francof. et Erlangen 1858) 194;
v a n R a p p a r d , Overzicht eener verzameling alba amicorum in Werken Letterk.
N.R. VII, 2e st., 78, 97; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XI (Amst. 1876) 2 e.v.,
16 e.v.; nalezingen (1888) 12, 13; XXII (1883) 6; Lettres de P e i r e s c I (Paris 1888)
79, 338; II (ib. 1890) 566, 67; Rivista di fisica, matematica e scienze naturali (T.
M a f f i ) IV 23, 24 (Pavia 1901); B u r g e r , Amst. boekdrukkers III (Amst. 1908) 172,
213.
de Waard

[Metius, Anthonie of Adriaansz.]
METIUS (Anthonie) of A d r i a a n s z . , geb. te Alkmaar, gest. aldaar begin Juni
1648, zoon van Adriaan Anthonisz. (kol. 156), legde in 1582 in zijn geboorteplaats
den eersten steen tot herbouw van het H. Geesthuis tot Waaggebouw, huwde in
1608 A n n e t j e F o n g e r s d . (gest. Aug. 1641) en werd mathematicus van de
Staten. Sommige zijner broeders (kol. 30 en 158) den oorspronkelijken naam
behoudende, nam hij als de voorgaande den naam M e t i u s aan. Met het oog op
den leeftijd is hij daarom wel voor den A n t h . M e t i u s te houden, die in 1616 een
kaart van Texel en van de Waardgeezen vervaardigde, in ms. op het rijksarchief,
makende voorts in 1631 met Corn. Cornelisz., Baert Claesz., Dirck Verdoes en
Thom. Zevenhuysen een van den Heerhugowaard, die gedrukt is en nog andere in
1639 en 1641 in ms. op het gemeente-archief te Alkmaar; een naamgenoot komt
ook in 1635 voor als eigenaar van cavels in den bedijkten Schermer, achterin v a n
d e r W o u d e 's Kronyk van Alckmaer enz. ('s Grav. 1746) sub K 36. Vermoedelijk
is hij de T h o n i s A d r i a a n s z . , die v a n M a n d e r (1618) een tijdgenoot en
goed schilder te Alkmaar noemt.
Zie: S c h e l t e m a , Inv. archief Alkmaar (ald. 1869) 234, 37, 39; H i n g m a n , Inv.
verzam. kaarten in het R.A. II ('s Grav. 1871) 276, 87, 90, 91; B r u i n v i s , Levenssch.
en meded. over beeldende kunstenaars te Alkmaar (1905) 1.
de Waard
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[Metius, Jacob of Jacob Adriaensz.]
METIUS (Jacob) of J a c o b A d r i a e n s z . , zoon van Adriaen Anthonisz. (kol. 156)
te Alkmaar geb. en overl. in Juni 1628. De notaris S i e r i k S i e r s m a zegt in zijne
voor B l a e u 's Stedeboek geleverde beschrijving van Alkmaar, dat hij in zijne jonge
jaren menschenschuw en ongeschikt voor schoolgang was, zoodat zijne ouders
hem daarvan moesten onthouden; dat hij bij een buurman, die brilleslijper was,
dagelijks kwam, aan het slijpen ging en het daarin tot volkomenheid bracht; dat hij
aanvankelijk door het plaatsen van 2 glazen in een papieren rol tot het maken van
verrekijkers kwam, zeebrillen, nacht- en brandglazen vervaardigde; en dat hij noch
door verwanten en vrienden, noch door prins Maurits te bewegen was anderen zijn
werk of geheim te leeren, ‘sulcks dat de perfectie van de konst met hem gestorven
en begraven is’.
Jacobs broeder, de hoogleeraar Adriaan (kol. 1325) spreekt sinds 1614 in
verschillende zijner astronomische werken o.a. over sterren, welke door het goed
gebruik van perspicillen of ‘verre ghesichten’ van zijnen broeder Jacob Metius voor
eenige jaren uitgevonden, ontdekt worden. Was - zou men vragen - Siersma
betreffende de uitvinding der verrekijkers met juistheid ingelicht en heeft misschien
Adriaan Metius (dien D e s c a r t e s en W i n s e m i u s in zijn lijkrede op A.M. slechts
volgen) uit broederlijke genegenheid of trots te veel gezegd? 't Behoeft niet te
bevreemden, dat een lenzenslijper door voortgezette vergrooting van den
brandpuntsafstand, ten slotte geraakt tot een geschikte kijkerobjectief, door
combinatie met een andere lens ‘verre’ ziet en door die ontdekking geleidelijk geraakt
tot het vervaardigen van al betere verrekijkers. Wordt verder J.M. terecht voor den
man gehouden, die, volgens S i r t u r u s en B o r e e l , in 1608 te Middelburg kwam
om zich ten aanzien der kijkers van Sacharias Jansen (kol. 1209) te vergewissen,
maar bij Lipperhey (kol. 1278) terecht kwam en dezen door zijn onderhoud wakker
maakte voor het belang van het instrument - misschien kennis mededeelde, terwijl
hij kennis zocht - dan mag hem zeker deel in de uitvinding niet ontzegd worden. De
heer C. d e W a a r d Jr. van wien in 1906 eene uitvoerige studie over De uitvinding
der Verrekijkers verscheen, zegt blz. 197: ‘Het is uiterst moeilijk de rechten van
Metius en Lipperhey met volkomen zekerheid vast te stellen, afdoende bewijzen
zijn daarvoor niet voorhanden, en het is inderdaad te vreezen, dat het volle licht
over hunne handelingen wel nooit zal opgaan’. Is het als boven gezegd met Jacob
Metius geschied, dan was het toch te langzaam om hem den voorrang toe te kennen:
immers eerst 17 Oct. 1608, bijna 14 dagen na Lipperhey, wordt door de
Staten-Generaal op zijne octrooi-aanvrage voor de uitvinding beslist; mocht de
eerste achtereenvolgens 3 verrekijkers leveren, samen voor ƒ 900, M. bekwam een
bedrag van ƒ 100 met de beschikking, dat men met de beslissing op zijn verzoek
zou wachten tot hij zijn werk meer zou hebben volmaakt. In het ontvangboek der
grafgelden werd 24 Juni 1628 aangeteekend: ‘J a c o b A d r i a e n s z . M e t i u s
die groote brillemaker’, waardoor de schrijver den overledene eene ongewone hulde
bracht. 10 Jan. 1634 schrijft de amsterdamsche hoogleeraar Hortensius aan zijn
Tübinger collega Schickard goede kijkers te zullen kunnen maken ‘forte ea quae
(Adr.) Metii frater toties iactavit. De quo homine scias post mortem eius nihil tubi
illius egregii inventum, sed vanos modo fuisse rumores ad famam
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captandam inter populares, atque inde apud viros doctos disseminatos’. Peiresc
schreef 26 Jan. 1634 aan Galilei in het bezit te zijn van een der eerste kijkers, ‘dell'
innocentissimo et sottilissimo S. G i a c o m o H a d r i e n s e m M e t s i o
Alcmariense’. Wenschelijk ware het te weten wanneer deze gemaakt en geleverd
is; vermoedelijk geruimen tijd na de nog in 1608 ontbrekende volmaking, zoodat
het ‘eerste’ wat ruim genomen moet worden.
Simon Eikelenberg had bij overlevering van oude lieden vernomen, dat Metius
niet alleen stroo en dergelijke dingen, maar ook een boom van den singel door
middel van een op de stadsvest geplaatsten brandspiegel had doen verbranden;
dat hij op zijn ziekbed aan een predikant, die hem aanspoorde zijn geheim te
openbaren, antwoordde, al zijne tuig te hebben weggedaan, omdat geen mensch
door zulke brandglazen zeker van zijn leven zou zijn; en dat na zijn dood ook niets
van zijne glazen of slijpbakken gevonden was.
Zie: d e W a a r d , 22-25, 207-218, 268; voorts H. G r o t i i Epp. (Amst. 1687) App.
nos. 36, 41, 42, 45; Lettres de P e i r e s c , I (Paris 1888) 19; Le opere di G a l i l e o
G a l i l e i XVI (Fir. 1905) 27 en A. F a v a r o , Serie XV di Scampoli Galileiani (Padova
1905) 12.
Bruinvis

[Metzius, Laurentius]
METZIUS (Laurentius), M e t s of M e t z , geb. te Gerardsbergen in Vlaanderen,
gest. te Namen 18 Sept. 1580, 2e bisschop van 's Hertogenbosch en lector in de
theologie. Hij was eerst pastoor te Deynze in Vlaanderen, daarna (1557) zag hij
zich benoemd tot plebaan der S. Gudulakerk te Brussel en tot kapitteldeken aldaar
in 1563. 13 Juni 1569 werd hij curator der leuvensche universiteit. Reeds 16 Nov.
1569 kreeg hij zijne benoeming tot bisschop van 's Hertogenbosch, als opvolger
van Sonnius. Na 13 Maart 1570 van Pius V zijne institutie tot bisschop ontvangen
te hebben, ontving hij in de S. Gudulakerk te Brussel uit handen van Maximiliaan
van Berghen, aartsbisschop van Kamerijk, de bisschopswijding, in het bijzijn van
Franciscus Sonnius, zijn voorganger en van Franciscus Richardot, bisschop van
Atrecht. 7 Mei 1570 hield hij zijn intocht te 's Hertogenbosch. 14 Aug. 1570 ontving
hij - namens Philips II - Anna van Oostenrijk, dochter van keizer Maximiliaan, de
a.s. gemalin van den spaanschen Koning. Zij was op voormelden datum te Nijmegen
aangekomen, en werd vijf dagen later plechtig te 's Hertogenbosch door bisschop
Metzius ingehaald. Door hare bemiddeling verleende Alva eene plechtige amnestie,
die kort vóór de aankomst der vorstin te 's Hertogenbosch was afgekondigd. 8 Mei
1571 hield Metzius de eerste diocesane synode te 's Hertogenbosch, waarbij de
besluiten van het Concilie van Trente opnieuw gepubliceerd werden. Het Manuale
Pastorum, in 1572 door M e t z i u s uitgegeven, kan men als een vervolg dier synode
beschouwen. In 1574 was de oneenigheid, die het kapittel van den Bosch tegen de
bisschoppen verwekt had, bijgelegd.
6 Maart 1579 werd Metzius tot waarnemend bisschop van Namen benoemd, daar
hij in Nov. 1577 zijn bisdom van 's Hertogenbosch reeds verlaten had en te Namen
was gaan wonen. 18 Sept. 1580 overleed hij in deze stad en werd in de voormalige
kathedraal aldaar begraven. Zijn portret bestaat in een anonieme gravure.
Zie: L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch
II ('s Hertogenb. 1872) 105-110; J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het
Bisdom van 's Hertogenbosch I (ibid. 1840) 224-231.
Smits
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[Mey, Jan of Johannes de]
MEY (Jan of Johannes d e ) (1), ged. te Rotterdam 20 Sept. 1633, overl. aldaar in
April 1721 en begr. te IJsselmonde, was een zoon van J e h a n d e M e y en S a r a
R a e y . In 1660 werd hij benoemd tot schepen te Rotterdam, van 1672-1720
behoorde hij tot de vroedschap, bij het verzetten der wet 13 Sept. 1672 door den
Prins daartoe benoemd. In deze periode bekleedde hij nog andere stedelijke ambten;
o.a. was hij meermalen burgemeester tusschen 1701 en 1720, herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1673 en 1721, en gecommitteerde raad van
1679-1682. In 1667 werd hij gekozen tot bewindhebber der W.-I.C. der kamer
Rotterdam, van 1677-79 en van 1703-1706 had hij zitting in het college der
admiraliteit op de Maas, van 1688-1690 in dat der admiraliteit van Zeeland en van
1707-1717 was hij dijkgraaf en baljuw van Schieland. Sinds 1686 was hij heer van
IJsselmonde, maar door zijn kinderloos overlijden kwam deze heerlijkheid in 1722
aan een door huwelijk met hem verwant lid der familie Bichon. Hij is driemaal gehuwd
geweest n.l. in eerste huwelijk 22 Nov. 1673 te Amsterdam met C l a r a
N i e u w g a a r d , daarna 18 Febr. 1686 te s Gravenhage met C o r n e l i a J o h a n n a
(bij haar dood C o r n e l i a C a t r i j n a genoemd) v a n B e a u m o n t , en 28 Aug.
1689 met M a r i a N i e d e c k eveneens van 's Gravenhage.
Nog een andere J a n of J e a n d e M e y (2) komt voor onder de
regeeringspersonen te Rotterdam. Gewoonlijk wordt hij d e J o n g e bijgenaamd.
Behalve enkele kleine ambten nam hij dat van schepen waar tusschen de jaren
1676 en 1695. Hij is te Rotterdam ged. 22 Febr. 1639, begr. aldaar 16 Nov. 1713
en was een zoon van J a n J a c o b s z . d e M e y en M a g d a l e n a B a r t e l s .
Hij was heer van Streefkerk, Alblasserdam en Lekkerland en huwde 23 Maart 1664
te Amsterdam met A n n a W i t h e y n .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Mey, Pieter de]
MEY (Pieter d e ), een broeder van den laatstgenoemde, is te Rotterdam ged. 9
April 1642, begr. aldaar 22 Aug. 1722. In 1671 vinden wij hem voor het eerst onder
de regeeringspersonen te Rotterdam, vervolgens was hij van 1675-1692
vroedschapslid, verder in deze periode o.a. burgemeester in 1676, 1677, 1680 en
1681, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1678 en 1715 en lid van het
college der admiraliteit op de Maas van 1682-1685. Ten gevolge van het
Costermansoproer werd hij 6 Oct. 1692 door den Prins uit zijn stedelijke ambten
ontzet. Na diens dood keerde hij wel weer terug in de vroedschap, maar als jongste
lid. Deze tweede periode in de stedelijke regeering duurde van 1703-1718, waarin
hij nogmaals burgemeester was in 1713 en 1714. In 1706 werden de Mey en eenige
andere vroedschapsleden uit de zoogenaamde correspondentie verbannen, wat
hun aanleiding gaf zich met vertoogen tot de Staten van Holland te wenden om
voortaan dergelijke cabalen te voorkomen. De Staten bemoeiden er zich echter niet
mee en de uitgebannenen, die onderwijl weer in genade aangenomen waren,
schenen toen geen behoefte meer te gevoelen aan verandering. Hij huwde 2 Aug.
1663 te Nieupoort met G e e r t r u i d v a n d e r H e y . Zijn gouden bruiloft werd
bezongen door A d r i a a n P a r s en een gouden gedenkpenning werd bij die
gelegenheid geslagen, waarvan een exemplaar in het Museum van oudheden te
o

Rotterdam berust (Cat. n . 1151).
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personen van dezen naam worden opgegeven, welk aantal in ieder
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geval teruggebracht moet worden tot drie, daar de eerst- en de laatstgenoemde
dezen Pieter in zijn periode vóór 1692 en na 1703 in herinnering brengen;
W a g e n a a r XVI, 128; XVII, 135; F r u i n , Verspr. Geschr. IX, 195 vlg.
Moquette

[Mey, Theodore François de]
MEY (Theodore François d e ), een zoon van den voorgaande, is ged. te Rotterdam
15 Nov. 1684 en begr. aldaar 20 Oct. 1758. Hij begon in 1711 zijn politieke loopbaan
te Rotterdam als commissaris van het waterrecht; van 1718-1758 was hij
vroedschapslid en bekleedde in die periode allerlei andere stedelijke ambten; o.a.
was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen 1720 en 1753 en gedurig gedeputeerde
ter dagvaart tusschen 1719 en 1758.
Bovendien vinden wij hem van 1722-1727 vermeld als baljuw der stad. Hij werd
31 Mei 1716 in ondertrouw opgenomen met C o r n e l i a V i n g e r h o e t van
Dordrecht.
Een schimpdicht op hem van een vurig prinsgezinde verscheen 2 Juli 1748 getiteld:
Op het droevig afsterven van Mej. Catharina Blockhuijzen enz.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Mey, Gerrit Hendrik van der]
MEY (Gerrit Hendrik v a n d e r ) geb. 27 Jan. 1851 te Amsterdam, overl. aldaar 16
Dec. 1895, was de zoon van G.H. v a n d e r M e y , heelen vroedmeester daar ter
plaatse. De jonge van der Mey was na de lagere school te Amsterdam te hebben
bezocht op 13-jarigen leeftijd gegaan naar de school van den heer Westbroek te
Schoonhoven met het doel om opgeleid te worden tot cadet aan de Militaire
Academie te Breda. Sterke bijziendheid maakte hem echter ongeschikt voor deze
loopbaan en daarom keerde hij naar Amsterdam terug waar hij geplaatst werd op
de nieuw opgerichte hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus (directeur Dr. D.
van Lankeren Matthes). Op 16-jarigen leeftijd deed hij eindexamen en na zich een
jaar toegelegd te hebben op de studie van latijn en grieksch legde hij in 1868 het
admissie-examen met goed gevolg af en werd ingeschreven als student aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam.
In Febr. 1874 werd hij, als candidaat in de medicijnen, te Utrecht met goud
bekroond voor de beantwoording van de prijsvraag: de Leer der Ademhaling,
historisch-kritisch toegelicht; denzelfden titel draagt zijn proefschrift, waarop hij 16
Juni 1876 te Utrecht promoveerde. Daarna ging bij naar Weenen, waar hij
voornamelijk de lessen in de chirurgie en de verloskunde van Billroth, Salzer, Carl
Braun von Fernwald en Bandl volgde. In Amsterdam teruggekeerd vestigde hij zich
als specialiteit in verloskunde en vrouwenziekte. Hij werd privaat-docent en hem
werd het onderwijs in de verloskunde opgedragen. Later werd hij verloskundige bij
het ned. israëlietisch armbestuur en leeraar aan de rijks-kweekschool voor
vroedvrouwen. Na den dood van Lehmann tot diens opvolger benoemd, aanvaardde
hij op 3 Oct. 1881 het hoogleeraarsambt met het uitspreken eener redevoering over:
Het bestaan van eene kraaminrichting, eene levensvoorwaarde voor verloskundig
onderwijs; deze rede werd niet afzonderlijk uitgegeven, maar werd opgenomen in
het Ned. Tijdsch. v. Verlosk. en Gynaec. VII (1896) 11. Zijne werkzaamheden
bepaalden zich niet tot hetgeen hem als hoogleeraar was opgedragen, hoever hij
ook de grenzen daarvan uitbreidde, zoowel door het oprichten eener verloskundige
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damsche universiteit. Op zijn initiatief werd de Nederlandsche gynaecologische
Vereeniging opgericht en als medewerker, secretaris en leider heeft hij veel
bijgedragen tot de ontwikkeling en bloei dezer vereeniging. Op wetenschappelijk
gebied heeft hij veel goeden arbeid geleverd, hetzij als mededeelingen en
voordrachten in de vergaderingen van het Genootschap voor Genees- en Heelkunde
te Amsterdam en de afdeeling Amsterdam der Nederl. Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunde, hetzij als bijdragen in het door de Gynaecologische Vereeniging
uitgegeven Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde en Gynaecologie en in het Nederl.
Tijdschrift voor Geneeskunde. De bewerking van een Leerboek voor Verloskunde
waaraan hij begonnen was, werd voleindigd door zijnen opvolger en vriend Prof.
H e c t o r T r e u b en verscheen in 1898. Hij huwde te Lunteren 15 Aug. 1878
Françoise Agathe Lydia Geraerds Thesingh.
Zie over hem een levensbericht (met portret) door Dr. C.N. v a n d e P o l l in
Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec. VII (1896); daarin komt ook voor een opgave
der door van der Mey behandelde onderwerpen, welke, zoover betreft het Genoots.
tot bevord. der Genees- en Heelk., te vinden zijn in de verslagen der
sectie-vergaderingen gedurende de jaren 1878-1889, terwijl in de 1-6de jaarg. v.
het Tijds. v. Verlosk. en Gynaecol. (1889-1894), waarvan hij mederedacteur was,
de verslagen der vergaderingen der Gynaecol. Vereeniging blijk geven van zijne
nauwkeurigheid en ijver als secretaris.
Verder verschenen de volgende bijdragen op wetenschappelijk gebied: Bijdrage
tot de statistiek der keizersnede in Ned. Tijd. v. Verlosk. en Gynaec. I (1889) 51;
Over het kleiner worden en verdrogen van tumoren, ibid. 67; Haematokolpos ten
gevolge van atresia hymenalis, ibid. 171; Over sluitgeboorten, ibid. 177; Over ruptura
uteri gravidi, ibid. 235 en 270; Gynaecologen-congres te Brussel, particuliere
correspondentie in het Ned. Tijds. v. Geneesk., 1892, II, 497, 523, 555; Openingsrede
van de 45ste alg. vergad. v.d. Ned. Maats. t.b. der Geneesk., ibid. 1894, II, 1; Over
de complicatie van zwangerschap met baarmoederkanker in Geneesk. Bladen, IIde
o

reeks n . 12 (1895); Leerboek der Verloskunde (Haarlem 1898).
Simon Thomas

[Meyden, Fop Pietersz van der]
MEYDEN (Fop Pietersz v a n d e r ) of V e r m e y d e n , geb. waarschijnlijk te
Rotterdam omstreeks 1539, daar hij 15 April 1595 ± 46 jaar wordt genoemd, en
overl. 5 Sept. 1616. Zijn ouders zijn onbekend. Sinds 1580, toen de rott. vroedschap
met 8 leden vermeerderd werd, heeft hij in dit college onafgebroken zitting gehad
tot zijn dood en bekleedde in die periode nog allerlei andere stedelijke ambten; o.a.
was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen 1586 en 1615 en meermalen
gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1590 en 1614. In 1585 werd hij lid van het
college der admiraliteit op de Maas, dat toen voor goed te Rotterdam gevestigd
was, en in 1602 behoorde hij tot de eerste bewindhebbers der O.-I.C. der kamer
Rotterdam. Hij was eerst gehuwd met G r i e t j e W i l l e m s W i n t e r , daarna met
Maertje Leenderts van Schilperoort.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en II, 367.
Moquette

[Meyden, Johan van der]
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MEYDEN (Johan v a n d e r ), geb. te Rotterdam, vermoedelijk omstreeks 1609,
overl. aldaar 23 Maart 1677, was een zoon van den volg. en Helena van der Hooge,
en een kleinzoon van den hiervoor genoemde. Hij werd 21 Sept. 1627
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student te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud.) en promoveerde
aldaar in de rechten. In 1638 werd hij tot lid van de vroedschap te Rotterdam gekozen
en hij bleef tot zijn dood in dit college zitting houden. Verschillende andere stedelijke
ambten bekleedde hij in die periode, o.a. was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen
1644 en 1672. Verder was hij lid van de hollandsche rekenkamer van 1641 tot 1644,
meermalen gecommitteerde raad tusschen 1645 en 1676 en dikwijls gedeputeerde
ter dagvaart tusschen 1650 en 1676. In de Staten-Generaal had hij zitting van
1652-1655 en van 1642-1647 behoorde hij tot de bewindhebbers der O.-I.C. der
kamer Rotterdam. Hij huwde 28 Mei 1644 te Amsterdam met C o n s t a n t i a
B a r t o l o t t i , een stiefdochter van den dichter Pieter Cornelisz. Hooft. Hij werd 17
Mei 1648 opnieuw in ondertrouw opgenomen met M a c h t e l t C o r n e l i a H o o f t
van Delft, wier grootvader een oom was van den zooeven genoemden dichter.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.; J.A. A l b e r d i n g k T h i j m e n A.A. V o r s t e r m a n
v a n O y e n , Het geslacht Hooft (Amst. 1881).
Moquette

[Meyden, Pieter Foppen van der]
MEYDEN (Pieter Foppen v a n d e r ), geb. te Rotterdam in het 4e kwartaal der 16e
eeuw, overl. aldaar 19 Sept. 1638, was een zoon van Fop Pietersz. van der Meyden
en Maertje Leendertsdr. (kol. 1332). Van 1631-1638 was hij lid van de vroedschap
in zijn vaderstad, in 1634, 1635 en 1638 burgemeester en in 1633 koos men hem
tot bewindhebber der O.-I.C. van de kamer Rotterdam. Hij werd 20 April 1608 in
ondertrouw opgenomen met H e l e n a v a n d e r H o o g e van Middelburg.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 3e afd. 231, 340, 357.
Moquette

[Michaëlius, Jonas]
MICHAËLIUS (Jonas), ook wel J o n a s J o a n n i s M i c h i e l s z . genaamd, was
de eerste predikant, die naar het eiland Manhattans in Nieuw-Nederland werd
gezonden. Zijn geboortejaar is onzeker. Indien wij in ‘Joannes Michaëlius’, die
volgens het Album Stud. Acad. Lugd. Bat. 6 Sept. 1600, op 23-j. leeftijd als theol.
stud. werd ingeschreven, denzelfden persoon mogen zien als Jonas Michaëlius,
dan werd deze 1577 geboren. Hij werd 1606 predikant in de kruiskerken van
Braband; van hier vertrok hij in 1612 naar Nieu-Bokswoude, welke gemeente hij in
1614 voor het naburige Hem verwisselde. In ditzelfde jaar huwde hij.
In 1624 ging hij naar St. Salvador in Brazilië. Toen de Hollanders deze vesting
moesten ontruimen, nam hij in 1625 of 1626 de wijk naar Guinea. Van hier vroeg
Michaëlius, door middel van de classis van Enkhuizen inlichtingen betreffende den
doop van twee ‘malaetkens’, kinderen, waarvan de moeders zwarten waren en de
vaders ‘christenen heeten’. De vaders waren ‘superstitieus ende irreligieus, woest
ende gantsch dissolut van leven’; de kinderen bovendien ‘in hoererye gebooren’.
De moeders zouden gaarne den doop inwilligen, ‘alwaer het maer op hope van
enigh geniet, ofte om van de educatie der kinderen ontlastet te werden’. De
directeur-generaal, die de kinderen ten doop zou houden, had ze reeds naar zijne
moeder en vrouw genoemd en had beloofd voor hunne opvoeding te zullen zorg
dragen. Zoowel de classis van Amsterdam (27 Juli 1626), als de Synode van
Noord-Holland (4 Aug. 1626, Art. 36) antwoordden, dat beide kinderen gedoopt
mochten worden. In 1627 keerde Michaëlius uit Guinea naar het vaderland terug,
om 24 Jan. 1628, in dienst der W.I. Compagnie, en afgevaardigd door
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den kerkeraad van Amsterdam, uit de haven van Texel naar Nieuw-Nederland uit
te zeilen. Zijne reis en aankomst heeft hij uitvoerig in twee brieven beschreven. De
eene is aan D. Adrianus Smoutius, predikant te Amsterdam (11 Aug. 1628); de
andere aan: ‘Joannes Foreest, secretaris der EE. Heeren gecommitteerden raden
van de Staten van Noord-Holland ende West-Vrieslant resideerende te Hoorn’. Deze
twee net geschreven en goed gestyleerde brieven zijn alsnog de hoofdbronnen voor
onze kennis van de vestiging der ned. herv. Kerk in Noord-Amerika.
Michaëlius ondernam de reis met zijne vrouw en drie kinderen, van wie
J o h a n n e s met name wordt genoemd. Op de reis, die van 24 Jan. tot 7 April
duurde, hadden zij veel te lijden èn van wege het gure weder, èn door de slechte
behandeling van den schipper E v e r t C r o e g e r met zijn scheepsvolk. In Juni
1628 overleed zijne vrouw. Het land en klimaat beschrijft hij als ‘goed ende
playsierich’; de bodem levert allerlei vruchten ‘soo medicinale als andere van allen
soorten; de alteratien van hitte ende coude sijn gemeynlijck subyt’. In plaats van de
hutten en holen, waarin men tevoren ‘meer genestelt dan gewoont’ had, begon men
nieuwe huizen te bouwen. Een nieuw fort, een koren- en houtzaagmolen waren in
aanbouw; steenen en tegels werden reeds gebakken en een kalkbranderij was in
werking. Sprekende over zijne huishouding, noemt hij den leeftocht hard en sober.
In plaats van een ‘vrije tafel’, had de W.-I. Compagnie hem 6 à 7 morgen land voor
zijn onderhoud gegeven, maar bij gebrek aan werkkrachten was dit land voor hem
waardeloos. Het rantsoen, dat werd uitgedeeld was ‘harde oude cost, boontgens,
graeuw erwten, gort, stokvis enz.’ Hij dringt er op aan, dat flink werkvolk worde
uitgezonden, om den grond te ontginnen. Veel was al bedorven, doordat de meesten
kwamen om een lui en ledig leven te leiden, zeggende: ‘dat se om te wercken wel
te huys gebleven mochten hebben’. De eerste kolonisten waren, getuige Michaëlius'
woord, ‘de meeste part al vry wat ruych ende ongebonden volck’. Onder hen begon
hij ‘een forme van een gemeente aen te stellen’. Als ouderlingen werden P i e t e r
M i n u i t en J a n H u y g e n benoemd. De viering van het H. Avondmaal had om
de 4 maanden plaats en dan kwamen er ongeveer 50 avondmaalgangers. Ook
onder de Walen, die in 1623 in Nieuw-Nederland waren aangekomen, deed hij
dienst. Hij verzocht den kerkeraad van Amsterdam, ‘welcker inspectie over ons hier
d'aldernaeste is, om correctie, instructie ofte goede advysen’. De kerkelijke en
burgerlijke zaken wenscht Michaëlius zooveel mogelijk gescheiden te houden ‘om
alle verwerringen ende brodderyen te verhoeden’. Zelf wil hij ook geen πολυπϱάγμων
of ἀλλοτϱιοεπίσϰοπος zijn.
Ook aan de zending onder de Indianen wijdde hij zich. Hij schrijft over hunne taal,
godsdienst, zeden en gebruiken. Een plan tot kerstening dezer volkeren wordt
ontwikkeld; de volwassenen moet men maar ‘in haer wesen’ laten, en met de
kinderen beginnen. Deze moeten nog jong zijnde van de ouders en uit den stam
verwijderd worden, om ze door een kundig en godzalig schoolmeester te laten
onderwijzen. Met elkander kunnen zij dan hunne eigen taal spreken, om zich zoo
voor te bereiden ten einde later als inlandsche zendelingen werkzaam te zijn. Tegelijk
met den brief aan Foreest geeft Michaëlius nog eenige curiosa mede als blijk van
vriendschap en dankbaarheid. Nog een jaar langer dan den bepaalden termijn - hij
was voor 3 jaar door de W.I. Compagnie aangesteld - is hij in Nieuw-Nederland
gebleven.
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Wij treffen hem 4 Maart 1632 weder in het vaderland aan en wel in de vergadering
van den kerkeraad van Amsterdam om verslag over zijnen arbeid uit te brengen.
Hij spreekt daar over de slechte verhouding, die er geweest was tusschen hem en
den dir.-gen. Minuit, welke aanleiding werd voor zijn terugkeer naar het vaderland.
Wij weten, dat Minuit in de lente van 1632 op ‘de Eendraght’ is gerepatrieerd;
waarschijnlijk waren zij beiden op hetzelfde schip. Vijf jaar later hadden de Bewindh.
der W.-I. Compagnie een predikant in Nieuw-Nederland noodig; Michaëlius, die ‘van
dienst ledich’ was werd hun door de deputati ad res Indicas aanbevolen (7 Sept.;
5 Oct.; 16 Nov. 1637). De Bewindh. antwoordden, dat ‘alse denselfden nodich
hadden, sy hem souden ontbieden’. In het volgende jaar werd hij nog eens
aanbevolgen (7 Juni; 5 Juli 1638); de Bewindh. konden hem echter niet gebruiken.
De verdere loop zijner levensgeschiedenis is niet bekend. Het kerkelijk archief van
Nieuw-Bokswoude en de acta van de classis van Enkhuizen zijn verbrand, en in
het kerkelijk archief te Hem vindt men over dezen persoon geen nadere inlichtingen.
De hoofdbronnen voor de biografie van Jonas Michaëlius zijn de twee
bovengenoemde brieven. De brief aan D. Adrianus Smoutius (11 Aug. 1628) werd
door J.T. Bodel Nijenhuis in de nalatenschap van Jacobus Koning teruggevonden
en uitgegeven in Kerkhistorisch Archief I (1857) 365-388. Het origineel berust thans
op de New York Public Library (Lenox building). De brief aan Joannes Foreest (8
Aug. 1628) is in 1902 te Amsterdam verkocht, in bezit gekomen van den Amerikaan
William Harris Arnold of Nutley (N.J.), en in facsimile met toelichting uitgegeven
door: J. D i n g m a n V e r s t e e g , Manhattan in 1628 (New York 1904). Zie verder:
Acta Classis Amstelod. III fol. 73r (27 Juli 1626); IV fol. 103 (7 Sept. 1637); IV fol.
107 (5 Oct. 1637); IV fol. 113 (16 Nov. 1637); IV fol. 125 (7 Juni 1638); IV fol. 129
(5 Juli 1638); Acta Syn. Noord- Holl. sub dato: 24 Aug. 1621; 12 Aug. 1625;
Protocollen van den Kerkeraad van Amsterdam VI fol. 311 (vgl. A. E e k h o f , Bastiaen
Jansz. Krol ('s Grav. 1910) Bijl. 28; M. V e e r i s , Chronologia ecclesiastica, dat is,
Kerkelijk Tijd-Register enz. (Amst. 1697) 119, 138; H o o r n b e e k , Sorg en Raad,
53, te vinden achter: W. H o g e r w a a r t s , Afscheidsreden tot de gemeinte op
Batavia ('s Grav. 1732); N. d e R o e v e r , Kiliaen van Rensselaer en zijne Kolonie
Rensselaerswijck, in Oud-Holland, VIII (1890) Bijl. B, 70, 71; A.J.v.d. A a ,
Aardrijkskundig Woordenboek, s.v. ‘Nibbixwoude’; G.J. V o s A z n . , Amstels
Kerkelijk leven (Amst. 1903); E.T. C o r w i n , Ecclesiastical Records (Albany 1901)
I, geeft enkele van de bovengenoemde data in engelsche vertaling. Zie ook: E.T.
C o r w i n , Manual of the Reformed Church in America (New York 1902) 622-628.
Eekhof

[Michiels, Andreas Victor]
MICHIELS (Andreas Victor), geb. te Maastricht 30 April 1797, overl. ter reede van
Padang (Bali) 25 Mei 1849, zoon van J o s e p h u s M i c h i e l s en A n n a
E l i s a b e t h G i l i s , aanvankelijk voor een rechtsgel. loopbaan bestemd, doorliep
het keiz. lyceum te Luik, maar werd daarna (1814) aangesteld tot 2en luit. der inf.,
eerst in franschen, toen in ned. dienst; werd in 1815 1e luit., woonde in 1814 en 15
den veldtocht in België en N. Frankrijk bij, vertrok in 1816 naar Indië; nam in 1818
deel aan de krijgsverrichtingen in Cheribon, en werd hetzelfde jaar bevorderd tot
kapt.; in
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1827 tot maj., 1832 luit.-kol., 1837 (bij keuze) kolonel, 1843 gen.-maj. titulair.
Hij nam van 1825-30 op roemrijke wijze deel aan den Java-oorlog, zoodat hij op
één dag werd benoemd tot R.M.W.O. 4e kl. en bevorderd tot id. 3e kl.; in 1831-32
aan de krijgsverrichtingen op Sum. W.K.; dempte in 1832 den opstand der Chineezen
in Krawang; voerde in 1833 de expeditie naar Djambi aan, ten gevolge waarvan M.
Kompeh bezette en een overeenkomst met den Sultan gesloten werd; was daarna
werkzaam als inspecteur der schutterijen en inl. korpsen op Java, en werd in 1837
benoemd tot mil. comm. van Sumatra's Westkust, waar hij, onder de algemeene
leiding van den als reg. comm. opgetreden legercomm. generaal F.D. Cochius, de
troepen aanvoerde die het lang belegerd Bondjol veroverden. Hij werd daarop (1837)
benoemd tot civ.-en mil.-gouv. van S.W.K; tot einde 1848 was het zijn taak, het land
geheel tot rust te brengen. Meermalen was daartoe nog de sterke arm noodig; o.a.
bij Daloe Daloe (1838), waar de laatste slag aan de Padri's werd toegebracht;
onderwerping van de kuststreek ten Z. van Atjeh (1839-40); demping van den
opstand van Batipoe (1841), waarop de benoeming tot comm. M.W.O. volgde;
onderwerping der Z.waarts gelegen districten (1844-45).
Ondanks alle uitmuntende mil. hoedanigheden heeft hij ter Sum. W.K., vooral
geschitterd als beleidvol staatsman, getuigen zijne zeer belangrijke rapporten en
de schoone uitkomsten van zijn bestuur.
In afwachting van de komst van den Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, die
tot comm. van het Ind. leger werd aangewezen, nam M. in 't begin van 1849 deze
betrekking waar, doch weldra werd hij benoemd tot aanvoerder en gouv.-comm.
der 3e balische exp., bij welke hij doodelijk gewond werd.
Gedenkteekenen te zijner eere zijn opgericht op het Michielsplein te Padang en
op het Waterlooplein te Weltevreden. Zijn portret is door J.H. Hoffmeister op steen
geteekend.
Van zijne hand verschenen: Neerlands souvereiniteit over de schoonste en rijkste
gewesten van Sumatra (Amst. 1846); Eene stem uit O.-I., de discussiën over de
zaak van H. Eerw. Bisschop Grooff ('s Grav. 1846); Moet Ned.-O.-I. autocr. of const.
geregeerd worden? ('s Grav. 1849); Toestand van Sum. W.K. in 1848 (na zijn dood
uitgegeven, 's Hertogenbosch 1851).
Zie voorts: P.J.F. L o u w e n E.S. d e K l e r c k , de Java-Oorlog (Bat. 1894-1909);
H.M. L a n g e , Het Ned. O.-I. leger ter Westk. van Sumatra ('s Hertogenb. 1852, 2e
dr. 1854); E.B. K i e l s t r a , Sumatra's Westkust van 1826-32, 1835-40, 1841-49 in
Bijdr. v.d.T. en L. en Vk. van N.-I. 5e volgr. III, V en VI; G. N i j p e l s , De exp. naar
Bali (Haarl. 1897); Hand. Ind. Gen. I (1854) 364.
Kielstra

[Mieden, Adriaan van der]
MIEDEN (Adriaan v a n d e r ), geb. te Alkmaar, ged. 4 Juni 1702, overl. te 's
Gravenhage 13 Nov. 1764, zoon van A r i s v.d.M., burgemeester van Alkmaar
(overl. 11 Mei 1739) en A n n a , dochter van J a c o b C o o r e n en M a c h t e l d
v a n T h y e (overl. 19 Maart 1732). In 1720, 17 Febr. werd hij student te Leiden,
15 Sept. 1724 rentmeester der exploiten van den Hoogen Raad, 1728 raadsheer
in het Hof van Holland. In 1744 werd hij, bij vonnis van het Hof van 7 Juli, van zijn
ambt vervallen verklaard op grond eener aanklacht wegens beleediging van het
Hof. Hoewel de Hooge Raad 7 Mei 1745 dit vonnis vernietigde, hield de
procureur-generaal de actie tegen hem gaande,
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totdat op 7 Mei 1747 de Staten van Holland de zaak voor beëindigd verklaarden; 9
Mei werd hij weer tot de besoignes van het Hof toegelaten. Zeer waarschijnlijk stond
deze gunstige wending zijner zaak in verband met de omwenteling in Holland. Sinds
vele jaren stond hij in betrekking tot de stadhouderlijke familie, die zijne diensten
gebruikte bij de behartiging harer belangen in Zeeland; brieven van hem aan prins
Willem van 1735 af zijn aanwezig in het huisarchief van H.M. Hij werd nu in 1747
en 1748 ook geraadpleegd over veranderingen in de stedelijke regeeringen. Na den
dood van den Prins steeg zijn invloed bij de Gouvernante, en vooral na 1756 werd
die sterk; in het groote conflict van 1757 en 1758 tusschen Haarlem en de
Gouvernante was hij een van haar voornaamste adviseurs. Men beweerde van
hem, dat hij er naar streefde om den raadpensionaris Steyn uit diens post te
verdringen. Volgens sommige zijner tijdgenooten was de haat der groote steden,
speciaal van Amsterdam, tegen dezen gunsteling der Gouvernante, een der groote
drijfveeren van het krasse optreden dier steden tegen haar in 1758. Van haar gunst
kreeg van der Mieden een nieuw bewijs, toen zij hem 3 April 1758 uit een voordracht,
waarin hij op de tweede plaats stond, tot president van het Hof benoemde. Na den
dood der Gouvernante ijverde hij met Grovestins en O.Z. van Haren voor prinses
Carolina maar bedierf het hierdoor bij Brunswijk. Enkele van 's mans dichtproeven
zijn bewaard in een der bundels van zijn vriend M a u r i c i u s .
Uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h W o u t e r s , gesloten te 's Gravenhage 20
o

Maart 1725, had hij twee zoons: 1 . A r i s , geb. 9 Juli 1726, sinds 1747 lid der
regeering te Alkmaar, 1 April 1757 tweede en 13 Juli 1759 eerste secretaris van
o

Holland; 2 . G u a l t h e r i s G e o r g e G i d e o n , sinds 1757 lid der regeering te
Alkmaar, in 1778 en volgende jaren vele malen burgemeester, ontslagen 30 Mei
1788, overl. 18 Nov. 1798.
Zie: Archives de la Maison d' Orange-Nassau, 4e S., III, passim; K r ä m e r ,
Gedenkschriften van G.J. van Hardenbroek, I, passim; Uittreksels uit de brieven
van d'A f f r y in Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen. XXVII; Nijhoff's Bijdr., 4e R., VIII en
IX; Navorscher LI (1901) 557-559.
Bruinvis

[Mieden, Jacob Cooren van der]
MIEDEN (Jacob C o o r e n v a n d e r ) geb. te Alkmaar, gedoopt 9 Jan. 1698, overl.
27 Febr. 1751 te Lent; oudere broeder van den voorgaande. Hij werd student te
Leiden 16 Juni 1717 en promoveerde aldaar in de rechten 30 Oct. 1719. Door zijn
huwelijk in het laatst van Jan. 1726 met S u s a n n a D o u b l e t te 's Gravenhage
bekwam hij voor een vierde deel de heerlijkheid Callantsoog. In 1728-37 was hij
weesmeester, in 1738 en 39 schepen zijner geboortestad. 18 Mrt. 1731 werd hij
benoemd tot baljuw der Nieuwburgen; in die betrekking had hij om zijne gestrengheid
meermalen verschil met de dorpsbesturen in zijn rechtsgebied. In 1740 werd de
baljuw en secretaris van Callantsoog (tevens opzichter van 's Lands werken op de
eilanden) J a n H a r g e , beschuldigd van vele knevelarijen, afgezet, 6 Dec. op last
van v.d.M. bij Alkmaar gearresteerd en te Callantsoog, buiten toegang van vrouw
en kinderen, op water en brood in de boeien gezet. Het onderzoek werd geleid door
een zeeman, M a a r t e n M o o y , die niet de minste rechtskennis bezat; maar het
gelukte niet den beklaagde tot bekentenis te brengen. Verzoeken zijner
naastbestaanden aan leenmannen en aan het Hof van Holland om ontslag, verlichting
van gevangenschap en bespoediging der procedure zonder gevolg blijvende, wend-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1338
de men zich tot den Hoogen Raad, die, van gepleegde onregelmatigheden overtuigd,
op menschelijker behandeling en onpartijdiger berechting van den beklaagde
aandrong. Nochtans werd er met de zaak geen voortgang gemaakt en bleef H.
geboeid en buiten toegang. In Febr. 1742 riep zijne vrouw de tusschenkomst in der
Staten van Holland, die 8 Aug. goedvonden, om, ongeprejudicieerd de rechten der
heeren van Callantsoog, de procedure voor leenmannen te staken en haar over te
brengen voor het hof. H. werd 7 Oct. overgebracht naar de Voorpoort en het hof
besliste 5 Apr. 1743, dat de tegen hem gedane aanklacht bestond uit onwaarheden,
verdraaiingen van waarheden of evidente calumniën, weshalve het hem onschuldig
verklaarde en vrijsprak. Tevens meende het nauwkeurige informatiën te moeten
inwinnen aangaande de gevoerde informeele procedures en de jegens Harge
gepleegde mishandelingen, en dus verleende het den procureur-generaal een
mandement crimincel met apprehensie tegen v.d.M. Deze hiervan verwittigd,
verdween 28 April uit Alkmaar en liet zich tevergeefs dagvaarden. Zijne goederen
werden daarop in beslag genomen en geïnventariseerd, en de Staten benoemden
29 Aug. een waarnemer van het baljuwschap der Nieuwburgen. Susanna Doublet
verzocht den Staten de zaak van haar man te verwijzen naar het gerecht van Alkmaar
en vulde dit verzoek aan door eene memorie van rechten, eerlang gevolgd door
eene tweede rekest met eene aanvulling der memorie. In laatstgenoemd stuk werden
schandelijke en voor de eer der justitie krenkende uitdrukkingen gevonden en de
advocaat-fiscaal verkreeg apprehensie op de inzendster, die in Dec. er in slaagde
met haar gezin Alkmaar te verlaten. De Staten vergunden haar 9 Jan. '44 om voor
haar man te mogen proponeeren exceptie declinatoir in de tegen hem ingestelde
procedure, waarover het hof, dat den weg van extraordinaire procedure verkoos,
zich zeer bezwaard toonde. De zaak kreeg nog grooter omvang, maar toen v.d.M.
stierf was ten aanzien van hem of zijne vrouw geen vonnis gewezen; en toen eerst
werd een opvolger in het baljuwschap benoemd. Uit het huwelijk zijn te Alkmaar 8
kinderen, waarvan 3 bij het vertrek der moeder reeds overleden waren, en is 1 in
1745 te Lent geboren.
Zie: B r u i n v i s , Een bedenkelijke strafvervolging met een geduchten nasleep in
Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh., 4e Reeks, VIII, 382.
Bruinvis

[Mierop, Mr. Johan Gerbrand van]
MIEROP (Mr. Johan Gerbrand v a n ), geb. te Rotterdam 6 Nov. 1733, overl. aldaar
1 Dec. 1807, was een zoon van J o h a n G e r b r a n d v a n M i e r o p en
H e n r i e t t a M a g d a l e n a S c h e n k e n b e r g . Hij werd 27 Aug. 1750 te Leiden
ingeschreven als student en promoveerde aldaar in de rechten. In 1759 begon hij
zijn politieke loopbaan te Rotterdam als commissaris van het waterrecht en bekleedde
achtereenvolgens allerlei stedelijke ambten; in 1762 werd hij schepen, in hetzelfde
jaar nog schepen-commissaris; van 1780-1795 was hij vroedschapslid, in 1787, 91
en 92 burgemeester. In 1780 en van 1784-1794 trok hij als gedeputeerde ter
dagvaart; in 1795 kreeg hij zitting in het college der admiraliteit op de Maas. De
omwenteling maakte hem eenige jaren ambteloos burger; maar in 1803 werd hij
door de burgerij opnieuw in de regeering geroepen als raadslid en hem het
wethouderschap opgedragen, welk ambt hij tot zijn dood vervuld heeft. Hij huwde
te Rotterdam 18 Juni 1755 M a r i a S a r a 1 e P e t i t , in 2e huwe-
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lijk te Brielle 5 Sept. 1773 B a r b a r a S a r a v a n H o o g w e r f f , in 3e huwelijk te
's Gravenhage 21 Mei 1780 A l b e r t i n a A n n a R o e l a n s , en in 4e huwelijk te
Utrecht 18 Dec. 1803 J a c o b a M a r i a M a r t e n s .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, en Rott. Historiebl. 2e afd. 171, waar de periode van
zijn raadslidmaatschap en wethouderschap onjuist is opgegeven.
Moquette

[Minto, Sir Gilbert Elliot, graaf van]
MINTO (Sir Gilbert Elliot, graaf van), geb, 23 April 1751, overl. 21 Juni 1814, zoon
van Sir G. Elliot van Minto in Roxburghshire en A. Dalrymph Murray Kynynmond,
ontving zijn eerste opvoeding gedeeltelijk in Frankrijk, volbracht zijne rechtsstudiën
te Oxford en was van 1776-1784 en van 1786-1793 lid van het Lagerhuis. Als
zoodanig werd hij vooral bekend door zijn klacht tegen Sir Elijah Impey, wegens
handelingen van dezen rechter in Britsch-Indië. In 1793 werd hij benoemd tot civiel
commissaris te Toulon; toen die plaats kort daarop weder in handen der Franschen
kwam, vestigde hij zich te Florence en trad in Juni 1794 op als gouverneur van
Corsica, welk eiland hij echter 26 Oct. weder moest verlaten. Na een verblijf te
Napels, keerde M. 15 Maart 1798 in Engeland terug en werd in Oct. d.a.v. tot het
pairschap verheven met den titel baron Minto of Minto. In Jan. 1799 werd hij benoemd
tot buiteng. gezant en gevolm. minister te Weenen, welken post hij tot het voorjaar
van 1801 bekleedde. In Juli 1807 aanvaardde hij het bestuur als Gouv.-Gen. van
Indië. Hij wist aldaar het ernstig verstoorde evenwicht in de financiën te herstellen
en beteugelde het te hevig optreden der christelijke zending tegen mahomedanisme
en hindoeïsme, welke verstandige maatregel in Engeland afkeuring wekte. Veel
werd door hem voor de ontwikkeling van het volk gedaan, terwijl hij door
onderhandelingen en, waar het noodig was, door optreden met de wapenen het
britsche gezag in Indië op vasteren grondslag vestigde. Ook buiten het door hem
bestuurde gebied breidde hij dat gezag uit; op de Franschen veroverde hij in 1810
de eilanden Bourbon en Mauritius en op de Hollanders in datzelfde jaar de Molukken.
Persoonlijk vergezelde hij in 1811 de expeditie naar Java, alwaar hij zes weken
vertoefde om het britsche bestuur voorloopig te organiseeren. Tot zijne eer strekt,
dat hij niet gehandeld heeft overeenkomstig de bedoeling der directeuren der O.-I.
Compagnie om alleen het gezag der Nederlanders (toen onder Frankrijk staande)
te vernietigen, hunne wapenen aan de inlanders over te geven en daarna het eiland
weder te ontruimen, ten gevolge waarvan de weerlooze Hollanders aan de inlanders
zouden zijn overgeleverd; evenals zijn gezegde tot Muntinghe - bij de onzekerheid
of Java wel in het bezit der Engelschen zou blijven - ‘in the mean time let us do as
much good as we can’. In 1813 werd hij vrij plotseling van zijn post in Britsch-Indië
teruggeroepen, vermoedelijk omdat eene plaats moest gevonden worden voor lord
Moira, een persoonlijken vriend van den Regent. M. werd toen benoemd tot Viscount
Melgund en Earl of Minto. In Oct. 1814 gaf hij het bestuur aan zijn opvolger over en
kwam in Mei 1814 in Engeland terug, waar hij reeds in de volgende maand te
Stevenage overl. Hij werd begraven in Westminster Abbey.
Minto was den 3 Jan. 1777 gehuwd met Anne Maria, dochter van sir George
Amyand. Uit dit huwelijk sproten drie zoons en drie dochters.
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Zijn door J. Atkinson geschilderd portret is in de Nat. Port. Gal. te Londen.
Zie: Dictionary of National Biography XVII (Londen 1896) 257; Indische Gids II
(1880) 500 en 703: Vertrouwelijke brieven van Lord Minto. Zie verder de bronnen,
vermeld bij ‘Raffles’ in dit deel.
Rooseboom

[Mirkinius, Conrardus of Markinius]
MIRKINIUS (Conrardus) of M a r k i n i u s , overl. vóór 12 Dec. 1633; sedert 1600
predikant te Capelle a/d. IJsel, later te Emmerik; sedert 1626 legerpredikant, zoo
ook in 1629 veldprediker in het leger voor den Bosch. Na de inneming dier stad
hield hij 19 Sept. in de St. Janskerk een leerrede waarbij tegenwoordig waren,
behalve Frederik Hendrik en Amalia van Solms, tal van vorstelijke personen. Het
gehoor bestond uit omstreeks 8000 menschen.
Met vier van elders geleende predikanten, nl. Ds. Voetius uit Heusden, Ds.
Spiljardus uit Gorinchem, Ds. Moringius uit Zalt-Bommel en Ds. Busshovius uit
Utrecht had Mirkinius in de veroverde veste een ‘gereformeerde gemeijnte te
fundeeren’. Op 9 Oct. 1629 kwamen deze leeraren voor de eerste maal bijeen en
11 Nov. hadden zij het reeds zoover gebracht, dat een kerkeraad bevestigd werd.
Wellicht is Mirkinius in Maart 1630 uit den Bosch vertrokken. Dit blijkt uit de
stadsrekeningen van 's Hertogenbosch. Gestorven is hij voor Dec. 1633, als blijkt
uit dezelfde rekeningen: ‘Item 12 Dec. 1633 aen A n d r e a s M i r k i n i u s , soen
van Conrardus Mirkinius, in zijn leven Predicant by de heeren gecommitteerden van
Staten in leger, ten opsichte van eenige goede redenen haer Edel moverende, 12
gul.’.
Mirkinius vertaalde uit het fransch: Vergaderinghe ghehouden in de kercke van
o

Genève enz. (Rotterdam 1612, Pamflet Knuttel n . 1999) en uit het latijn V a l e r i i
M a x i m i Negen boecken van ghedenkweerdige, loflicke woorden, daden ende
geschiedenissen der Romeynen ende uytlantsche volcken (Rotterdam 1614).
Zie: B o r , Nederl. Oorl. V, 359; K n u t t e l , Acta der Par. Synoden van Zuid-Holland
I ('s Grav. 1908) 171 en 207; W. M e i n d e r s m a , De Gereformeerde Gemeente
te 's Hertogenbosch 1629-1635 (Zalt-Bommel 1909).
Meindersma

[Modius, Franciscus]
MODIUS (Franciscus), geb 4 Aug. 1556 te Oudenbourg in Vlaanderen, volgens
anderen te Aardenburg in Zeeland, overl. 23 Juni 1597 te Aire, zich meestal
noemende Modius Brugensis. Hij studeerde te Douai in de rechten en verkreeg
daar in 1573 den doctorsgraad, werkte sinds 1575 te Leuven en had hier Petrus
Peckius en Leoninus o.a. tot leermeesters, legde zich tevens op philologische studies
toe en sloot vriendschapsbanden met Justus Lipsius en Franciscus Nansius. Vooral
de invloed van den eerste is van overwegende beteekenis op de latere richting van
zijn studie geweest. In 1577 schijnt hij Leuven verlaten te hebben om een reis door
Zuid- en Noord-Nederland te maken en bibliotheken te bezoeken. Wij treffen hem
aan in Zeeland en Holland, waar hij eenige maanden vertoefde. De
oorlogstoestanden en financieele moeilijkheden brachten hem er toe het vaderland
te verlaten en naar Duitschland te vertrekken, waar hij in Keulen een weldoener
vond in Karel van Egmont, balling als hij, wiens steun hem zijn verdere leven
vergezelde. Te Keulen in kennis geraakt met geleerden en philologen van naam,
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Riedesel van Eisenbach te zijn opgetreden. Het jaar 1581 ziet hem weder in
Nederland terug ten einde zijne financieele omstandigheden en die van Egmont te
regelen. Zijne pogingen ook die bij de Staten en den Prins van Oranje hiertoe
aangewend, hadden weinig gevolg. Slechts voor Egmont kon hij een som gelds
machtig worden. Ook reeds in 1580 schijnt Modius voor hetzelfde doel een reis naar
het vaderland gemaakt te hebben, doch van de uitkomsten daarvan is niets bekend.
Deze reizen deden hem zijn post als secretaris verliezen. De bekende dichter
Posthius hielp hem echter en van Oct. 1581 tot Sept. 1584 was hij secretaris en
bibliothecaris van Erasmus Neustetter te Würzburg, dien hij op zijn reizen door
Duitschland vergezelde. Een jaar bracht hij vervolgens met bezoeken van
bibliotheken door te Fulda, Frankfort, Keulen, Aken, Luik en Brugge, om in 1585 als
corrector in dienst te treden van den drukker Sigmund Feyerabend, bij wien hij twee
jaren bleef. Voor diens pers bewerkte hij een aantal juridische werken en nieuwe
uitgaven, o.a.J. D a m h o u d e r ; P.C. B r e d e r o d i u s (Thesaurus Sententiarum,
1587); het Corpus Juris Canonici (1586, 3 dln.) en het C.J. Civilis van D.
G o d o f r e d u s (1587, 4 dln.). Na dezen arbeid volgen van 1588-1590 weder een
aantal reizen, totdat zijn beschermer van Egmont, die inmiddels proost van het St.
Pieter-kapittel te Aire was geworden, hem hier in 1590 een kanonikaat bezorgde.
Het volgend jaar weder in Duitschland reizend, werd hem een professoraat in de
rechten te Würzburg aangeboden, waarvoor hij ten slotte bedankte. Zijn laatste
jaren bracht hij te Aire door. Behalve de genoemde uitgaven zijn een aantal kleinere
latijnsche gedichten van zijn hand bewaard en de hoofdwerkzaamheid van zijn
leven, als resultaat van zijn studie van oude handschriften in tal van bibliotbeken,
een groot aantal uitgaven van romeinsche klassieken, waarvan de voornaamste:
M a p h e i V e g i i L a u d e n s i s Astyanax et Vellus Aureum (Col. 1579); Q. C u r t i i
R u f i Historiarum magni Alex. Maced. Libri VIII (Col. 1579); F l . V e g e t i i R e n a t i
... de re militari Libri IV (Col. 1580); J u s t i n i ex T r o g i P o m p e i historiis externis
Libri XLIII (Col. 1582); Novantiquae Lectiones, tributae in epistolas centum (Francof.
1583); J u s t i n u s T r o g i P o m p e i i Hist. Philipp. Epitoma (Francof. 1587); T.
L i v i i P a t a v i n i Histor. omnium Roman. Libri omnes. (Francof. 1588, 3 dln.).
J. Sadeler heeft 1587 zijn portret gegraveerd, en Ph. Galle heeft het gegraveerd
voor de Icones von M i r a e u s .
Zie: P. L e h m a n n , Franciscus Modius als Handschriftenforscher (München
1908); A. R u l a n d in Archiv hist. Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg XII;
W. S e i b t , Stud. zur Kunstund Kuliurgeschichte II (1882).
van Kuyk

[Moelendino, Joannes de]
MOELENDINO (Joannes d e ), secretaris van Wageningen in de 16e eeuw,
waarschijnlijk een bloedverwant en de opvolger van P e t e r v a n d e r M o e l e n ,
die in een gerechtssignaat van 1558 als secretaris van Wageningen wordt vermeld.
Hij schreef eene verzameling wageningsche keuren, loopende vanaf 1392, welk
werk in 1561 was voltooid. Het hs. berust in het rijksarchiefdepot te Arnhem en is
uitg. door J.S. v a n V e e n in Versl. en Meded. Oude Vad. Rechtsbr. IV, 459 v.v.
Van Kuyk

[Moere, Joseph van der]
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MOERE (Joseph v a n d e r ), geb. 17 Febr. 1791 te Menen, gest. 6 Maart 1875 te
Drongen. Als seminarist van het groot-seminarie te Gent was hij een der slachtoffers
van Napoleons gewelddadige
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inmenging in kerkelijke zaken (1813), al deelde hij niet in de verbanning der
seminaristen, door hem beschreven in: De Jonge Levieten van het Seminarie van
Gent te Wezel .... (Brussel 1856). In 1816 trad hij in de societeit van Jezus en na
als leeraar in de H. schrift en in de kerkgeschiedenis te Freiburg (Zw.) te zijn
opgetreden, werd hij tot president benoemd van het kort geleden opgerichte
seminarie te Kuilenburg. Hij nam deze functie waar van 1821-1825, toen het
seminarie op bevel van koning Willem I gesloten werd. Sinds dien verbleef hij in
België en hervatte in 1838 het sinds lang onderbroken werk der Bollandisten, waarin
hij de Acta S. Theresiae a Jesu, voorzien van critisch commentaar, in het 6e deel
van October uitgaf.
Voor zijne overige werken vergelijke men: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l.
Compagnie de Jésus V (Bruxelles 1898) 1151-1154.
Derks

[Molendino, Petrus de]
MOLENDINO (Petrus d e ), v a n d e r M o e l e n , overl. 23 Mei 1459, genoot een
zeer zorgvuldige opleiding, studeerde te Parijs, waar wij hem in 1416 en 1417
ontmoeten, trok van daar naar Keulen, waar hij in het najaar 1417 in de matrikel
werd ingeschreven, en eenigen tijd later naar Bologna, waar hij in 1419 als student
voorkomt. Later plaatste hij zijn naam ook in de matrikel van Leuven. Wordt hij reeds
te Keulen als magister artium aangeduid, hij verwierf zich ook den graad van doctor
legum. Behalve kanunnik van St. Salvator te Utrecht, was hij decanus van St. Paulus
te Luik. Te Keulen wordt tegelijk met hem ingeschreven T h e o d . d e M o l e n d i n o ,
waarschijnlijk een verwant. Omstreeks denzelfden tijd is een A l a r d u s de
M o l e n d i n o , proost van het Maria-kapittel te Utrecht, die in 1400 procurator
causarum aan de roomsche Curie is (B r o m , Bullarium Trajectense II, 325).
Op een votiefschilderij in de St. Paulskerk te Luik, voorstellende Maria met het
kind Jesus, aangebeden door Maria Magdalena tusschen St. Petrus en St. Paulus,
is hij afgebeeld als donateur.
Zie: K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 156; R e u s e n s , Matric. de l' Univ.
de Louvain I, 216; F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis Germ. Univ.
Bononiensis 170; D e n i f l e et C h a t e l a i n , Auct. Chartul. Univ. Paris. II, 206, 224
v.; Archief Aartsb. Utrecht XI, 55.
van Kuyk

[Monchy, Engel Pieter de]
MONCHY (Engel Pieter d e ), geb. te Rotterdam 17 Juli 1793 als zoon van M.M. de
Monchy (1) en Maria Huisinga Dekker, gest. te Amsterdam 7 Sept. 1883. Hij werd
in 1816 lid der firma de Monchy en Zonen en handelde daarna onder eigen
firmanaam; 15 Juli 1826 werd hij commissaris van de Rott. Spaarbank, 29 Sept.
1829 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank van koophandel en 13 Jan. 1841 lid
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 6 Juli 1843 werd hij gekozen tot lid
van de Tweede Kamer der Staten-Gen., 13 Juli 1846 als zoodanig herbenoemd en
30 Nov. 1848 bij de directe verkiezing opnieuw gekozen. 10 Dec. 1850 werd hij
benoemd tot president van de Ned. Handelsmaatschappij en bleef dit tot 30 Juni
1874. Hij trouwde te Rotterdam 6 Aug. 1817 met M a r i a J o h a n n a M e e s .
o

Zie: Algem. Ned. Familiebl. 1883-1884 n . 136.
Wiersum
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[Monchy, François Willem de]
MONCHY (François Willem d e ) geneeskundige, gereformeerd gedoopt te Rotterdam
25 Febr. 1749, gest. 14 Mrt. 1796, zoon van Dr. Salomon de
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Monchy (1) en Maria Petronella van Hoecke, werd 14 April 1766 te Leiden als med.
stud. ingeschreven en promoveerde 9 Aug. 1774 op een proefschrift: de Medico
optimo naturae et observatore et imitatore. Hij vestigde zich na zijn promotie tot dr.
med. te Rotterdam als stadsdokter (1778), woonde in de Wijnbrugstraat, en werd
in 1787 benoemd tot honorair professor aan de Illustre School te Rotterdam (Resol.
d. Vroedsch. 4 en 18 Juni 1787), doch werd 22 Oct. van dat jaar, als slachtoffer der
partijschappen, uit zijn ambt van stadsgeneesheer ontslagen.
Ook bekleedde hij eenige stedelijke ambten, was b.v. vóór 1787 meermalen
schepen en in 1795 lid van den raad. (In Bronnen I wordt hij abusievelijk als lid van
o

de vroedschap opgegeven). Zijn portret wordt genoemd bij M o e s , Icon. Bat. n .
5126. Hij huwde 26 Maart 1776 met S u s a n n a H e n r i ë t t e v a n d e r P o e s t
en 23 Febr. 1789 met M a r i a M a r t h a C o r n e l i a d e N o r m a n d i e . Hij was
directeur van het Bataafsch Genootschap, en lid van het Zeeuwsch Genootschap
en van de Holl. Mij. der Wetensch. te Haarlem.
van Leersum

[Monchy, Michiel Marinus de (1)]
MONCHY (Michiel Marinus de) (1), geb. te Rotterdam 18 Maart 1759, overl. aldaar
6 Dec. 1818, was een zoon van Dr. Salomon de Monchy (1) en Maria Petronella
van Hoecke. In 1786 werd hij benoemd als majoor der schutterij, in 1787 was hij
vroedschapslid, van 1803-1808 lid van den raad, van 1808-1811 wederom van de
vroedschap en evenzoo met afwisselenden titel van 1813-1818. In 1811 werd hij
aangesteld tot lid van den Algemeenen Raad van het departement der monden van
de Maas. Bij het bezoek van het keizerpaar in datzelfde jaar aan de stad Rotterdam
was hij kommandant van de eerewacht te paard, in welke waardigheid een portret
o

in olieverf van hem bestaat, dat in het Museum van Oudheden berust (Cat. n . 378).
In 1813 was hij adjunct-maire en in 1818 burgemeester. Hij huwde 27 Febr. 1791
Maria Huisinga Dekker.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II 354; P e t i t , Repertorium 1421.
Wiersum

[Monchy, Michiel Marinus de (2)]
MONCHY (Michiel Marinus d e ) (2), geb. te Rotterdam 31 Maart 1820, overl. 20
Aug. 1898, zoon van Engel Pieter de M. en Maria Johanna Mees (kol. 1342). Hij
was chef van een groot handelshuis, maar bovendien van 1865-1874 lid van den
raad en medebestuurder van zeer vele instellingen: sinds 1855 lid en daarna 24
jaren lang, van 16 Jan. 1874 tot 31 Dec. 1898 president van de Kamer van
Koophandel, president van de Rotterd. Bank en voorzitter van de Rott.
Handelsvereeniging bij de liquidatie na de catastrophe van 1879, commissaris van
de Stoomvaart-maatschappij Nederland, sinds 1874 directeur van de Maatschappij
van assurantie, disconteering en beleeningen, en voorzitter, later eere-voorzitter
van het college van commissarissen van Mercurius. Hij was een ijverig lid van de
doopsgezinde Gemeente.
Hij was getrouwd met C u n e r a C o r n e l i a W i l k e n s . In 1898 stierf hij op zijn
terugreis van Zwitserland plotseling te Dusseldorp en werd 24 Aug. te Hillegersberg
begraven. Zijn portret, geschilderd door Jozef Israëls, hangt in het Museum Boijmans.
Zie: N. Rott. Cour. 25 Aug. 1898.
Wiersum
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[Monchy, Salomon de (1)]
MONCHY (Salomon de) (1), geneeskundige, zoon van F r a n ç o i s d e M o n c h y
en M a r i a W a l o p , geb. te Gouda 23 Juni 1716 (volgens Alb. Studios. Acad. Lugd.
Bat. 1714), gest. te Rotterdam 28 Jan. 1794 en te Dordrecht begraven.
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Hij studeerde te Leiden, waar hij in 1735 werd ingeschreven en promoveerde 23
Juni 1739 op een proefschrift de Opio tot Med. Dr. Hij werd 28 Sept. 1740 als poorter
van Rotterdam ingeschreven en bewoonde omstreeks dien tijd een huis in de
Westwagenstraat. Hij trouwde 19 Maart 1747 te 's Gravenhage (volgens Algem.
Ned. Familiebl. te Scheveningen) met M a r i a P e t r o n e l l a v a n H o e c k e ,
geboren te 's Gravenhage, en woonde toen aan de Leuvehaven. In een noot op
bladz. 4 van een gedicht (gem. arch. Rotterdam): Ter 73 verjaringe van den Hooggel.
H.S. de Monchy emerit. stads med. doetor, etc. op den 23 van Zomermaand 1789,
zijnde tevens de vijftigste verjaring der inwijding van Zijn Hooggel. tot geneesheer,
onderteekend: suum cuique, wordt vermeld dat ‘zijn Hooggel. werd Doctor te velde,
bij de hulptroepen van den Staet, in den jare 1743, en heeft vier campagnien
bijgewoond’. 15 Sept. 1760 werd de Monchy, in de plaats van den overleden Adam
Noodt, benoemd tot Stads-Medicinae Doctor.
Naar aanleiding van de toenemende klachten over de onbekwaamheid der
chirurgijns op de rotterdamsche koopvaardijschepen, boden de Monchy en zijn
collega Leonardus Patijn zich aan tot het geven van onderwijs aan de toekomstige
koopvaardij-chirurgijns. De stadsregeering nam het aanbod dankbaar aan en schonk
beiden den eeretitel van professor (Resol. d Vroedsch. 9 en 23 April 1770;
G r o s h a n s , Hist. Verslag over de Geneesk. School te Rotterdam, 15 noemt als
jaar der benoeming verkeerdelijk: 1776). Groshans is van meening, dat dit onderwijs,
waarvan, uithoofde van de bestaande gildewetten, geen andere dan leerlingen van
rotterdamsche heelkundigen genieten konden, slechts van korten duur geweest is.
13 Juli 1778 verzocht en verkreeg de Monchy zijn ontslag, met ‘behoud van
tractement en de douceurs van vrijdom van tocht en wacht gedurende zijn leven’,
maar in 1788 werden hem, ten gevolge van staatkundige beroeringen, niet alleen
zijn eeretitel, doch ook zijn traktement als stadsdokter ontnomen (Resol. d. Vroedsch.
14 Febr. 1788). In 't jaar 1789 herdacht de Monchy op 73-jarigen leeftijd zijn 50-jarige
loopbaan als geneesheer. Hij stelde veel belang in de inenting der kinderpokken
en heeft veel bijgedragen tot de invoering van deze methode ter bestrijding van de
pokken in Nederland. Met J.F. van Leempoel (zie kol. 1260) en eenige andere
collega's gaf hij een belangrijk werk uit: de Inenting der kinderpokjes, enz. (Rotterd.
1757). In dit geschrift wordt medegedeeld dat de schrijvers het eerst het 4-jarig
dochtertje van doctor Monchy hebben ingeënt.
De Monchy was een der eersten aan wien Steven Hoogendijk (kol. 1151) zijn
plannen tot oprichting van het Bataafsch Genootschap toevertrouwde: hij was ook
een der eerste directeuren, en leidde de eerste algemeene inaugureele vergadering
op 18 Mei 1781. Bij deze gelegenheid hield hij een redevoering: Over de geringe
oorzaken, uit welke het verval en de wederopkomst der kunsten en wetenschappen
ontstaan zijn, en de gewigtige zoo wel als duurzame gevolgen die zij gehad hebben.
Hij schreef eenige geleerde verhandelingen o.a. over de inenting der kinderpokken,
over een besmettelijke ziekte onder de runderen, en over de ziekten aan boord van
de West- Indische koopvaardijschepen, welk laatste geschrift in het engelsch vertaald
en door de Holl. Mij. v. Wetensch. met goud bekroond werd. Zie Boekzaal, 1764, I
447; H o l t r o p , Biblioth. med. chirurg.
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De Monchy was lid van de Acad. Caes. Leop. Carolina Nat. Curiosorum, van de
Holl. Mij. v. Wetensch. en v.h. Zeeuwsche Genootschap. Zijn naam kwam voor op
de lijst van 18 geneeskundigen, die volgens het oordeel van de leidsche professoren
voor de benoeming tot hoogleeraar aan de hoogeschool te Harderwijk in aanmerking
kwamen.
Zijn geschilderd portret hangt in het Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Een
ander heeft Chrétien in physionotrace naar een teekening van Fouquet (1790)
gegraveerd.
van Leersum

[Monchy, Salomon de (2)]
MONCHY (Salomon d e ) (2), geb. te Rotterdam 29 Jan. 1792, overl. aldaar 8 Febr.
1851, oudste zoon van M.M. de Monchy (1) en Maria Huisinga Dekker, eenige
broeder van E.P. de Monchy (kol. 1342); garde d'honneur in 1813, vrijwillige jager
in 1815, brouwer in de brouwerij ‘De twee Leeuwen’ te Rotterdam (Twee
Leeuwensteeg), lid van de brandersfirma M.M. de Monchy en Zonen; werd 18 Mei
1840 benoemd tot opperboekhouder der Bank van Leening te Rotterdam. Hoewel
geen vakmusicus, had hij een meer dan gewone kunstvaardigheid in de behandeling
der pauken. In 1808 speelde hij een concert voor 6 pauken van C.E. Graaf op een
concert van Eruditio musica te Amsterdam. Wouter Hutschenruyter (overl. 8 Nov.
1878) schreef voor hem eveneens een concert voor acht - andere bronnen schrijven
zeven - pauken, meermalen door hem uitgevoerd. Op de muziekfeesten der
Maatschappij tot bevordering der toonkunst ('s Gravenhage 16 en 17 Oct. 1834,
Amsterdam 21 en 22 April 1836 en Amsterdam 6 en 7 Mei 1840) werkte hij als
paukenist in het orkest mede.
Behalve de algemeene bronnen over het geslacht de Monchy, genoemd in het
Repertorium van P e t i t kol. 1421 zijn te raadplegen: Allgemeine musikalische
Zeitung X (1807/8) 602; G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais
(1864) 57; Rotterdamsch Jaarboekje IX (1911) 138; Cecilia LXVIII (1911) 55.
Enschedé

[Monulphus]
MONULPHUS, gestorven einde der 6e eeuw. Uit edele ouders (volgens sommige
lateren was zijn vader heer van Dinant) geboren, werd hij (naar men verzekert als
opvolger van den H. Domitianus) bisschop van Maastricht. B r u n o K r u s c h ,
Script. Rer. Merov. I 790. not. 3.). Hier bouwde hij eene kerk ter eere van den H.
Servatius en bracht daarheen diens reliquieën over. Volgens H e r i g e r verplaatste
hij den bisschoppelijken zetel van Tongeren naar Maastricht. Eene beknopte
samenvatting van den strijd in de 17e en 18e eeuw, of de opvolgers van den H.
Servatius bisschoppen van Maastricht of van Tongeren moeten genoemd worden,
o

geeft K o e p k e , Mon. Germ. Hist. Scriptores VII, 148; Cfr. Acta S.S.L. 783-86, n .
o

95 vlg., vooral n . 107-108. I o c u n d u s , A e g i d i u s v a n O r v a l en anderen
verhalen de legende, dat hij door het bouwen eener kapel ter eere der H. Cosmas
en Damianus aan het riviertje Legia, den oorsprong heeft gegeven aan de stad Luik,
(Cfr. B a l a u . Les Sources de l' Histoire de Liège au Moyen Age (Brussel 1903) 9).
Eene andere legende, waarvan pas in het einde der 14e of het begin der 15e eeuw
het eerste spoor merkbaar is, beweert, dat hij met den H. Gundulfus (kol. 1007) uit
zijn graf is opgestaan, om bij de inwijding van den dom van Aken tegenwoordig te
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zijn. 1 September 1890 werd zijn grafmonument in de St.-Servaaskerk te Maastricht
teruggevonden.
2

Over zijne levenbeschrijvers zie P o t t h a s t , Bibl. Histor. Medii Aevi (Berl. 1896)
II, 1485;
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Bibl. Hagiogr. Latina (Brussel 1900/1) in voce; J.A.F. K r o n e n b u r g , Neerlands
Heiligen in vroeger eeuwen (Amsterdam 1900) I, 55; over den bouw der
St.-Servaaskerk te Maastricht: S c h m e i t s La Basilique de St. Servais à Maestricht,
batie par St. Monulphe et ses constructions romanes (Tongeren z.j.); over de legende
der opstanding uit het graf zie de schrijvers vermeld bij K r o n e n b u r g , Maria's
Heerlijkheid in Nederland (Amsterdam 1904) I, 39.
Kronenburg

[Mort, Jacobus le]
MORT (Jacobus l e ), geb. 13 Oct. 1650 te Arnhem, overl. 1 Maart 1718. Reeds 26
Febr. 1664 werd hij te Leiden als student ingeschreven, terwijl hij ook korten tijd te
Amsterdam in een apotheek werkte. In 1672 richtte hij te Leiden een particulier
chemisch laboratorium op, waarin hij ook pharmaceutisch onderwijs gaf. Wegens
dit onderwijs en het uitoefenen van medische praktijk, zonder een akademischen
graad te hebben behaald, werd hij door het collegium chirurgicum in 1677
veroordeeld tot een geldboete. In het volgende jaar echter promoveerde hij te Utrecht
tot doctor in de medicijnen. Van Marggraf, die private, en van de Maets, die sedert
1669 publieke colleges gaf en wiens assistent hij geweest was, ondervond hij veel
tegenwerking. Korten tijd na het overlijden van laatstgenoemde (29 Jan. 1690) tot
praefectus laboratorio chymico (6 Mei 1690) benoemd, bleek de tegenwerking
(hoewel ook Marggraf - in 1687 - overleden was) niet ten einde te zijn. De senaat
toch besloot, 15 Juni 1690, de aankondiging van le Mort's colleges, door hem ‘ad
valvas academiae’ gehecht, te doen verwijderen (Acta Senatus hs. XII, 103 vso),
zoodat curatoren genoodzaakt waren hem daartoe uitdrukkelijk vergunning te geven
(Resol. curat. VIII, 140; 8 Nov. 1690). Moeilijkheden bleven echter bestaan;
waarschijnlijk bracht de slechte toestand van het laboratorium hem er toe in 1693
zijn colleges te staken. Eerst na het besluit van curatoren (Resol. curat. VIII, 269
vso; 8 Nov. 1695), bedoeld laboratorium op kosten van de universiteit te zullen
herstellen, hervatte le Mort zijn colleges. Ruim een jaar later (Resol. IX, 29; 8 Febr.
1697) bleek hij opnieuw bezwaar te maken zijn colleges en chemische oefeningen
voort te zetten, tenzij curatoren hem een beteren titel en een behoorlijke toelage
verschaften, en hem zijn voorschotten restitueerden. Een bespreking met twee der
curatoren vond plaats en als gevolg daarvan werd le Mort beroepen tot gewoon
hoogleeraar in de chemie (16 Mei 1697). De approbatie van Willem III, den
oppercurator, bleef echter uit, ook nadat curatoren bij den raadpensionaris Heinsius
daarop hadden aangedrongen. Waarschijnlijk is de ongunstige financieele toestand
der universiteit de schuld geweest. Het wachten moede, staakte le Mort opnieuw,
waarop curatoren (20 Sept. 1700, Resol. IX, 228) hem voorloopig 100 ducatons
toelegden, ten einde de kosten van zijn demonstraties te kunnen bestrijden. Eerst
na den dood van Willem III (8 Maart 1702) werd le Mort aangesteld tot gewoon
hoogleeraar in de medicijnen en chemie (6 Mei 1702). Aanvankelijk schijnt het hem
voor den wind te zijn gegaan: zoo werd zijn traktement (ƒ 800.) op 1 Febr. 1705
verhoogd met ƒ 200. (Resol. curat. IX, 364). Maar in 1703 begon Boerhaave, sedert
1701 lector in de medicijnen, privaatonderwijs in de chemie te geven (Chem. Weekbl.
o

1909, n . 45) en naarmate diens roem klom, verminderde het bezoek aan le Mort's
colleges
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(H a l l e r , Tagebücher 1723-1727, herausgeg. v. H i r z e l (1883) 106).
Zijn portret is uitgegeven in de bij van der Aa verschenen reeks leidsche
professorenportretten.
Zie verder: G.C.B. S u r i n g a r in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1865, II, 288 en
J o r i s s e n , Het Chem. Lab. te Leiden etc. (1909). Zijn chemische werken worden
ook in laatstgenoemd boek opgesomd; eenige andere vindt men vermeld bij E l o y ,
Dictionn. hist. 1778, 53 en bij P a q u o t , Mémoires (1770) III, 255. De in den
Catalogue of printed Books van het British Museum, Academies, part I (1885) 386
genoemde Sermo academicus is bij onderzoek gebleken ten onrechte aan le Mort
te zijn toegeschreven. Het is de afscheidsrede van Boerhaave als hoogleeraar in
de chemie en botanie.
Jorissen

[Muré, Joannes Christianus Hubertus]
MURÉ (Joannes Christianus Hubertus), geb. te Maastricht 11 Jan. 1828, overl. 30
Mei 1891 te Leiden. 15 Aug. 1853 priester gewijd werd hij in Dec. benoemd tot
leeraar aan het seminarie Hageveld te Voorhout, waar hem in 1857 de lessen in de
wijsbegeerte werden opgedragen. In 1867 werd Muré aangesteld tot pastoor te
Berkenrode (gem. Heemstede), welke parochie hij 25 Nov. 1875 verwisselde met
die van St. Petrus te Leiden. Bekend is Muré vooral als exegeet en kanselredenaar,
terwijl ook eenige apologetische verhandelingen van zijn hand verschenen zijn. Al
hetgeen hij schreef kenmerkte zich door duidelijkheid, getuigde van grondige en
veelomvattende studie, en toonde een meesterschap over taal en vorm.
Muré's voornaamste werk is zijn: Bijbelsche Geschiedenis des Ouden en Nieuwen
Testaments (eerste druk in 3 dln. 1863-66 Leiden; tweede in 4 dln. aldaar 1878-82).
Aanvankelijk opgezet als een vrije bewerking van Dr. J. S c h u s t e r 's Handbuch
zur Bibl. Gesch. des Alt. und Neuen Test., verschilt Muré's werk toch zoozeer
daarvan, dat het een zelfstandig werk moet worden genoemd. De letterlijke
vertalingen van de H. Schrift, welke in dit werk voorkomen en zich kenmerken door
zuiver hollandsch, zijn vervaardigd naar de lezing van de Vulgaat, maar waarbij
toch ook de grondtekst is geraadpleegd en somtijds gevolgd. Als een leerboek ten
dienste van het onderwijs verscheen in 1866 Handboek der Bijbelsche Geschiedenis
van het O. en N. Test. De 3de druk (1898) is herzien door G.A. L o o t s , de 4de
verscheen in 1907. Uit het roomsch missaal vertaalde Muré de Lessen en Evangeliën
op alle de Zondagen en eenige der voornaamste Feestdagen van het jaar (2de druk
in 1904) en in 1885 gaf hij ook nog uit Lessen en Evangeliën op al de dagen van
het jaar (Leiden). Om aan kinderen het vanbuitenleeren der Evangeliën gemakkelijk
te maken, gaf hij in 1878 uit: Evangelieboekje voor kinderen met verklarende
aanteekeningen (dl. I, 2de druk 1879, dl. II, 1878 Leiden). Ook schreef Muré bij de
198 platen van Dr. J u l i u s S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d verklarende bijschriften
(Rott. 1875).
Na den dood van Muré werden in 1897 uitgegeven: Meditaties op het lijden en
sterven van O.H.J. Chr. 7 jaarg. (Leiden), waarvan in 1905 een 2e druk verscheen,
terwijl in 1908 daaraan nog toegevoegd is een 8ste jaarg. met een levensbericht
door G.v.d. B o o g a a r d . J.J.M. T e u l e bezorgde in 1902 de uitgave van de
Adventspredikatiën van pastoor Muré.
Naar aanleiding van een feestrede door Dr. J.C. Zaalberg 31 Oct. 1865 te 's
Gravenhage gehouden, schreef Muré: Dr. Zaalbergs feestrede,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1348

gehouden in den plechtigen dankstond ter gedachtenis der kerkhervorming,
wederlegd ('s Gravenhage 1856). Hierin weerlegt Muré de oude grieven door
Zaalberg nog eens herhaald, dat de r.k. Kerk Christus' middelaarschap miskent
door hare priesters, door de vereering der heiligen en vooral door de vereering van
Maria. Na de twee brieven van Zaalberg, gericht aan de r.k. Christenen zette Muré
nog eens Zaalbergs verkeerde voorstelling omtrent de r.k. leer over Christus en Zijn
eenig middelaarschap uiteen in het artikeI: De eenige middelaar (Katholiek XXX
(1856) 193, 325; XXXI (1857) 201).
Het artikel: over de Evangelisch-Catholieke Godgeleerdheid als de Godgeleerdheid
der toekomst (Kath. XXXI (1857) 178) schreef Muré naar aanleiding eener
redevoering over dit onderwerp, gehouden door prof. Hofstede de Groot (Gron.
1857). Muré komt op tegen de bewering dat er voor den waren godsdienst
levensgevaar bestaat en hij kant zich tegen een Evangelisch-Catholieke
godgeleerdheid, niet éénvormig zelfs niet gelijksoortig, maar toch één van strekking
toch bezield door éénen en denzelfden in waarheid goddelijken geest. In een ander
artikel (Kath. XXX (1856) 365) toont M. aan, dat prof. H. de Gr. de tegenwerpingen
door St. Thomas tegen zijn eigen leer gemaakt, citeert als stellingen van St. Thomas
zelven. In een tweede artikel houdt hij na het antwoord van H. de Gr. die bewering
vol en toont hij aan, dat er ook geen reden bestaat om aan te nemen, gelijk H. de
Gr. dit deed, dat St. Thomas eigenlijk een andere leer was toegedaan, dan hij
verdedigde (Kath. XXXII (1857) 74).
Verder schreef Muré nog een boekje: Paschenrekening (Leiden 1885). In de
Bloemlezing uit nederl. Proza-schrijvers en Dichters enz. ('s Hertogenb. 1857) vindt
men onder eene proeve van dramatische poëzie: Athur en Eduard de onderteekening
J.C.H. Muré.
Groenen

[Murmellius, Johannes (1)]
MURMELLIUS (Johannes) (1), geb. 1480 te Roermond en overl. te Deventer 2 Oct.
1517, zoon van D i r k M. Hij ontving in zijn geboorteplaats zijn eerste opleiding,
waarover hij later met niet zeer grooten lof spreekt, en kwam dan ter schole in
Deventer bij den beroemden humanist Alexander Hegius (wschl. 1493). Vervolgens
begaf hij zich naar de keulsche universiteit (ingeschreven 14 April 1496 als
J o h a n n e s d e R u r e m u n d i s pauper) en werd bursalis der Laurentiana. Tot
zijn leermeesters behoorden hier o.a. Arnold van Tongeren, de in de Epistolae
Obscurorum Virorum zoo fel doorgehaalde hoogleeraar, dien Murmellius echter met
vereering bleef gedenken, al koos hij in de zaak Reuchlin ook tegen hem partij.
Waarschijnlijk 1498 te Keulen baccalaureus en, zeker, 14 Mrt. 1500 licentiaat in de
artes geworden, staakte hij er voorloopig zijn studiën uit geldgebrek en aanvaardde
het ambt van conrector der Domschool in Munster, die toen juist, onder invloed van
Rudolf von Langen, in beslist humanistischen geest hervormd was en onder het
rectoraat van Timann Kemner kwam te staan. De eerste jaren scheen hij het met
Kemner wel te kunnen vinden; vol ijver wijdt hij zich aan de opvoeding der jeugd en
vindt tevens den tijd voor verschillende schoolwerkjes, zooals zijn Opus de Verborum
Compositione (1502) en een bloemlezing (Ex elegiis T i b u l l i , P r o p e r t i i e t
O v i d i i selecti versus, 1504). Deze maakte al zéer bizonderen opgang: zij bracht
het tot 77 uitgaven, de laatste te Bremen 1789 (cfr. K. K o l d e w e y in Mitth. der
Gesellsch. f. deutsche

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1349

Erz. und Schulgesch. (Berlin) 1891, 164, 167). De onderbreking zijner studies schijnt
de oorzaak te wezen, dat hij eerst 26 Maart 1504 den keulschen magistertitel
behaalde onder den deken der artistenfakulteit Joh. von Nördingen. Intusschen ging
M. voort met schrijven: uit het jaar na zijn promotie dagteekent het Enchiridion
Scholasticorum, door Nehemius ‘een waarlijk gulden boekje’ genoemd, dat over de
plichten der scholieren handelt, terwijl hij in 1507 zijn Elegiarum moralium libri quatuor
gaf, het voornaamste zijner dichterlijke voortbrengselen en een van de uitstekendste
der nieuw-latijnsche poëzie. De verhouding met Kemner echter werd er niet beter
op, ja in 1508 kwam het met dezen tot openlijken strijd. Bij alle verdiensten leed
Kemner aan groote ijdelheid en zelfoverschatting, en toch, M. had veel meer te
beteekenen dan hij: om M. kwam men naar Munster, de conrector stond in hooger
aanzien dan de rector. Aanleiding tot een volkomen breuk werd het openbaarmaken
van een gedicht, door M. gedurende een tijdelijk verblijf in Hamm vervaardigd (zomer
1506), waarin hij, in plaats van Kemner met de zoo graag gewilde loftuigingen te
overladen, scherpe critiek op hem oefent. M.'s positie aan de domschool was
onhoudbaar geworden; hij aanvaardt dan het ambt van rector der munstersche
Ludgerusschool (waarschijnlijk omstreeks Paschen 1508). De verzameling
Epigrammen de Magistri et discipulorum officiis (1510) wemelt van duidelijke en
gebeten toespelingen op dezen strijd. Niettemin zijn beide partijen, wellicht door de
bemoeiing van Langen e.a., eenigermate verzoend, althans in 1512 treft men M.
opnieuw aan de domschool. Maar nadat hij bij Kemner had doorgezet, dat Caesarius
onderricht in het grieksch kwam geven en hij ook zelf diens lessen had bijgewoond,
schonk hij de voorkeur aan het rectoraat in Alkmaar en liet zich daar in 1513
benoemen. Zijn laatste te Munster vervaardigd geschrift was de Pappa puerorum,
bestaande uit 4 hoofdstukken: een, naar bijeenbehoorende woordengroepen
geordend, vocabularium; een aantal gesprekken ter oefening; een ‘leere der
manyeren to leeven’, en een reeks gebruikelijke spreekwoorden en gezegden, alles
met het nederduitsch ernaast. Tot het midden der 16e eeuw werd dit boek, naar
men berekent, in 32 uitgaven en meer dan 30.000 ex. over Duitschland, de
Nederlanden en Zwitserland verspreid. M., die Munster niet had verlaten zonder
grootmoedige verontschuldiging aan Kemner, stond nu op het toppunt van zijn roem.
Reeds over de 400 brieven van geleerden had hij ontvangen, minstens even zoovele
geschreven. Zijn naam kwam dan ook ten goede aan de alkmaarsche school: terwijl
in den regel het getal leerlingen de 150 wel niet teboven ging, telde deze, blijkens
de Informacie van 1514 (uitg. F r u i n , 79), ‘omtrent 350 clercken van buyten’, eenige
jaren later, volgens een mededeeling van den praeceptor Guilielmus Zuermondt,
reeds over de 600, zoodat tegen het einde van M.'s rectoraat het getal van 900
leerlingen, dat de overlevering vermeldt, best bereikt kan zijn. Wat M.'s bezoldiging
van stadswege aangaat, in de Informacie staan 150 gld. voor ‘de rectoer met vijf
rectoers van der schole’ uitgetrokken, waarbij natuurlijk nog de inkomsten uit de
schoolgelden te voegen zijn. In den beginne gevoelde M. zich te Alkmaar vreemd
en verlaten, doch dat werd beter, toen hij, waarschijnlijk immers te Alkmaar, in het
huwelijk getreden was, en het gemis van den munsterschen kring hem min of meer
vergoed werd
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door vriendschap met geleerden in de buurt, zoo bijvoorbeeld met den egmonder
abt Meinardus Man, wien hij zijn Caroleia opdroeg (1515) en misschien met den
monnik uit datzelfde klooster, Balduinus de Haga Comitum. Uit dankbaarheid maakte
M. bij het overzicht der ‘Monachi ordinis sancti Benedicti’, door Balduinus vervaardigd
of afgeschreven, een aanbevelend epigram (Hs. 611 Mij. Ndl. Letterk. Leiden, waarin
ook de catalogus der abdij-bibliotheek). Het gelukkigst zal M. ongetwijfeld de
toenemende bloei zijner school gestemd hebben. Dan, plotseling werd die schoone
bloei verstoord door den inval van een woesten troep huurlingen, de ‘Zwarte Hoop’,
in dienst van Karel van Gelder (1517). De vreemde leerlingen ontvluchtten de
geplunderde stad en ook de rector, beroofd van een groot deel zijner have en van
zijn middelen van bestaan, zag zich genoodzaakt, met zijn jonge vrouw en kind weg
te trekken. Hij begaf zich naar Zwolle, denkelijk in de hoop, hier een aanstelling te
krijgen. In Zwolle liet (Sept. 1517) de raad van Wezel onderhandelingen met hem
aanknoopen, om de leiding hunner stadsschool op zich te nemen, maar M. had
intusschen een aanzoek ontvangen voor rector der deventer school. Dat nam hij
aan. Slechts korte tijd echter was hem hier beschoren: 2 Oct. 1517 stierf hij, 37 jaar
oud, na een ziekbed van weinige dagen. Vrij algemeen geloofde men het gerucht,
dat hij geen natuurlijken dood zou gestorven zijn, maar dat hij ‘door twee onbekenden
op last van een ander’ was vergiftigd. Die andere moet dan de zwolsche rector
Gerard Listrius wezen, pas te voren door M. gehekeld in een zijner scherpste
epigrammen en wien M. een leelijk sta-in-den-weg was voor het ook door hem
begeerde deventer rectoraat. Overweging der argumenten voert tot de slotsom: àls
M. vergiftigd is, rust inderdaad op Listrius groote verdenking; maar wel moet hij in
dat geval met sluwe voorzichtigheid zijn te werk gegaan, want na M.'s dood wordt
hij zelf rector in Deventer: de vroede mannen zullen dus geen termen hebben
gevonden, om aan het gerucht waarde te hechten.
M. heeft met zijn kalmen, vastberaden ijver zeer veel gedaan gekregen, om de
klassieke studiën in Duitschland en de Nederlanden ingang te doen vinden. Vandaar
ook zijn verzet tegen de middeleeuwsche leerboeken (in het bizonder het Doctrinale
van A l e x . d e V i l l a D e i en de wijsgeerige geschriften van P e t r u s
H i s p a n u s ) zooals dat het meest in zijn laatste, te Alkmaar geschreven, werk tot
uiting komt: Scoparius in barbariei propugnatores et osores humanitatis (1517). Hij
hanteert er ‘den bezem’ (scoparius), door de voorstanders dier boeken met een
aantal uitspraken van beroemde italiaansche en duitsche humanisten te lijf te gaan,
richt zijn aanvallen zoowel op ‘zekere bemoeizieke monniken’, die afkeurden, dat
hij met zijn leerlingen de psalmen las, als op ongeschikte lexicografen,
woordverklaarders, commentatoren, juridische muggenzifters, filosofasters,
theologisten. Brak hij hier af, hij liet niet na ook op te bouwen: nog over de 25
leerboeken of schooluitgaven en 9 verzamelingen gedichten zijn er van hem bekend.
Verschillende zijner voor het onderwijs bestemde werkjes bleven, met oplaag na
oplaag, in gebruik meer dan honderd jaren, enkele waren op duitsche en hollandsche
scholen tot het einde der 18e eeuw in zwang.
Volbloed humanist, stond M. in den strijd Reuchlin - keulsche theologen aan de
zijde van den eerste: Reuchlins Defensio prijst hij en haalt hij met voorliefde aan,
hij schrijft zelfs een
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Encomium Reuchlini. En al behoorde hij tot de oudere generatie humanisten, die
van de kerkleer als zoodanig niet afweken, toch veroordeelde hij, kordaat en
onbewimpeld, de misstanden in de Kerk en onder de geestelijkheid, - ook hier een
volbloed h u m a n i s t .
Zie: D. R e i c h l i n g , Johannes Murmellius. Sein Leben und Seine Werke (1880)
(met bibliografie en bloemlezing uit zijne gedichten); Ausgewählte Gedichte von
J o h . M u r m e l l i u s . Urtext und Metrische Uebersetzung (1881) (ook als bijlage
tot het Heiligenstädter Gymnasialprogramm van 1881; aanteekeningen van
R e i c h l i n g , metrische vertaling van S c h l ü t e r ); W. W e s s e l s in Dietsche
Warande 1881, 223 vlg.; J.B. S i v r é in Provinciale Almanakvan Limburg 1882, 179
vlg.; H o r a w i t z in Allg. Deutsche Biogr. XXII (1886) 65 vlg.: J. F r e u n d g e n , Des
J.M. pädagogische Schriften (1894); A. B ö m e r , Ausgewählte Werke des
Münsterischen Humanisten J.M. (Münster 1892-95), bevat: De Mag. et disc. off.
Epigr.; Enchir. scholast.; Elegiae morales; Pappa Puerorum; Scoparius; (cfr. Berliner
Philologische Wochenschrift XIII (1893) 534; XIV (1894) 598; R o e r s c h in Biogr.
Nation. de Belgique XV (1899) 355 vlg.; R e i c h l i n g , Reform der Domschule zu
Münster 1500 (1900) 63 vlg.; Murmelliana achter H.E. v a n G e l d e r , Gesch. der
Lat School te Alkmaar (1905) 149 vlg.
van der Velden

[Murmellius, Johannes (2)]
MURMELLIUS (Johannes) (2), zoon van den voorgaande, geb. waarsch. te Alkmaar
omstreeks 1515. Priester gewijd in Luik. Hij voerde den titel Magister en ging tot het
protestantisme over. 1559 was hij ‘etlicher miszthat halb’ - misschien de uitgave
zijner anti-pauselijke geschriften - te Ehrenbreitstein gevangen gezet. Omstreeks
1565 werd hij ‘Generalsuperindent’ te Oehringen in het graafschap Hohenlohe. Hij
schijnt de laatste van zijn geslacht geweest te zijn. Schreef: Anzeigung viler
Päpstlicher Miszbreuch und Abgöttereyen. Mit gründlicher Ableinung der selbigen
.... (Gedruckt zu Straszburg in Hans Knoblauchs Druckerey. 166 pp.); Anzeigung
u.s.w..... Jetz von nevem gebessert und gemert .... (Straszburg, Hans Knoblauch,
zonder jaar; opdracht van 1556).
van der Velden

[Musch, Cornelis]
MUSCH (Cornelis), geb. 1592 of 1593 te Rotterdam, gest. 15 Dec. 1650 te 's
Gravenhage. Hij was de zoon van J a n J a c o b s z . M u s c h (koopman in 1602
bewindhebber der Oost-Indische Compagnie ter kamer van Rotterdam, van 1602
tot zijn dood in 1610 lid van de vroedschap enz. te Rotterdam) (zie Bronnen voor
de Geschiedenis van Rotterdam) I, register i.v.) en van M a r i t j e M a t e l i e f f , die
in 1637 nog leefde. De geringe afkomst van Musch, waarvan in pamfletten soms
o

smalend gesproken wordt, is dus verzinsel (b.v. Knuttel n . 5372: ‘ien
visch-tevenzoon’). Hij studeerde te Leiden, waar hij 15 April 1612 als student
ingeschreven werd; het blijkt niet, of hij zijne studiën aldaar of elders voltooid heeft.
3 Jan. 1619 begon zijne staatkundige loopbaan, toen hij door de nieuwe regeering
van Rotterdam (ingesteld bij het verzetten van de wet door Maurits in 1618) benoemd
werd tot één der drie secretarissen. 27 April 1628 volgde zijne benoeming tot griffier
der Staten-Generaal als opvolger van Johan van Goch, die den door Musch ook
geambieerden post van thesorier-generaal ging bekleeden (v a n W i j n , Bijv. op
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W a g e n a a r XI, 39, en Pamflet Knuttel n . 5372). In 1645 (26 April) werd hij door
de Staten-Generaal ook nog aangesteld tot ‘grootbaljuw van den lande van de Vrye
in Vlaenderen’ (Commissie-boeken Staten-Generaal, alg. rijksarchief). In 1643 (14
April) was hij hoog-
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heemraad van Delfland geworden (v a n L e e u w e n , Batavia Illustrata 1508), terwijl
Lodewijk XIII van Frankrijk hem in 1634 in den ridderstand verheven had. Zijne
belangrijkste rol speelde hij als griffier, al is het bij gebrek aan gegevens niet mogelijk
zijn invloed in bijzonderheden na te gaan. In 1635 leidde hij de geheime
onderhandelingen over vrede met Spanje te Arnhem, Kranenburg en Turnhout
(W a d d i n g t o n , La Rép. des Prov. Unies, la France et les Pays-Bas Espagnols
de 1630 à 1650 (Paris 1895) I, 346 v.). Hij was een ijverig voorstander van de
staatkunde der prinsen van Oranje. Waarschijnlijk bewerkte hij, dat de stadhouder
sedert 1621 een grooten invloed kreeg op de samenstelling van de vroedschap te
Rotterdam (F r u i n , Verspr. Geschr. IX, 191). Vooral bij Willem II stond hij zeer in
de gunst. Deze benoemde hem tot één zijner raden, bepaaldelijk om de financiën
van zijn huis op orde te brengen (Naleezing op W a g e n a a r XI, 214 en A i t z e m a
III, 280). Hij nam een werkzaam aandeel in den strijd van Willem II tegen de Staten
van Holland: o.a. stelde hij de eerst in 1651 bekend geworden deductie op tot
verdediging van 's Prinsen houding (A i t z e m a III, 582 vlg.), waarin de hollandsche
Staten op zeer scherpe wijze aangevallen werden; volgens een pamfletschrijver
o

(Knuttel n . 17058) had Musch dit stuk, terwijl hij zich kleedde, aan een klerk
gedicteerd, waarom het ‘ver te rauw’ was. Musch' bekwaamheid, handigheid en
werkzaamheid worden door de tijdgenooten algemeen geroemd. Zijne
karakter-eigenschappen werden terecht minder hoog gesteld: hij was heftig, valsch
en trotsch; Nicolaas van Reigersberch duidde hem soms aan onder den typeerenden
schuilnaam van C a t i l i n a . Hij deed aan spiritisme en was zelf medium. Zijne
oneerlijkheid bleek o.a. in de notuleering van ter Staten-Generaal genomen besluiten:
hij teekende soms heel wat anders op dan besloten was (v a n d e r C a p e l l e n ,
Gedenkschriften I, 646). Zijne ergste zonde was geldgierigheid: bij zijne benoeming
tot griffier had de rotterdamsche regeering veel moeite hem tot het afleggen van
rekening en verantwoording te brengen; in zijn griffierstijd kon men voor geld heel
veel van hem gedaan krijgen, al werd het staatsbelang er direct door geschaad.
Reeds bij zijn leven werd zijne corruptie in verscheidene pamfletten aan de kaak
gesteld. De zweedsche agent te Amsterdam, Michel le Blon, meende reeds in 1636,
dat hij veeg stond (K e r n k a m p , Skandinavische Archivalia 69). Maar eerst in 1646
trachtten de Staten-Generaal hem door eene instructie de handen te binden, wat
echter weinig schijnt geholpen te hebben. Een maand na den dood van Willem II
‘le greffier s'est laissé mourir’ Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 2 série V,
XXIX; cf. B i l d e r d i j k , Gesch. des Vaderlands IX, 270). Kort na zijn dood bleek in
het proces van den solliciteur Cuylenburg, dat hij met eenige leden van de
Staten-Generaal voor allerlei zaken groote sommen gelds getrokken had. Het toen
tegen zijne nalatenschap geïnstrueerde proces, dat nog in 1655 loopende was,
kwam nooit tot een einde (W i c q u e f o r t , Histoire II, 36; cf. Brieven van en aan d e
W i t t I, 227, 229, 234). In onzen tijd werd duidelijk bewezen, dat hij van
buitenlandsche vorsten belangrijke geldsommen genoten had: van Frankrijk in
1634/5 4000, livres en in 1647 nog eens 8000 livres (W a d d i n g t o n , l.l. II, 60;
B l o k , Archivalia-Parijs 36, en M o l s b e r g e n , Frankrijk en de Rep. der Ver. Ned.
115-116); van koningin Christina van Zweden kreeg hij om
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bijzondere verdiensten een schenking in land in Ingermanland (Kronyk van het Hist.
Gen. VII, 142). Begrijpelijkerwijze liet hij een groot fortuin na, dat op 2 millioen
geschat werd; zijn griffierstraktement bedroeg f 1800 met f 300 voor huishuur! In
1636 was hij gehuwd met E l i s a b e t h C a t s , de jongste dochter van Jacob Cats
(geb. 1618). Tijdens zijn huwelijk woonde hij in het ‘huys te Bruinswijck’ op den
Kneuterdijk; hij was heer van Waalsdorp, Carnisse, Nieuveen enz. Uit zijn huwelijk
had hij drie dochters, van wie de tweede, Elisabeth Maria, zeer bekend werd (zie
het volgende art.). Zijne weduwe, zich noemende v r o u w e v a n C a r n i s s e ,
hertrouwde 28 Jan. 1652 met haren huisvriend, den weduwnaar D i e d e r i c h
P a u w (zoon van dr. Reinier Pauw), ridder, heer van Rijnenburg enz., hoogheemraad
van Delfland (over wien zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, 197-198; cf.
Bijdr. en Med. van het Hist. Gen. XXVII, 571, noot). De zedelijkheid der vrouwe van
Carnisse was laag bij den grond; haar tweede huwelijk en de wijze, waarop Ds.
Stermont het inzegende, gaf aanleiding tot veel opspraak. Bij den dood van haren
vader erfde zij Zorgvliet. Zij stierf in Jan. 1673, haar tweede man (geb. 1618) in Oct.
1688.
Literatuur over Musch: J.G. F r e d e r i k s , Cornelis Cornelisz. Matelieff de jonge
en zijn geslacht in Rotterdamsche Historiebladen, 3e afd., Genealogie enz. I,
211-212, en de bij het art. gevoegde genealogie van het geslacht Musch; F r u i n ,
Aant. op D r o s t e 409 vlg., en Versp. Gesch. VII, 434; v a n R i e m s d i j k , de Griffie
van Hare Hoog Mogenden 11, 16, 30, 120, 157; M.G. W i l d e m a n , Elisabeth Musch
(Amersfoort 1896) 3 vlg.; J a p i k s e , Cornelis Musch en de corruptie van zijn tijd in
Gids 1907, I, 498 vlg. Verdere bronnen dan reeds in den tekst genoemd zijn
G r o e n 's Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 2 série IV, 159, 160, 161, 205,
260; V, 24; Journalen van W i l l e m II (uitg. K r ä m e r in Bijdr. en Med. van het Hist.
Gen. XXVII) 437 en 476; Brieven van N i c o l a a s v a n R e i g e r s b e r c h aan
Hugo de Groot (uitg. R o g g e ), reg. i.v. ‘Musch’ ‘Scipio’ ‘Catilina’; V r e e d e , Inl. tot
eene gesch. der Ned. diplomatie II: 2, bijlage XX; G. B u s k e n H u e t , Derde Verslag
van onderzoekingen naar arch. te Parijs, 74; B l o k , Relazioni Veneziane 247 en
285.
Over de weduwe van Musch: F r u i n , Aant. op D r o s t e 411-412; W i l d e m a n ,
t.a.p., 13-16; C h r . H u y g e n s , Oeuvres Complètes III, 181, en IV, 230.
Japikse

[Musch, Elisabeth Maria]
MUSCH (Elisabeth Maria), geb. 13 Maart 1639 te 's Gravenhage, begraven 11 Aug.
1699 te St. Cyr, dochter van den voorgaande; ook bekend als M a d l l e d e
N i e v e e n , naar Nieuweveen bij Nootdorp, een heerlijkheid van haar vader. Zij
speelde in hare jonge jaren een eerste rol in 't losbandige leven van verscheidene
haagsche jongelui van dien tijd. De omgeving, waarin zij opgroeide, maakt dit
begrijpelijk. 1 April 1664 huwde zij te Naaldwijk, waar zij toen verblijf hield op
Patijnenburg, een buiten van haar stiefvader Dirk Pauw, met den ritmeester Buat
(kol. 508), die reeds lang als één harer galanten aangewezen werd. Bij het huwe-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1354
lijk waren de Prins van Oranje en de Prinses-Douairière vertegenwoordigd; de eerste
was zelf aanwezig op het feest, dat 's avonds in 's Gravenhage gegeven werd. Het
huwelijk schijnt niet gelukkig geweest te zijn. Mevrouw Buat werd in 1666
eenigermate betrokken in het proces van haren man, omdat zij aan diens
correspondentie met Engeland aandeel genomen had. 't Hof van Holland belette
haar in het begin van 1667, toen zij voor particuliere zaken naar Frankrijk wilde, 's
Gravenhage te verlaten; iets later kreeg zij verlof om te vertrekken, maar tegelijkertijd
gelastte het Hof haar voorloopig buiten Holland te blijven. Tevergeefs trachtte zij
deze beschikking opgeheven te krijgen; de Staten van Holland wilden er niets van
weten, ofschoon de Witt zich volgens Temple meer vergevingsgezind betoonde
(T e m p l e aan Arlington 17 Mei 1669, Holl. Corr., Public Record Office, Londen;
maar cf. Brieven van en aan D e W i t t , IV, 793). Zij vestigde zich in 1669 te Breda.
Wegens den oorlog met Frankrijk begaf zij zich in 1672 weer naar Parijs, ten einde
te voorkomen, dat de bezittingen, die zij uit de erfenis van haar man in Frankrijk
bezat (v.n. de ‘heerlijckheit St. Cire in 't lantschap van Brie’), in beslag zouden
genomen worden. Daar werd zij in 1674 op last van Lodewijk XIV in een soort arrest
gesteld op verzoek van Montbas, wiens vrouw te Brussel gevangen gehouden werd.
Na hare vrijlating had zij eene audiëntie bij den franschen Koning. Ondertusschen
had de omwenteling van 1672 haar als oranjezinde ook opnieuw den toegang tot
Holland geopend. Sedert vertoefde zij enkele malen in de Republiek, maar meestal
was zij in Frankrijk; hier ging zij in 1685 tot het katholicisme over. Hare moraliteit
liet als echtgenoote en weduwe evenzeer te wenschen over, als toen zij nog
ongehuwd was. Zij bezat een goed verstand en wordt geestig in den omgang
genoemd; zij was, behalve in hooge mate lichtzinnig, listig, oploopend en wraakgierig.
Zij was als bruid eene rijke partij geweest door de erfenis van haar vader; zij was
eene rijke weduwe, omdat zij er de goederen van haar man en later die van hare
moeder nog bij kreeg. Zij had twee zoontjes, beide jong gestorven. Als heldin van
van Lenneps roman, die haren naam draagt, is zij in historischen zin geheel
misteekend.
Zie over haar: D r o s t e , Overblijfsels van Geheugchenis, vooral vs. 4079-4209;
F r u i n 's Aant. op D r o s t e , 407-409 en 412-420 met de daar geciteerde plaatsen;
M.G. W i l d e m a n , Elisabeth Musch (Amersfoort 1896); Lettres de P i e r r e d e
G r o o t à Abraham de Wicquefort, uitg. K r ä m e r , 280; Briefwisseling der gebroeders
v a n d e r G o e s , uitg.G o n n e t , 278,289-290;C r i s t i a a n H u y g e n s , Oeuvres
Complètes III, 181, 193, 203, 204, 221; IV, 166, 230, 348, 403, 476, 481; V, 38, 44,
49, 54-55; VI, 117, 124, 136, 160, 175, 176, 204, 210, 217, 249, 257, 344, 400, 471;
VII, 177, 210, 230, 370; VIII, 111, 121, 147-148, 175, 195, 228, 279, 290, 314; IX,
22, 335, 593; cf. nog G.H. B e t z , Het Haagsche Leven in de tweede helft der
zeventiende eeuw (den Haag, 1900), 63 vlg.
Japikse
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N.
[Nachtegael, Jan Claesz.]
NACHTEGAEL (Jan) Claesz., poorter geworden te Alkmaar 25 Oct. 1588, voormalig
dienaar van Sonoy, toen deze te Alkmaar woonde, verkocht als procuratiehouder
van dezen 31 Jan. 1591 aan Willem Bardes Sonoy's huizinge aan de Nieuwe sloot
aldaar. Hij was bevriend met Adolphus Venator, die hem zijn in 1603 zonder naam
uitgegeven tooneelstuk Reden-vrevcht opdroeg. In Juli 1614 werd hij te Dordrecht,
ten huize van een vriend, op last van Gecomm. Raden gevangen genomen en naar
's Gravenhage vervoerd, en vervolgens door het hof aldaar uit de Vereenigde
Provinciën gebannen, omdat hij in een particulier gesprek Mozes, Jezus en
Mohammed de 3 hoofdbedriegers genoemd en vooral van Jezus leelijke dingen
gezegd had. Vier voorname advocaten vooraf geraadpleegd over de hem op te
leggen straf, hadden geadviseerd de katholieke lasteraars tot den dood te
veroordeelen en de protestantsche ook daartoe, maar men achtte dit niet mogelijk
wegens de gesteldheid des tijds.
Zie: F r . D u s s e l d o r p i i Annales, uitgeg. door F r u i n , 449.
Bruinvis

[Nagtegaal, Abraham? of Nachtegaal]
NAGTEGAAL (Abraham?) of N a c h t e g a a l . V a n d e r M a r c k , Naemrol schrijft
hem de vijf volgende anoniem verschenen stukken toe: Het toevalligh bedrog mislukt,
Kluchtspel: (vignet met: Dulcedo me attrahit; Rott. 1719); De arglistige juffer
bedroogen of gevlugte tooneelspeelster achterhaalt. Kluchtspel. Gedrukt voor den
auteur (z. pl. c. 1725); er bestaat een zwakke grond voor het vermoeden dat dit stuk
geschreven is door Abr. Elzevier; De verwaende luiaert of de getrouwe tegens dank.
Blyspel. (Rott., P. de Vries 1722 en H. Maronier z.j.); Steven van der Klok,
schoolmeester, koster, dootgraever, en klokkeluider, enz., enz., te Slagvoort, op
het klinkent Eilant, mitsgaders de uitvaert van zyn grootje. Kluchtig blyspel (Rott.
1722); De uitvaart van Steven van der Klok, in zyn leven schoolmeester .... Boertige
tragedie. Onder de zinspreuk Dulcedo me attrahit (Amst. 1728). Hierbij behoort nog
een gedicht: Lyksermoen over het ontydig en droevig omkomen van Steven van
der Klok ... 28 Febr. 1718 .... uitgesproken door ... Barth. Ortels .. op rym gestelt
door Jan de Wasser (Zegvelt, 1719); of dit ook op rekening van N. moet gesteld
worden, is de vraag. De stukken over Steven van der Klok zullen wel op een bepaald
persoon doelen.
Dat de hier behandelde N. dezelfde is als A r n o l d K l e m e n s N a c h t e g a a l ,
blijkt mij nergens uit.
Ebbinge Wubben

[Nahuys, Henricus]
NAHUYS (Henricus), ged. Jan. 1656 te Oirschot, overl. 4 Sept. 1722 te Delfshaven,
zoon van P i e t e r van N a h u y s en van C a t h a r i n a S o e t e n s . Hij studeerde
te Utrecht in de theologie, werd proponent in 1682 en in dat jaar beroepen naar
Schoondijke; 1684 predikant te Hoornaar; 1687 te Delfshaven; emeritaat aldaar op
zijn verzoek 30 Sept. 1719. Hij beoefende de dichtkunst en huwde 5 Juli 1687 te
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Utrecht met H u b e r t a v a n D o m p s e l a e r (ged. te Utrecht 10 Dec. 1659, overl.
te Delfshaven 30 Nov. 1725).
Zie: Navorscher 1908, 569 en v a n E p e n , Het predikantengeslacht Nahuys ('s
Grav. 1904).
van Dam van Isselt
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[Nahuys, Petrus]
NAHUYS (Petrus), geb. te Delfshaven 14 Aug. 1692, overl. te Monnikendam 23 Juli
1766, zoon van den voorgaande en Huberta van Dompselaer. Hij studeerde te
Leiden in de theologie; werd proponent 1716, beroepen te Waarder 1717, beroepen
te Oudewater 7 Sept. 1721; de classis keurde dit beroep niet goed en van N. deed
een vergeefsch beroep op de Synode. 15 Nov. 1722 beroepen te Monnikendam.
o

Hij gaf een Kort begrip der Christelijke Religie uit. Hij was vier maal gehuwd: 1 .
o

met S a r a C a t h a r i n a v a n H o e c k e ; 2 . met C o r n e l i a v a n H e e r i n g h ;
o

o

3 . met J o h a n n a L o u i s a C o u c k ; 4 . met G e e r t r u i d a B l a a u k a m e r .
Zijn door J.M. Quinkhard geschilderd portret is gegraveerd door J. Houbraken.
Zie: Navorscher 1908, 569 en v a n E p e n , Het predikantengeslacht Nahuys ('s
Grav. 1904).
van Dam van Isselt

[Nahuys, Willem Adriaan]
NAHUYS (Willem Adriaan), geb. te Monnikendam 20 April 1732, overl. te Utrecht
29 Dec. 1815, zoon van den voorgaande en van Geertruyda Blaaukamer. Hij was
eerst luitenanttitulair ter zee (1746), cadet 1748, vaandrig in het regiment dragonders
van Slippenbach 17 Jan. 1750. Sous-lieutenant, met den rang van lieutenant, bij
de infanterie 1752, lieutenant effectief 1754, grenadier capiteyn 1764, capiteyn van
een compagnie 1773, majoor 1 Aug. 1785 (was reeds in 1776 benoemd tot
luitenant-kolonel titulair). In Oct. 1787 wegens zijn gehoorzaamheid aan de Staten
van Holland op een willekeurige wijze van zijn post ontzet, week hij uit naar Frankrijk,
werd aldaar luitenant-kolonel en in 1793 gepensionneerd wegens ongeschiktheid
voor den velddienst. Verzoekt 16 Maart 1795 te 's Gravenhage om op pensioen
gesteld te mogen worden, gezien ‘zijn langjarigen dienst en de opofferingen, die hij
door zijn bekend patriotismus aan zijn voorheen verdrukt, dog nu verlost vaderland
gedaan heeft’. Bij res. der Staten-Generaal van 3 Juli 1795 werd hem de rang van
extra-ordinaris generaal-majoor, benevens een jaarlijksch pensioen verleend.
Hij huwde te Goes 15 April 1760 met A n n a C o r n e l i a Z o u t m a a t (geb.
Oosthuizen 25 Sept. 1735, overl. te Utrecht 20 Febr. 1810).
Zie: Navorscher 1908, 569 en v a n E p e n , Het predikantengeslacht Nahuys ('s
Grav. 1904).
van Dam van Isselt

[Nahuys van Burgst, Huibert Gerard baron]
NAHUYS VAN BURGST (Huibert Gerard baron) geb. te Amsterdam 28 Maart 1782,
overl. op de heerlijkheid Burgst bij Breda, 12 Jan. 1858, zoon van Mr. P i e t e r
C o r n e l i s N a h u y s en C a t h a r i n a d e S a i n t A m a n t , studeerde in de
rechten (ingeschr. Harderwijk 20 Juni 1798), promoveerde in 1803, vestigde zich
als advocaat te Amsterdam, werd in 1805 toegevoegd als raad van financiën en
domeinen aan de voor Indië bestemde hooge commissie Elout - Grasveld,
vermoedelijk doordien R.J. Schimmelpenninck zijn zwager was. Toen in 1807 deze
commissie was ingetrokken, keerde Nahuys, na veel wederwaardigheden te Batavia
aangekomen, naar Europa terug. Ook de terugreis had vele bezwaren: zijn schip
werd door de Engelschen genomen en hij zelf krijgsgevangen. Bij terugkomst
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in Nederland werd hij belast met de overbrenging van depêches des Konings aan
Daendels (1809); deze benoemde hem tot commissaris en insp. der wegen en
posterijen, in 1810 tot administrateur van 's lands houtbosschen, geassimileerd aan
den rang van kolonel. Bij den aanval der Engelschen bood hij zijne ‘militaire diensten’
aan, die door den G.G. Janssens gaarne werden aanvaard (zie Bijdr. v.d.T.-, L.- en
Vk. 6e volgr. I); hij werd krijgsgevangen gemaakt en naar Bengalen, later naar
Engeland vervoerd. Hij keerde in het laatst van 1813 in Nederland terug, nam als
majoor deel aan de krijgs verrichtingen van 1815, waardoor hij het kruis der M.W.O.
4e kl. verwierf, en vertrok daarop als luit.-kol. naar Java om de noodige maatregelen
te treffen tot ontvangst der nederl. troepen. Hij werd door comm.-gen. benoemd tot
resident van Djocjakarta; in 1818 tot commissaris van het gouvernement van Borneo,
waar hij met de voornaamste vorsten tractaten sloot, trad daarna weder als res. te
Djocjakarta op, en werd weldra ook met die functie in Soerakarta belast. Hij was
warm voorstander van den landverhuur in de Vorstenlanden aan Europeanen; toen
die in 1823 door den G.-G. verboden werd, nam hij zijn ontslag als res. en vertrok
hij met verlof naar Europa, waar hij, na reizen op Sumatra en in Br.-Indië, aankwam.
De Koning benoemde hem tot kolonel, en verzocht hem, na het uitbreken van den
opstand in Midden-Java, naar Indië terug te keeren; aldus geschiedde, en in 1826
werd hij benoemd tot res. van Soerakarta en comm. voor Djocjakarta. In de daarop
volgende jaren bewees hij belangrijke diensten (zie E.S. d e K l e r c k , de Java-oorlog
IV-VI, 1905-09), ook als comm. voor de regelingen na het einde van den opstand.
Hij keerde daarop (1831) naar het vaderland terug, doch werd in 1836 benoemd tot
lid van den Raad van N.-I. met rang van gen.-maj.-tit.; in 1839 wegens ziekte
teruggekeerd, werd hij in 1841 gepensionneerd.
Hij huwde 24 April 1802 te Berkhout A l e y d a J o h a n n a C a t h a r i n a
G e e r t r u i d a d e V r i e s (overl. 18 Aug. 1821), 12 Sept. 1824 A n n a L o u i s e
v a n d e n B e r g (overl. 8 Aug. 1825) en 28 Dec. 1826 te Londen E l l e n
H o d g s o n . Zijn portret is op steen geteekend door J. Schubert en naar H.A. de
Bloeme door A.J. Ehnle.
Geschriften van zijn hand: Brieven over Bencoolen, Padang, het rijk van
Menangkabau, Rhiouw, Sincapore en Poelo Pinang (Breda 1826, 2e dr. 1827);
Verzameling van officieele rapporten betr. den oorlog op Java 1828-30 (Deventer,
1835-36, 4 dl.); Beschouwingen over N.-I. ('s Gravenh. 1847 niet in den handel),
(2e druk, gevolgd door nadere toel. 's Gravenh. 1848); De pangerans Aria Reksa
Negara en Adie Widjojo, ('s Gravenhage 1851); Herinneringen uit het openbaar en
bijzonder leven (1799-1849), (Utr. 1852); (2e druk (1799-1858), met bijlagen
vermeerderd door Dr. J.J.F. Wap, 's Hert. 1858); (anoniem) Het drukpersreglement
voor Ned.-Indië, aan de ervaring van eene halve eeuw getoetst door een
ongenoemde maar niet onbekende (Utrecht 1857).
Zijn nagelaten papieren worden sinds 1864 op de leidsche univ.-bibliotheek
bewaard. Een catalogus daarvan is gedrukt in Bijdr. v.d.T.-, L.- en Vk. van N.-I. 2e
volgr. VII.
Kielstra

[Nannius, Petrus]
NANNIUS (Petrus), geb. te Alkmaar 1500, overl. te Leuven 31 Juli 1557. Wellicht
was hij een zoon van den schepen N a n n i n g B e y e r s , wiens dochter Margaretha
huwde met Jordaen van Foreest (1) (kol. 881). Na zijne taalstudie te Leuven volbracht
te hebben, gaf hij onderwijs aan de school zijner geboortestad, tijdens het rectoraat
van Kempo van Teel. Dank zij zijne bekwaam-
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heid, werd hij reeds in 1521 op gunstige voorwaarden tot rector te Gouda beroepen,
maar toen Kempo in het volgende jaar naar Zwolle vertrok, keerde N. naar Alkmaar
als hoofd der school terug. Hij bezorgde haar weder een goeden naam, zoodat
Alardus van Amsterdam hem in een brief van 1529 daarover zijne blijdschap te
kennen gaf en hem ook leerlingen toezond om wijs, verstandig, kloek en keurig in
het spreken te worden. Daar Johannes Hobingius hem Nov. 1537 opvolgde, moet
hij vóór dien tijd de stad verlaten hebben, om te Leuven in het collegie van St.
Hieronymus de fraaie letteren te onderwijzen. Na den dood van Conradus Goclenus
volgde hij dezen op als hoogleeraar aan het Collegium Buslidianum, zijn ambt 1
Febr. 1539 aanvaardende met eene oratie over de Ars poetica van H o r a t i u s . Hij
verwierf zich de achting en vriendschap der geleerdste mannen van zijn tijd,
inzonderheid van den bisschop van Atrecht, Granvelle, die hem met een kanunnikaat
- want N. was priester - begunstigde. Jacobus Flesque (Fiesco) genuëesch edelman
en bisschop van Savona, die zijn leerling geweest was, trachtte hem onder belofte
eener groote jaarwedde naar Italië te lokken, maar hij bleef de hoogeschool te
Leuven tot zijn einde getrouw. Cornelius Valerius, die N. op diens wensch opvolgde,
hield op hem de lijkrede. In de St. Pieterskerk te Leuven, waarin N. begraven werd,
is door zijn leerling Sigismund Friedrich Fugger, baron van Kirchberg, een epitaphium
tot zijne gedachtenis geplaatst.
Van zijn talrijke werken noemen wij: Miscellanea (Lov. 1548); Paraphrasis in Cant.
Canticorum (Lov. 1554); Commentaria in V i r g . Bucolica (Bas. 1559) en op de Ars
Poetica van H o r a t i u s (achter de H o r . ed. van L. T o r r e n t i u s , Antv. 1608);
tal van oraties, o.a. de Oratio de obsidione Lovaniensi, adj. est dialogus de milite
peregrino (Lov. 1543); vertalingen: Catonis et Phocionis Vitae ex P l u t a r c h o (Lov.
1540); Leges municipales civium Mechlinensium (Lov. 1552); A t h a n a s i i Opera
(Bas. 1556). B o n . V u l c a n i u s , die zijn leerling is geweest, maakte een Index
librorum quos scripsit P.N., thans hs. Vulc. 108 fasc. 20 der leidsche bibl. Aldaar
ook eenige hss. van hem. Zie Codices Vuicaniani (L.B. 1910) 50, en reg.
Ph. Galle heeft zijn portret voor de Icones van M i r a e u s gegraveerd.
Zie: L.A. K e s p e r , Geschied. van het Gymnasium te Gouda; H.E.v. G e l d e r ,
Gesch. der Lat. School te Alkmaar.
Bruinvis

[Nassau, Cornelis, graaf van]
NASSAU (Cornelis, graaf v a n ), heer van W o u d e n b e r g , geb. te 's Gravenhage
Sept. 1675 (gedoopt 6 Sept.), gest. bij Denain 24 Juli 1712, zoon van Hendrik van
Nassau, heer van Woudenberg (kol. 1359) en Françoise van Aerssen. Hij werd 20
Juli 1700 beschreven in de ridderschap van Utrecht maar verzuimde de beleening
met zijn riddergoed; werd 1702 daaruit ontslagen en diende onder zijn vader in den
Spaanschen Successieoorlog, onderscheidde zich bij Oudenaarde (1708) en vooral
bij Wynendaal (Oct. 1708), waar hij als brigadier-generaal een dubbele overmacht
terugsloeg. Tot generaal-majoor benoemd, streed hij bij Doornik, werd bij Malplaquet
gekwetst en verdronk op den terugtocht bij Denain in de Schelde. Hij was ongehuwd
gebleven.
Vgl. over hem de militaire literatuur van den tijd, vooral die over Marlborough;
v a n E p e n , De ridderschap van Utrecht (ms.).
Blok

[Nassau, Frederik van]
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NASSAU (Frederik v a n ), heer v a n Z u y l e s t e y n , geb. omstr. 1608, gest. 12
Oct. 1672 te
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Grevenbrugge bij Woerden, begr. den Haag in de Kloosterkerk 17 Jan. 1673, later
naar Leersum overgebracht; onechte zoon van prins Frederik Hendrik van Oranje
en, naar men meent, een burgemeestersdochter (C a t h . B r u y n s ) uit Rotterdam
of Emmerik. Frederik Hendrik voedde hem als graaf v a n B u r e n aan zijn hof op
en kocht voor hem (13 Maart 1640) de heerlijkheid Zuylesteyn (bel. 15 Maart). Onder
Willem II speelde hij een rol in diens omgeving als kolonel van een staatsch regiment
voetvolk o.a. bij het beleg van Amsterdam (1650) en stond bekend als franschgezind.
Hij was een bekwaam en verstandig maar ietwat zonderling man, die aanvankelijk
als gouverneur sedert 1659 van den jongen Willem III op diens vorming invloed had
en op zijn studie te Leiden toezag. In 1666 werd hij bij 's Prinsen aanneming als
‘Kind van Staat’ door Holland uit zijn gouverneurspost ontslagen tegen het genot
van een jaargeld voor vijf jaren. 27 Mei 1645 luit.-kol., 3 Mrt. 1648 kol., werd hij Jan.
1668 benoemd tot luitenant-generaal der infanterie, in April 1670 tot gouverneur
van Breda. Met de verdediging van het even te voren door hem bezette
Grevenbrugge tusschen Utrecht en Woerden belast, sneuvelde hij bij den welgelukten
aanval der Franschen onder Luxembourg op dien post. Hij was in eerste huwelijk
gehuwd (1644) met M a r y K i l l i g r e w , dochter van Willem en Mary Hill of Honilay,
hofdame van prinses Maria van Oranje, en liet een zoon na Willem (zie kol. 1367).
Op Zuylesteyn hangt nog zijn geschilderd portret.
Zie: G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives de la Maison d'Orange-Nassau, V,
187; zijne instructie (in concept) als gouverneur dd. 20 Mei 1659 bij C o n s t .
H u y g e n s , Mémoires, uitg. J o r i s s e n (La Haye, 1873) 1673 suiv.; W a g e n a a r ,
Vaderl. Historie, XI 435; XIII, 198/9; XIV, 226. Over zijn dood: V a l k e n i e r , Ontroerd
Ned rlandt, I, 826 vlg.; F r u i n in Aant. op D r o s t e 's Geheuchgenis, 346; v a n
E p e n , De ridderschap van Utrecht (ms.).
Blok

[Nassau, Hendrik (Henry) van]
NASSAU (Hendrik (Henry) v a n ), heer v a n O u w e r k e r k en W o u d e n b e r g ,
geb. 's Gravenhage Dec. 1640 (ged. 16 Dec.), gest. te Rousselaere 18 Oct. 1708,
begr. te Ouwerkerk, jongste zoon van Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd,
en Elisabeth, gravin van Hornes (kol. 1365). Jong in staatschen dienst getreden en
1666 door de Staten tot stalmeester bij den jongen prins Willem aangesteld, streed
hij onder Willem III, werd (9 Aug. 1674) gewond bij Séneffe, redde den Prins bij St.
Dénis (14 Aug. 1678) het leven door diens aanvaller, die hem reeds het pistool op
de borst zette, te dooden en stond in groote gunst bij den Prins, aan wiens
veldtochten hij deelnam. Hij werd 16 Apr. 1674 in de ridderschap van Utrecht
beschreven en met zijne broeders door keizer Leopold I (24 April 1679) in den
rijksgravenstand verheven. Hij vergezelde Willem III naar Engeland, behaalde als
kolonel der Hollansche lijfgarde bij Neerwinden (29 Juli 1693) en in Vlaanderen
onder den prins de Vaudemont (1695) grooten roem, werd 16 Maart 1696
generaal-majoor, 1697 generaal. Willem III, die hem, nadat hij (1689) als engelsch
onderdaan genaturaliseerd was, opperstalmeester had gemaakt, deed hem nog
1701 tot generaal van het staatsche leger ‘zonder gage’ verheffen. Hij streed vooral
ook in den Spaanschen successieoorlog onder Marlborough, die hem (1703) tot
staatsch veldmaarschalk deed benoemen als
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hoedanig hij het staatsche leger aanvoerde bij den veldtocht in Vlaanderen en
Brabant (1704), bij het doorbreken der fransche liniën in 1705, bij Ramillies (23 Mei
1706) en de verovering van brabantsche en henegouwsche vestingen, bij den
veldtocht van 1707, bij Oudenaarde (11 Juli 1708) en het daarop volgende beleg
van Rijssel. Hij stond bekend als dapper, gehecht aan Willem III en belangeloos
maar zeer driftig, op het einde zijns levens als ondraaglijk hartstochtelijk, zoodat
men zelfs van krankzinnigheid sprak. Hij was (Oct. 1667) gehuwd met F r a n ç o i s e
v a n A e r s s e n , (ged. 's Gravenhage 14 Jan. 1642, overl. in Engeland 11 Febr.
1720) dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, en Lucia van Walta,
en liet vier zoons en drie dochters na; de laatste I s a b e l l a , E l i s a b e t h en A n n a ,
die met engelsche edelen huwden; van de zoons bleef de oudste, graaf H e n d r i k
in Engeland als graaf Grantham, viscount Balton (geh. met Henriette Butler, dochter
van graaf Ossory en Amelia van Nassau, sterft 5 Dec. 1754); verder Cornelis van
Nassau, heer van Woudenberg (kol. 1358), en Willem Maurits, heer van Ouwerkerk
(kol. 1369); de jongste, F r a n c o i s , sneuvelde als engelsch kolonel (27 Juli 1710)
bij Almeria in Spanje.
Van zijn portret bestaat een zeer fraaie zwartekunstprent van J. Smith naar een
schilderij van G. Kneller.
Zie over hem: W a g e n a a r , Vaderl. Historie, XVII, passim; Mémoires de Mons.
de B., uitg. K r ä m e r , Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIX (1898)), 93; verder de brieven
van Marlborough en de militaire literatuur van dien tijd. Over zijne nakomelingschap:
W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g in Ned. Heraut VII (1892) Vgl.: v a n
E p e n , De Ridderschap van Holland en van Utrecht (ms.).
Blok

[Nassau, Jan van]
NASSAU (Jan v a n ), de 40e bisschop van Utrecht (1267-1290), geb. omstreeks
1240, als een der tien kinderen van graaf Hendrik van Nassau en Mechteld van
Gelre, gest. te Deventer 13 Juli 1309.
Spoedig na den dood van bisschop Hendrik van Vianen (15 Mei 1267) werd hij,
ofschoon niet voor den geestelijken stand opgeleid en niet eens den kanonieken
leeftijd van 30 jaren bereikt hebbende, door de vijf kapittels tot diens opvolger
gekozen, waartoe de staatkundige invloed der graven van Gelre en Gulik overwegend
den doorslag gaf. Hij was van eerstgenoemde een volle neef, en een zwager van
den machtigen heer van Cuyck; zijn jeugdige onervarenheid maakte hem tot een
passend werktuig voor heerschzuchtige verwanten, die in het Sticht troebel water
genoeg aanwezig vonden, om naar eigen voordeel te visschen. De opstand der
Kennemerboeren en Westfriezen was toen juist in vollen gang en bracht gedurende
twee jaren het Nedersticht in verwarring, totdat Gelre en Holland de orde
gewapenderhand herstelden. Voor en na zijne verheffing tot bisschop nam Jan van
Nassau ook ijverig deel aan den krijgstocht der graven van Gelre en Gulik tegen
Engelbert II, aartsbisschop van Keulen, die 18 Oct. 1267 werd gevangen genomen
en vier jaren lang opgesloten bleef, op welke gewelddaad voor de bedrijvers en
deelnemers het kerkelijk banvonnis stond. De aartsbisschop moest vóór zijne
vrijlating onder meer zich verplichten, dat hij de keuze van Jan van Nassau tot
bisschop van Utrecht zou bevestigen. Deze hem eigenlijk afgedwongen bevestiging
werd toe-
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vertrouwd aan den beroemden Albertus Magnus, bisschop van Regensburg; maar
wij vernemen niet, dat zij ooit ten uitvoer is gelegd. In elk geval had zij weinig of
geen waarde, zoolang ook niet de pauselijke bekrachtiging (en dispensatie in gebrek
aan den noodigen leeftijd) volgde. Zonder van den ban ontslagen te zijn, liet de
jonge elect zich tot priester wijden, en onvervaard trad hij in de uitoefening aller
rechten van den bisschopsstoel, waarvan hij reeds in 1269, bij zijn eerste intrede
te Utrecht, feitelijk bezit genomen had. De bisschopswijding heeft hij, evenmin als
de pauselijke bekrachtiging, echter nooit ontvangen, zoodat hij zich niet anders kon
noemen dan ‘elect’. Zijn met kunst- en vliegwerk verkregen bisschoppelijke macht
zou hem wemig geluk aanbrengen.
Als wereldlijk vorst kwam hij weldra in botsing met de lastige heeren van Amstel
en Woerden en met de woelzieke burgerij zijner hoofdstad. Dit hardnekkig verzet
kon hij niet bedwingen zonder tusschenkomst van graaf Floris V, die reeds in Sept.
1274 als bemiddelaar optrad en telkens een enger net trok om den vooral uit
geldgebrek machteloozen elect. Deze werd allengs genoopt, zich van zijne
grensvestingen te ontdoen: Vredelant in 1276 te verpanden aan Gijsbrecht van
Amstel, Horst in 1277 aan Jan van Cuyck, en kort daarna Montfoort aan Herman
van Woerden. Met graaf Floris sloot hij 23 Maart 1278 een noodlottig verdrag, waarbij
hij dezen beloofde in alles bij te staan en niets te zullen doen zonder overleg met
's graven vertrouwde helpers, de heeren van Cuyck en van Amstel. Hij was met
handen en voeten aan zijne belagers overgeleverd, vooral toen ook de stad Utrecht,
bij verdrag van 5 Sept. 1278, zich onder bescherming stelde van den graaf van
Holland, voor wien zij een ‘open stad’ wilde zijn.
Maar spoedig geraakte Amstel in strijd met graaf Floris en de stad Utrecht, aan
wier zijde Jan van Nassau partij koos. Hij wilde vóór alles Vredelant lossen, doch
leed alweer aan nijpend geldgebrek. Ten einde raad, drong hij in het
Predikheerenklooster te Utrecht, waar de voor den kruistocht op pauselijk bevel
mgezamelde kerkelijke tienden werden bewaard; na dien schat te hebben geroofd,
waardoor hij zich het banvonnis van Rome op den hals haalde, drong hij in den
zomer van 1278 bij Gijsbrecht van Amstel op teruggave van Vredelant aan.
Tevergeefs. De elect trok dus te velde tegen zijn oproerigen leenman, die van
Herman van Woerden hulp kreeg, zoodat hij door hunne vereende krachten in den
Soestereng geheel werd verslagen. Nu bleef geen andere uitweg over dan nog
vaster zich aan te sluiten bij den Hollandschen bondgenoot, wien hij 26 Juli 1279
beloofde, zich steeds te zullen gedragen naar 's graven wil en wien hij voor 1500
Hollandsche ponden het gansche Nedersticht tot waarborg gaf. Nieuwe
schuldbekentenissen verplichtten hem nog meer, zoodat hij in 1281 ook de goederen
van Amstel en Woerden aan Floris in pand gaf en dezen ook beleende met alle
novale tienden in zijn gebied. De Keulsche metropolitaan, Siegfried von Westerburg,
greep wegens zulk een aanzienlijke vervreemding van kerkegoed krachtig in: hij
suspendeerde Jan van Nassau, sprak zoowel over hem als over Floris den ban uit
en legde op hun beider landen het interdict, dat bijna twee jaar duurde. Om
bekrachtiging van dit vonnis gevraagd, benoemde paus Martinus IV drie rechters;
maar de sluwe Floris beriep zich van
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hunne uitspraak eveneens op het pauselijk oppergezag, werd dientengevolge 3
Febr. 1283 van den ban ontheven en wist ook voor Jan van Nassau vrijspraak te
bewerken.
Na een laatste wanhopige poging om zich tegen zijn kwelgeest te verzetten, ging
de elect 9 Aug. 1284 een accoord van bemiddeling en 19 Mei 1285 een nieuw
verdrag aan: hij moest Amersfoort teruggeven, de overeenkomst van Juli 1279
uitdrukkelijk bevestigen en niet minder dan 7294 Hollandsche ponden tot
schadeloosstelling voor gemaakte oorlogskosten als schuldig erkennen. Tot lossing
dezer reusachtige schuld verpandde hij andermaal de Stichtsche domeinen, zag
hij af van de bevoegdheid om het kasteel Horst afzonderlijk in te lossen en ging hij
zelfs de verplichting aan, om het schoutambt van Amersfoort op 's graven naam te
verleenen en zich geheel naar diens raad te gedragen. ‘Bisschop Jan - zoo klaagt
Melis Stoke terecht - en conde niet sijn lant bedwinghen, hine hebbe grave Floris
tenen gheselle’. Voortaan was hij slechts in naam, voor den schijn, wereldlijk vorst.
't Is daarom moeilijk uit te maken, welk aandeel Jan van Nassau persoonlijk
toekomt in de heilzame maatregelen van bestuur, die tijdens zijne regeering plaats
hadden. Aan Genemuiden verleende hij stadsrecht; aan Goor, Vianen en Hoppenisse
marktrecht; aan Utrecht de vergunning tot tolheffing en tolvrijdom; aan Zwolle en
Kampen handels- en andere voorrechten. De opkomst van Schoonhoven werd door
hem bevorderd, en hij maakte een einde aan het verzet der Waterlanders tegen
hun heer Jan Persijn; ook deed hij uitspraak over de rechten van de hoorigen der
abdij van Essen in het Oversticht. Eene daad van verstandige politiek, door andere
vorsten niet dan eeuwen later aangedurfd, was zijn gunstbrief van 15 Juli 1273,
waarbij het ‘droit d'aubaine’ werd opgeheven, zoodat ‘alle menschen en hunne
nakomelingschap, die zich uit verschillende oorden der wereld in het Sticht kwamen
vestigen, voortaan ontslagen waren van het juk der dienstbaarheid, waaronder zij
gebukt gingen.’ Niet minder belangrijk zijn de tusschen 1285 en 1289 genomen
maatregelen tot een behoorlijke indijking van de Lopiker-waard en tot betere regeling
der Rijnvaart. Doch al geschiedden zij formeel op naam van Jan van Nassau, de
hoofdverdienste komt daarvan wel toe aan graaf Floris, nademaal zij vooral diens
grensgebied langs den IJsel tegen watervloeden moesten beveiligen.
Welke de persoonlijke verdiensten van den niet geconsacreerden kerkvorst zijn
geweest, valt nog moeilijker na te gaan. Het geestelijk bestuur van zijn bisdom moest
hij grootendeels overlaten aan een ‘provisor in spiritualibus’, in welk ambt ten jare
1269 de Domdeken A m i l i u s , en om 1271 E m u n d u s a b I n s u l a , bisschop
van Curium, worden aangetroffen. Deze Emundus nam, evenals een zekere
B o u d e w i j n , een zekere P i e t e r en naderhand ook H e n d r i k , bisschop van
Pommeranië, als wijbisschop beurtelings de geestelijke bediening waar. Met de vijf
kapittels had de elect wegens het onuitgevoerde testament zijns voorgangers een
langdurig geschil, dat in 1278 bijna staking van den kerkdienst ten gevolge had, in
1282 hem tot toegeven noopte en eerst in 1288 geheel werd bijgelegd. Op een niet
te beste verstandhouding met de vijf kapittels schijnt ook te wijzen hunne 29 Sept.
1289 hernieuwde overeenkomst, dat de bisschop geen andere kapelaans houden
mocht dan de dekens van den Dom en
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Sint Marie. Het geringe licht, dat de oorkonden verder omtrent Jan van Nassau's
geestelijk bestuur verspreiden, is ietwat gunstiger. Hij gelastte aan de broeders van
het convent te Bethlehem, dat zij het afgeworpen habijt der Regulieren-Orde
wederom moesten aannemen; hij gaf verlof om in het moeras, genaamd Rhuenvene,
bij St. Mariënberg, een nieuwe kerk te bouwen; en verordeningen aan het H.
Geest-gasthuis te Deventer; hij schonk de kerk van Doesburg aan het Duitsche huis
te Utrecht. Maar vooral: hij gelastte in 1285 eene geldinzameling voor den
wederopbouw der afgebrande Sint Janskerk, en 8 Sept. 1288 evenzoo voor den
Utrechtschen Dom, waarvan hij zich met nadruk ‘den stichter’ kon noemen, omdat
de heerlijke koorsluiting, welke nog de bewondering van onzen tijd gaande maakt,
zijn werk is geweest. 't Was ook zijn laatste werk als bisschop. Want 25 Jan. 1290
werd hij door paus Nicolaas IV naar Rome gedagvaard, om binnen vier maanden
zich over zijne misstappen te rechtvaardigen, aan welke dagvaarding Jan van
Nassau zelf geen gevolg gaf, doch met twee vertegenwoordigers tegemoet kwam.
Deze vermochten hem aan de Curie niet te redden; zij verklaarden dus namens
hun lastgever, afstand te doen van al zijne aanspraken op den bisschopsstoel. De
afstand had denkelijk in het najaar plaats, wijl Jan van Nassau nog 31 Juli te Utrecht
als elect optrad en de paus hem 16 Dec. 1290 als emeritus een jaargeld toekende
van 1000 ponden. Zijn opvolger werd 13 Jan. 1291 benoemd, en hijzelf 13 Maart
van de kerkelijke straffen, die hij meermalen had beloopen, op pauselijk gezag
ontslagen. De rampspoedige elect kreeg zoodoende nog een rustigen ouderdom,
vermoedelijk te Deventer, waar hij na 18 jaar ook zijn laatste rustplaats heeft
gevonden, in het koor van de Sint Lebuinuskerk.
Niet schitterend is de geschiedenis van den eersten telg uit het doorluchtige huis
van Nassau, die op onzen vaderlandschen bodem regeerde. Toch verdient Jan van
Nassau een milder en gunstiger beoordeeling dan hem doorgaans te beurt gevallen
is. Zijn kortweg als erbarmelijk en droevig geschilderd bestuur mist ook de lichtpunten
niet. Zijn grootste fout kan heeten, dat hij niet was berekend voor de zware taak,
die hem door heerschzuchtige bloedverwanten werd opgedrongen en hem door
den loop der omstandigheden, maar vooral door zijn niets of niemand ontzienden
buurman, graaf Floris, steeds moeilijker, zoo niet onmogelijk werd gemaakt. In plaats
van steenen naar hem te werpen, denken wij liever aan het steenen monument van
den Dom, hetwelk zijn nagedachtenis in eere houdt. Geen woord van veroordeeling,
maar van deernis past op dezen Nassau, die het slachtoffer was van zijn omgeving
en zijn tijd.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis (Utrecht 1866) II: 1, 120-121; G. B r o m , Bullarium
Trajectense (Hagae Comitis 1891-96) I-II en Register van oorkonden betreffende
het Sticht Utrecht (Utr. 1908) I-II; S. M u l l e r F z . in Je Maintiendrai (Leiden 1905)
31-59.
Brom

[Nassau, Justinus van]
NASSAU (Justinus van), geb. verm. 1559, gest. te Leiden 26 Juni 1631, onechte
zoon van Willem (I), prins van Oranje, en E v a E l i n x , volgens sommigen dochter
van een burgemeester van Emmerik. Hij werd vermoedelijk, niet buiten toezicht
zijns vaders, door zijne moeder opgevoed en 26 Febr. 1576 aan de Universiteit te
Leiden ingeschreven, waar hij als aanzienlijk student onder leiding van den frieschen
rechtsgeleerde Rembertus Horraeus de lessen van Lipsius, Tiara e.a. volgde. Hij
kwam in 1580 aan
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het hof zijns vaders te Antwerpen en was later in het gevolg van Anjou op diens
mislukte huwelijksreis naar Engeland en verder in de Nederlanden, in dienst van
den graaf de Laval. Het door zijn vader gedane aanzoek om de hand van
E m e r e n t i a S o n o y werd door haren vader afgewezen. Na Anjou's vertrek
diende hij onder zijn vader in Zeeland. Hij nam deel (19 Jan. 1585) aan een mislukten
aanslag van Hohenlo op den Bosch en werd (28 Febr.) luitenantadmiraal van Zeeland
in plaats van den afgezetten jonker Willem van Bloys gezegd Treslong, als hoedanig
hij met Hohenlo krachtige pogingen aanwendde tot ontzet van het belegerde
Antwerpen en o.a. Liefkenshoek veroverde; bij een aanval op den Kouwensteynschen
dijk redde hij nauwelijks het leven. In dezelfde functie leidde hij de verdediging van
Zeeland tegen Parma en blokkeerde in 1588 de vlaamsche kust en in het bijzonder
Duinkerken om het uitloopen der transportvloot van Parma tot ondersteuning van
de Armada te beletten. Daardoor had hij een belangrijk aandeel in de welgelukte
pogingen om den tocht der Armada te doen mislukken; enkele der vluchtende
spaansche schepen vielen in zijn handen. Ook te land bewees hij goede diensten
o.a bij de verrassing van Breda (1590) en het beleg van Steenwijk (1592). Hij nam
in 1589 deel aan de ambassade naar Frankrijk ter begroeting van Hendrik IV als
koning, bracht 1594 Louise de Coligny naar Frankrijk en diende in het volgende jaar
Hendrik IV als bevelhebber van twintig staatsche vendels in Noord-Frankrijk, van
waar hij in den zomer van 1596 terugkeerde. In 1598 ging hij met Johan van
Oldenbarnevelt weder in ambassade naar Frankrijk om de vredesonderhandelingen
aldaar tegen te gaan en daarna met denzelfden naar Engeland, waar hij het verdrag
van 16 Aug. hielp sluiten. Hij woonde (1600) den slag bij Nieuwpoort bij. Verder
bewees hij als luitenant-admiraal van Zeeland belangrijke diensten ter verdediging
van dat gewest tegen Spinola en bereidde menige uitrusting ter zee voor, totdat hij
(29 Mei 1601) ontslag en pensioen verkreeg. Hij vestigde zich toen tijdelijk te Leiden
in het Prinsenhof met zijne gemalin (geh. Dec. 1596) A n n a d e M e r o d e , weduwe
van den engelschen kolonel Morgan, en nam er levendig aandeel aan het
wetenschappelijk leven. Zijn krijgsmansloopbaan was evenwel niet geëindigd.
Spoedig daarna gouverneur van Breda geworden (28 Dec. 1601), een belangrijke
post wegens de beteekenis dier grensvesting, bleef hij dit ook, nadat zijn halfbroeder
Philips Willem van Oranje in 1606 daar als heer erkend was. Hij had ook na diens
dood (1618) als zoodanig de taak die stad te verdedigen tegen Spinola, die haar
einde Aug. 1624 kwam belegeren. Na dappere verdediging en herhaalde mislukte
pogingen van zijne halfbroeders Maurits en later van Frederik Hendrik tot ontzet,
moest hij de stad 11 Juni 1625 bij capitulatie, maar onder de meest eervolle
voorwaarden overgeven. Eene beroemde schilderij van Velasquez in het museum
te Madrid vereeuwigt deze overgave. Hij vestigde zich toen weder te Leiden, waar
hij zijne laatste levensjaren doorbracht en, evenals later zijne gemalin (gest. 8 Oct.
1634), in de Hooglandsche kerk werd begraven. Hunne grafzerk met afbeeldingen,
wapens en opschrift is daar nog te zien. Hij stond bekend als eerlijk, geleerd, dapper,
voorzichtig, standvastig en braaf en liet twee zoons na: W i l l e m M a u r i t s (geh.
met M a r i a v a n A e r s s e n , jongste dochter van François van Aerssen) en
P h i l i p s (geh. met M a r g . v a n
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C o u r t e n b a c h ) benevens eene dochter L e n o r e H e n r i e t t e , geh. (17 Febr.
1632) met den engelschen overste in staatschen dienst H a r r y H e r b e r t .
Zijn anoniem geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam. Dat wat
door J.F.C. Reckleben in A r e n d 's Vaderl. Geschiedenis gegraveerd is, en waarvan
ook een steendruk van P. van de Weyer bestaat, stelt hem niet voor.
Zie brieven van hem bij G r o e n , Archives de la Maison d'Orange-Nassau, t. III.
Over hem: E.B. S w a l u e , Justinus van Nassau (Amst. 1858).
Blok

[Nassau, Lodewijk (Louys) van]
NASSAU (Lodewijk (Louys) v a n ), heer van B e v e r w e e r d , d e L e c k , O d i j k
en L e k k e r k e r k , geb. omstr. 1600, gest. te 's Gravenhage 28 Febr. 1665, begr.
St. Jacobskerk 6 Maart, onechte zoon van prins Maurits van Oranje en Margaretha
van Mechelen. Hij werd in den Haag opgevoed en erfde den titel van zijn ouderen
broeder Willem, heer van de Leck (kol. 1367). Hij diende onder prins Frederik Hendrik
en komt herhaaldelijk voor onder diens officieren van talent, o.a. voor 's
Hertogenbosch (1629) en Gennep (1641). In 1636 werd hij in de ridderschap van
Holland beschreven, 1635 kolonel van het regiment Rosencrantz, 7 Jan. 1643 lid
van den Raad van State en 20 Mei 1643 sergeant-majoor-kolonel der infanterie.
Frederik Hendrik zond hem einde 1640 naar Frankrijk om mededeeling te doen van
het engelsche huwelijksplan voor den jongen prins Willem, vervolgens naar het
engelsche hof wegens dezelfde zaak. Hij was een der vertrouwden van prins Willem
II, maar drong bij diens optreden tegenover de Loevesteinsche factie en Amsterdam
op gematigdheid aan, bemiddelde ten slotte tusschen Amsterdam en den Prins.
Ook bij diens weduwe had hij grooten invloed, maar met Amalia van Solms stond
hij op minder goeden voet. Zijn gematigdheid werd ook door de Staten van Holland
op grooten prijs gesteld. Met de Witt stond hij eveneens in goede verstandhouding.
Hij trad als bemiddelaar op tusschen hem en de prinses-weduwe Maria bij de
bepalingen over de opvoeding van den jongen Willem III en trachtte tevergeefs van
Karel II van Engeland teruggave der in 1654 overgegeven akte van Seclusie te
verkrijgen. Hij werd (18 Oct. 1658) door de Staten tot gouverneur van 's
Hertogenbosch en generaal der infanterie aangesteld en speelde in 1660 een rol
bij de pogingen om Karel II geheel met de Staten te verzoenen, bij gelegenheid van
zijne zending naar Engeland aan het hoofd van het buitengewone gezantschap, dat
einde Oct. 1660 vertrok. Hij was reeds vooruitgegaan in Juni en werd er persoonlijk
goed ontvangen; de schenking van een konmklijk beneficie aan zijn zoon Odijk (kol.
1368) maakte in Holland een slechten indruk maar hij bleef toch in Engeland, totdat
na moeilijke, herhaaldelijk afgebroken en weder hernieuwde onderhandelingen 4
Sept. 1662 eindelijk een verdrag werd gesloten, dat niet aan de verwachtingen
beantwoordde. Sedert leefde hij in hoog aanzien in den Haag. Hij was (April 1630)
gehuwd met E l i s a b e t h , gravin v a n H o r n e s , dochter van W i l l e m A d r i a a n
v a n H o r n e s , baron van Kessel, generaal der artillerie, en I s a b e l l a v a n d e r
M e e r e n en had bij haar 9 kinderen, van welke A m e l i a huwde met graaf
O s s o r y , E l i s a b e t h met H e n r y B e n n e t , graaf A r l i n g t o n , M a u r i c e
M a r g a r e t a met graaf B a l c a r r i s , W i l h e l m i n a A n n a met A l b r e c h t v a n
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R u y t e n b u r g , bevelhebber van Sas van Gent, terwijl C h a r l o t t a P h i l i b e r t
hofdame werd van koningin Maria later van koningin Anna van Engeland, en
ongehuwd stierf. Zijn zoons waren: Maurits (kol. 1366), Willem Hadriaan (kol. 1368)
en Hendrik van Nassau (kol. 1359).
Zie: G r o e n 's Archives de la Maison d' Orange-Nassau, 2me série, t. III-V, passim;
Brieven van d e W i t t in de beide groote uitgaven, passim, en de verdere literatuur
uit en over den tijd; W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g in Ned. Heraut VII
(1892) 166; v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Nassau, Lodewijk Theodoor, graaf van]
NASSAU (Lodewijk Theodoor, graaf v a n ), heer van d e L e c k (Lecq) en O d i j k ,
geb. 20 Nov. 1741, gest. te Ravestein April 1795, zoon van L o d e w i j k , graaf v a n
N a s s a u , en G e e r t r u i d C r o m m e l i n , diens tweede vrouw. Hij was
extraordenaris-raad van Kuilenburg en raad in het hof van Vianen en heeft zich in
den Patriottentijd bekend gemaakt als rechtsgeleerde, politiek schrijver en
letterkundige van anti-engelsche, anti-brunswijksche, gematigd patriotsche
gezindheid. Hij verliet in 1787 bij de nederlaag der Patriotten het land en werd
katholiek.
o

Hij is gehuwd geweest: 1 . (1766) met J o h a n n a F r a n ç o i s e E l i s a b e t h
o

C r o u s a t ; 2 . met A n n a P a u l i n e d e C h a n d i e u , van wie hij gescheiden
is. Hij liet uit het eerste huwelijk een dochter na: G e e r t r u i d e F r a n ç o i s e
E l i s a b e t h , geh. met een lyflandschen graaf v o n R e k b i n d e r ; uit het tweede
een zoon, L o d e w i j k P h i l i p C a r e l , ongeh. gest. te Lausanne 1794.
Hij schreef: Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten (Utr. 1777-9, 6
drietallen); Lettres à monsieur Linguet ... servant à défendre sa patrie (Utr. 1779,
ook in ned. vert.); Register op alle de voornaamste rechtsgeleerde advysen,
consultatiën, advertissementen, sententiën (Utr. 1779); Het Engelsch
Nieuwejaarscompliment (Amst. 1780); Welmeenende vaderlandsche bedenkingen
o

(vgl. Pamflel Knuttel n . 19416); Staatkundige verhandeling over de toestand der
o

Republiek (vgl. ib. n . 19441); Politike Brieven over verscheide gewichtige
onderwerpen (Utr. 1780); De Noord-Amerikanen in Holland of de bedrogen
hoogmoed (Utr. 1781). Verder redigeerde hij het tijdschrift De Staatsman (7 dl. Utr.
en Amst. 1779-84) en schreef enkele tooneeloefeningen onder de zinspreuk:
‘Ridendo dicere verum’.
Blok

[Nassau, Maurits van]
NASSAU (Maurits v a n ), heer van d e L e c k en B e v e r w e e r d , geb. 1631, gest.
April 1683, oudste zoon van Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd, en
Elisabeth van Hornes (kol. 1365). Hij diende in 1670 als staatsch kolonel, later onder
Willem III, werd bij Seneffe als brigadier-generaal der ruiterij gewond, 1674 in de
ridderschap van Holland beschreven en met zijn broeders 24 April 1679 in den
rijksgravenstand verheven door keizer Leopold I. Hij was een bescheiden en
hooggeacht man, voortreffelijk ruiter en trouw dienaar van Willem III, aan wiens hof
hij een voorbeeld van belangeloosheid en huiselijkheid gaf. Hij was gehuwd met de
katholieke A n n a I s a b e l l a v a n B e y e r e n S c h a g e n , dochter van
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D i e d e r i k , heer v a n S c h a g e n , graaf van Warfusé, en M a r i e d e T h i e n n e s
en stierf als gouverneur van Sluis en luitenant-generaal der ruiterij.
Vgl.: S y l v i u s , Vervolg op A i t z e m a X, 55, en diens Leven van Willem III, 259;
Bosscha,
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Heldendaden, 8, Bijl.; W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g in Ned. Heraut VII
(1892) 167; K r ä m e r , Mémoires de Mons. de B. in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIX
(1898) 93; v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Nassau, Maurits Louis, graaf van]
NASSAU (Maurits Louis, graaf v a n ), heer van d e L e c k en B e v e r w e e r d , geb.
te 's Gravenhage Nov. 1676 (ged. 2 Dec.), gest. 26 Dec. 1740, zoon van den voorg.
en Anne Isabella van Beyeren Schagen. Hij diende onder Willem III in den
Spaanschen Successie-oorlog, was (1720) gouverneur van de barrièrestad Yperen,
later (1731) van Meenen, luitenant-generaal der staatsche ruiterij. Hij was gehuwd
(1690 of 1692) met zijne nicht E l i s a b e t h W i l h e l m i n a , dochter van Willem
Hadriaan van Nassau, en Elisabeth van der Nisse (kol. 1368). Hij had vijf zoons:
W i l l e m H e n d r i k , luit.-gen. der ruiterij en gouverneur van Heusden (geb. Juni
1693, gest. 13 Dec. 1762); H e n d r i k C a r e l (geb. Dec. 1696, gest. te Utrecht 26
Jan. 1781), luit. houtvester van het Sticht; L o d e w i j k , majoor der ruiterij (gest.
1748), M a u r i t s W i l l e m (geb. 1716, gest. te Kleef 1783), luit.-gen. der infanterie;
J a n N i c o l a a s F l o r i s (geb. 4 Aug. 1709, gest. Utrecht 10 April 1782),
hoofdschout van Utrecht, en verscheiden dochters.
Zie: W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , in Ned. Heraut VII (1892) 169 en
172; v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.).
Blok

[Nassau, Willem van]
NASSAU (Willem v a n ), heer v a n d e L e c k , geb. omstreeks 1600, gest. voor
Grol 18 Aug. 1627, onechte zoon van prins Maurits van Oranje en Margaretha van
Mechelen. Hij diende onder zijn vader en werd 1622 bij Bergen op Zoom gewond,
18 Juni 1625 luitenant-admiraal van Holland en Westfriesland. Hij huwde (April
1627) met A n n a v a n d e r N o o t , dochter van K a r e l v a n d e r N o o t , heer
van Hoogwoude, en A n n a M a n m a k e r ; hij stierf kinderloos; zijne weduwe
hertrouwde (1631) met P h i l i p J a c o b baron v a n B o e t z e l a e r en stierf 1642.
Zijn door E. van der Maes geschilderd portret, is 1628 door W. Hondius
gegraveerd,
Vgl. W.J. A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , Mechelen en Nassau La Lecq in
Ned. Heraut VII (1892) 166.
Blok

[Nassau, Willem (Guillaume) van]
NASSAU (Willem (Guillaume) v a n ), heer v a n Z u y l e s t e y n , geb. op Zuylesteyn,
ged. te 's Gravenhage 7 Oct. 1649, gest. ald. 2 Juli 1708, zoon van Frederik van
Nassau, heer van Zuylesteyn en Mary Killigrew (kol. 1358). Hij was zeer in de gunst
bij prins Willem III, onder wien hij in 1672 bij de staatsche ruiterij diende, en een
geestig hoveling maar van weinig werklust en zelfbedwang, bekend om zijn neiging
tot een goede tafel. Hij huwde 28 Jan. 1681 met J a n e W r o t h o f D u r a n t s ,
dochter van Sir Henry Wroth, die hofdame van prinses Maria was en met wie hij
een liaison had gehad, op aandrang van Maria's hofkapelaan. Hij was toen tijdelijk
in ongenade maar werd in Aug. 1687 belast met een vertrouwelijke zending naar
Engeland onder voorwendsel van het overbrengen eener condoleantie aan de
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engelsche Koningin met het overlijden harer moeder, later wederom in 1688, toen
hij zelfs het vertrouwen van koning James II en zijne gemalin wist te winnen. Hij
werd generaal-majoor in het staatsche leger, vergezelde den Prins op zijn tocht
naar Engeland in hetzelfde schip en bewees aanmerkelijke diensten bij de welgelukte
poging om James uit Engeland te doen vluchten. Hij werd (11 Mei 1689) als engelsch
onderdaan genaturaliseerd
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en kreeg (23 Mei) een hofambt als ‘master of throbes’, dat hij tot 1695 bekleedde.
Hij vergezelde Willem III ook op diens verdere veldtochten en werd 12 Sept. 1690
engelsch luitenante generaal. In 1695 werd hij baron Enfield, viscount Tunbridge,
earl van Rockford, maar de jicht dwong hem zich op zijn goederen in Utrecht terug
te trekken, waar hij stierf. Hij liet drie zoons na: W i l l i a m H e n r y (gest. 1710),
F r e d e r i k (gest. 1718) en H e n d r i k (gest. April 1740 als kol. der eng. dragonders),
benevens drie dochters: A n n a , M a r i a en H e n r i ë t t e , de twee laatste gehuwd
met van Reedes.
Zie: F r u i n , Aant. op D r o s t e 's Geheugchenis 434, 436, 537; K r ä m e r ,
Mémoires de Mons. de B. in Bijdr. en Med. Hist. Gen. XIX (1898), 96; Mémoires de
Mad. de Zoutelande (La Haye 1710) 279; Journalen van C o n s t . H u y g e n s
(Werken Hist. Gen), passim. Vgl. verder Dictionary of Nat. Biography LXIII, 426;
V a n E p e n , De Ridderschap van Utrecht (ms).
Blok

[Nassau, Willem Hadriaan van]
NASSAU (Willem Hadriaan v a n ), heer v a n O d i j k , geb. 1632, gest. te 's
Gravenhage, naar Ouwerkerk overgebracht 25 Sept. 1705, tweede zoon van Lodewijk
van Nassau, heer van Beverweerd, en Elisabeth, gravin van Hornes (kol 1365). Hij
had een stormachtige jeugd en leefde omstreeks 1657 te Parijs zeer loszinnig,
zoodat zijn ouders hem zelfs loslieten en hij ten slotte uit die stad naar zijn vaderland
terug moest vluchten. Hij was echter van grooten aanleg en hoffelijke manieren en
wist zich te herstellen, in weerwil van zijn steeds onrustigen, intrigeerenden en
baatzuchtigen aard, niet het minst door een belangrijke schenking van den met hem
bevrienden koning Karel II van Engeland, kort na diens herstel in 1660; hij werd als
hopman eener compagnie voetvolk thans ook in staatschen dienst toegelaten en
verruilde die (1664) tegen een compagnie ruiterij. Hij huwde (ondertr. te 's
Gravenhage 24 Jan. 1664) de vermogende zeeuwsche erfdochter E l i s a b e t h
v a n d e r N i s s e , vrouwe van Heinkenzand enz. (geb. 13 Febr. 1639, gest. 12
Dec. 1698), dochter van den burgemeester van Goes, C o r n e l i s v a n d e r
N i s s e , en L y s b e t v a n A l t e r e n v a n J a e r s v e l d . Bij den jongen Willem
III stond hij in hooge gunst, zoodat deze hem (7 Oct. 1668) zijn vertegenwoordiger
in het ambt van Eersten Edele van Zeeland maakte, waarop hij zijn militaire charges
opgaf. Hij kocht er de heerlijkheid Cortgene. Sedert steeg zijn aanzien zeer en trad
hij op in de hooge colleges van Zeeland en de Staten-Generaal. Hij werd in Juni
1672 met Johan van Gent en Pieter de Groot belast met de bekende zending naar
Lodewijk XIV, toen te Keppel, om over vrede te onderhandelen, terwijl hij later
gemengd was in de onderhandelingen met Engeland, waarin zijn zwagers Ossory
en Arlington betrokken waren. Machtig werd hij in zijn gewest vooral sedert de
verheffing van Willem III in 1672 en maakte van zijn positie gebruik om zich door
allerlei overeenkomsten te verrijken, niet het minst door contracten van
correspondentie, door en met zijn gunstelingen gesloten. Hij zorgde ook voor de
toekomst door zich eerst 4 Aug. 1674 bij besluit der Staten van Zeeland voor zijn
leven de vertegenwoordiging in de Staten-Generaal te verzekeren, ook als de Prins
zou gestorven zijn, later nog gewaarborgd door het beruchte contract van
correspondentie van 19 Juni 1676 voor ‘alle syne digniteyten’. Zijn bestuur in Zeeland
gaf dan ook telkens aanleiding tot ernstige klach-
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ten over misbruik van macht en omkooping. Hij leefde, met zijn broeders (24 April
1679) in den rijksgravenstand verheven, omstreeks 1680 meestal in 's Gravenhage
of op zijn buitenplaats te Zeist, waar hij de hooge heerlijkheid van Zeist en Driebergen
had gekocht, op grooten voet en maakte er goede sier van het verkregen geld; zijne
haagsche huizinge op het Plein naast het Mauritshuis was een middelpunt van
gezellig en weelderig, zelfs losbandig leven onder spel en dans. Hij verhoogde door
zijn staat van leven en zijn groote begaafdheid als man der wereld niet weinig het
aanzien van het hof van Willem III, die de bronnen zijner inkomsten wel kende maar
hem zijn gang liet gaan en hem gaarne in zaken van vertegenwoordiging gebruikte
o.a. bij eene zending naar Engeland in 1674 en naar Parijs in 1679 ter
complimenteering der souvereinen na de gesloten vredesverdragen. Hij nam ook
deel aan de vredesonderhandelingen te Keulen en te Nijmegen (1677/8). Na 1688
daalde zijn aanzien bij Willem III, bij wien hij in buitengewoon gezantschap (1689)
met Witsen, Dijkveld, van Citters en Schimmelpenninck van der Oye de
nederlandsche belangen kwam bepleiten. In 1690 nam hij deel aan de Haagsche
Conferentie over den gemeenschappelijken oorlog. Ook gebruikte de Koning hem
voor eene zending naar Frankrijk in 1698. Na den dood van Willem III (1702) was
het met zijn glans gedaan. Hij werd bijna onmiddellijk daarna vervallen verklaard
van het ambt van Eersten Edele, zijnde dit door den dood des Konings van zelfs
vernietigd. Van alle kanten kwamen in pamfletten met scherpen inhoud thans de
bezwaren tegen zijn beheer los en werden aanvallen gedaan op zijn persoon, terwijl
de intrekking van de zeeuwsche Statenresolutie van 1674 werd geëischt. Twee
jaren lang bleef deze laatste zaak nog hangende maar 13 Mrt. 1704 werd tot de
intrekking met algemeene stemmen op één na besloten en 14 dagen later moest
hij de zeeuwsche deputatie ter Staten-Generaal, waar hij juist het voorzitterschap
namens de provincie bekleedde, opgeven. Daarmede eindigde zijn hooge positie
in den lande, welk verlies hij evenwel met waardigheid droeg. Minder goed kon hij
verdragen, dat zijne inkomsten tegelijk zeer werden aangetast; zijne schuldeischers
lieten hem niet met rust tot op het einde van zijn rumoerig leven. Hij liet een aantal
kinderen na: vier zoons: L o d e w i j k , C o r n e l i s , W i l l e m H e n d r i k en
M a u r i t s , en vier dochters: E l i s a b e t h W i l h e l m i n a (geh. met Maurits Louis,
graaf van Nassau (kol. 1367), M a u r i t i a M a r g a r e t h a (geh. met H u g u e t a n ,
graaf v a n G u l d e n s t e i n ), E m i l i a (ongeh. gest. na 1710), C h a r l o t t a (geh.
met Willem Maurits, graaf van Nassau, zie hieronder.
Zie: F r u i n , Aanteekeningen op D r o s t e 's Overblijfsels van Geheugchenis
(Leiden, 1879), passim, vooral 470 en 506 vlg.; K r ä m e r , Archives de la Maison
d'Orange-Nassau, 3e série, t. I en II, passim.; W.J. d'A b l a i n g v a n
G i e s s e n b u r g in Ned. Heraut VII (1892), 169; Mémoires de Mons. de B., uitg.
K r ä m e r in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIX (1898) 94; v a n E p e n , De ridderschap
van Holland (ms.).
Blok

[Nassau, Willem Maurits, graaf van]
NASSAU (Willem Maurits, graaf v a n ), heer v a n O u w e r k e r k , geb. te 's
Gravenhage Dec. 1679 (gedoopt 10 Dec.),, gest. aldaar 25 Mei 1753, begr. te
Ouwerkerk, zoon van Hendrik van Nassau, heer van Ouwerkerk, en Françoise van
Aerssen (kol. 1359). Hij diende in het
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staatsche leger reeds in den Spaanschen Successie-oorlog, voerde 1743 het
opperbevel daarover, deed een tocht in Duitschland tot hulp van Maria Theresia
maar moest spoedig naar de Oostenrijksche Nederlanden terugkeeren, leidde (1745)
de staatsche hulptroepen tegen den Pretendent in Schotland en werd later
veldmaarschalk en gouverneur-generaal van Staats-Vlaanderen, dat hij 1747 met
weinig succes tegen de Franschen verdedigde. Hij werd 23 Juni 1749 in de
hollandsche ridderschap beschreven en was (ondertr. 's Gravenhage 26 Aug. 1708)
gehuwd met C h a r l o t t a v a n N a s s a u , (ged. te 's Gravenhage 27 Juni 1677)
dochter van Willem Hadriaan van Nassau, heer van Odijk, en Elisabeth van der
Nisse (kol. 1368). Hij had een zoon: H e n d r i k , graaf van Nassau, ged. te 's
Gravenhage 12 Febr. 1710), die ongehuwd aan den Rijn (1734) in het leger der
geallieerden sneuvelde, en twee dochters: F r a n ç o i s e H e n r i e t t e en
E l i s a b e t h , gravinnen v a n N a s s a u , beiden ongehuwd gestorven, de eerste
te Leiden 1 April 1724, de tweede in Engeland.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Historie XIX, passim; W.J. d'A b l a i n g v a n
G i e s s e n b u r g in Ned. Heraut VII (1892) 170 en 174; v a n E p e n , De ridderschap
van Holland (ms.).
Blok

[Nassau, Hendrik Jan]
NASSAU (Hendrik Jan), een der bekende schoolmannen van ons land, 30 Nov.
1791 te Middelburg geb. en 8 Nov. 1873 te Assen overl. Van zijn jeugd is weinig
bekend, maar zeker is dat zijn pad niet door anderen geëffend, doch geheel door
hem zelf gebaand werd: hij was een autodidact in den vollen zin des woords. Na
eerst een tijdlang als bediende in den boekhandel werkzaam geweest te zijn, deed
hij in 1812 examen voor den derden rang, werd ondermeester te 's Gravenhage en
kort daarna secondant aan het destijds bloeiend instituut van P.J. Rünckel te
Hoogezand (Gron.), waar hij vervolgens eerst den tweeden en in 1816 den eersten
rang bij 't onderwijs behaalde. Vier jaar later werd hij tot ‘fransch en hoogduitsch
taalmeester’ aan 't gymnasium te Assen benoemd, promoveerde in 1829 ‘magna
cum laude’ aan de groningsche hoogeschool tot doctor in de letteren en werd toen
rector van het gymnasium te Assen. In 1848 werd N. schoolopziener, en bij de
invoering der nieuwe wet op 't lager onderwijs in 1857 inspecteur van dat onderwijs
in de prov. Drente. Zijn ambt van rector legde hij toen neer en werd daarin opgevolgd
door zijn leerling M.J. Noordewier.
Zijn leven lang is Nassau zich met volle kracht aan 't onderwijs blijven wijden; hij
had dit lief en kende het door en door. Daarbij was hij een ‘krachtige persoonlijkheid
die echter nooit zich zelven zocht’, gelijk een zijner leerlingen van hem getuigt. ‘Hij
hief steeds tot zich op, doch bleef ook steeds in alles verreweg de meerdere. N.
was een oorspronkelijk denker, een practisch geleerde, in alles een ongewone
persoonlijkheid’ (S t e l l w a g e n ).
Van zijn vele geschriften noemen wij: De nadeelen eener bekrompene
vaderlandsliefde (1829); Historische proeven over den gunstigen invloed dien de
opvolgende oorlogen der Oude Geschiedenis op den voortgang en verbreiding der
beschaving hebben uitgeoefend (1834); Mr. Petrus Hofstede, oud-gouverneur van
Drenthe (1839); 't Jaar 1672 (1842); 't Lager onderwijs in ons vaderland en deszelfs
regeling van staatswege (1841); Synonymiek, taal en wijsbegeerte (1841);
Taalmijmeringen (1842-54); Oude Aardrijkskunde. Historisch over-
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zigt van de volken en staten der oude wereld (3e dr. 1852); Nederlandsche
spreekwoorden (1856); Eenige aanteekeningen betrekkelijk 't ontwerp van wet op
't Lager Onderwijs (1856, niet in den handel), Eenige aanwijzingen omtrent de
acte-examens voor 't Lager Onderwijs (2e dr. 1860); De Nederl. taal en Grimms
Woordenboek (1858); Eenige aanteekeningen omtrent Ned. Indië en andere koloniën
(1860); De woorden en hunne beteekenissen (1869; 4e dr. 1875). Verder nog, om
van zijn schoolboeken als Bijbelgeschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
voor kinderen (4e dr. 1850) enz. te zwijgen: Onderwijs en kennis (1845); Gedagten
en opmerkingen omtrent onderwijs en schoolwezen (1858-73) en Opmerkingen en
wenken voor onderwijzers, ten beste gegeven door een schoolopziener (1855). Al
deze geschriften getuigen van een oorspronkelijken geest en bevatten raadgevingen
van een kenner op 't gebied van 't onderwijs: ‘wenken van een vriendelijken leidsman,
wiens roeping en levenstaak meer lag in bemoediging en opbouwende belangstelling
der onderwijzers dan in afbrekende critiek’. Uitg.: Geschriften van Dr. H.J. N a s s a u ,
verzameld en uitgegeven door Mr. H.J. S m i d t , Dr. H.J. N a s s a u N o o r d e w i e r ,
J. B r a l s en A.W. S t e l l w a g e n (1876-80, 3 dln. met portret).
Zijn portret op jeugdigen leeftijd is op steen geteekend door C.C.A. Last naar een
teekening van C. Meyboom. Op ouderen leeftijd bestaan van zijn portret twee
steendrukken gedrukt door J.H. van de Weyer te Groningen en bij Tresling & Co.
te Amsterdam.
Zie: A.W. S t e l l w a g e n , Nassau's gedachten over opvoeding en onderwijs
(1878); d e z . , in Schoolbode 1879, 49.
Zuidema

[Navoigille, cadet, Hubert Julien]
NAVOIGILLE (cadet), (Hubert Julien), geb. in 1749 te Givet, ging omstreeks 1775
naar Parijs, waar hij als tweede violist werkzaam was in onderscheidene
theater-orchesten. Later was hij werkzaam in de hofkapel van koning Lodewijk. Na
de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk ging hij weer naar Parijs terug.
Zie: J.W.v. W a s i e l e w s k i , Die Violine und ihre Meister (1869) 252; M e n d e l ,
Musikalisches Conversations-Lexikon (2e Ausg. 1882) VII, 242.
Enschedé

[Nieheim, Dietrich von]
NIEHEIM (Dietrich v o n ) ook D i e t r i c h v o n N i e m en in 't latijn T h e o d e r i c u s
a of d e N i e m genoemd, geb. tusschen 1338 en 1348 in het stadje Nieheim in
Westfalen of in de omstreken er van, is voor de nederlandsche geschiedenis in
zoover van belang, dat hij de nederlandsche stichting ‘S. Maria dell' Anima’ te Rome
met groote schenkingen heeft begiftigd en op dien grond door sommige duitsche
geleerden stichter der Anima ‘in ihrer vollendeten Gestalt’ wordt genoemd. Hij was
curialist aan het hof van Urbanus VI, Bonifatius IX, Innocentius VII en Gregorius XII,
aanvankelijk voorstander der romeinsche pausen in het groote Schisma, later
aanhanger der pausen van Pisa, was elect van Verden, schreef traktaten van
historischen en juridischen aard (De Schismate, Nemus Unionis, Privilegia aut lura
Imperii, de Vita Johannis XXIII, de Necessitate Reformationis; n i e t de Modis en
de Difficultate), vermaakte al zijne goederen te Rome aan de Anima en stierf te
Maastricht in 1418.
Vgl. W.J.M. M u l d e r , Dietrich von Nieheim (Amst.-Leuven 1907, 2 dln.) waar de
literatuur volledig wordt opgegeven.
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der deutschen Nationalkirche in Rom. S. Maria dell' Anima (Freiburg i.B. 1906). In
zijn opstel ‘De Friezen te Rome’ handhaafde B l o k (Verspreide Studiën op het
gebied der Geschiedenis (Groningen 1903) 42) de historische prioriteit voor de
Nederlanders. Ik deed hetzelfde, bepaaldelijk tegen Schmidlin, in de Studiën LXVI
(1906) 403-409 en in mijn proefschrift, Dietrich von Nieheim I, 104-109 (zie boven).
B r o m verdedigde de nederlandsche rechten in de Katholiek CXXXII (1907) 286-306,
358-380, 446-468. Hiertegen kwam S c h m i d l i n wederom in verzet in Der Katholik
(1908) 184-201. B r o m beantwoordde S. in eene duitsche brochure: Der
niederländische Anspruch auf die deutsche Nationalstiftung Santa Maria dell' Anima
in Rom (Rom 1909), waartegen S c h m i d l i n weder opkwam in Der Katholik XXXVIII
(1908) 480-482. Vgl. nog mijne bespreking van B r o m 's Anspruch in Museum XVII
(1910) 223-226.
Mulder

[Niellius, Carolus (1)]
NIELLIUS (Carolus) (1) of C h a r l e s d e N i e l l e s , de vader, heeft als waalsch
predikant te Wesel met Jean Taffin in 1578 de nationale Synode te Dordrecht
bijgewoond. Te Wesel was hij van 1569 tot 1598, terwijl hij ook gedurende den
overigen tijd van zijne ruim veertigjarige werkzaamheid als ‘een der ijverigste
voorstanders der Hervorming’ buiten de grenzen van ons vaderland heeft gearbeid.
Reeds in 1560 moet hij te Antwerpen gepredikt hebben. Sporen van zijn
tegenwoordigheid aldaar zijn schaarsch. H.Q. J a n s s e n (Kerkhervorming in
Vlaanderen I, 177 v. en 208) gist dat de namen C a r o l u s M e l l i u s onder de
predikanten te Doornik in 1566 en C h . d e N i e c l e onder die van Gent
vergissingen zijn voor Ch. de Nielles. Vele geschiedschrijvers herhalen het bericht
van B r a n d t (Historie der Reformatie I, 291), de eenige bijzonderheid, die G l a s i u s
in zijn Godgeleerd Nederland over hem weet mede te deelen, dat hij tijdens de
bloedige vervolgingen te Antwerpen tegelijk met Franciscus Junius en Stephanus
Mermier bleef prediken, terwijl men op de markten bezig was, hunne geloofsgenooten
ter dood te brengen en zij de vuren waarin men de martelaren verbrandde in de
glazen zagen flikkeren (vergel.: C. S e p p , Uit het Predikantenleven van vroegere
tijden (Leid. 1890) 22-25). F r u i n , Verspr. Geschr. I, 434, verhaalt dat hij in 1566
Corrano als predikant heeft aangezocht; L.A. v a n L a n g e r a a d (Guido de Bray
(Zier. 1884) 58v., 123) dat hij met de Bray in 1564 den Prins te Brussel heeft bezocht,
ja dat beiden met hem hebben gesproken over zaken, den godsdienst betreffende,
wellicht over de toen hangende kwestie: de mogelijkheid van vereeniging der
calvinisten en lutherschen. Vóórdat hij te Wesel kwam, moet hij nog in Keulen
geweest zijn.
Gedurende zijn verblijf te Wezel heeft de Nielles ook de Synode te Emden in 1571
bijgewoond. Hij onderteekende de Acta en werd, voor zoover Wesel betreft, door
deze Synode aangewezen om ‘naerstelyck te ondervraghen ende ondersoeken
alles wat tot de Historie der Kerken dient’. en de verzamelde gegevens te doen
toekomen aan Marnix van St. Aldegonde, wien de samenstelling van een geheele
‘Historie der Kercken’, voor zooveel de opkomst der reformatie aangaat, was
opgedragen. In de weselsche classis heeft de Nielles zich ook ten zeerste beijverd,
dat aan de besluiten der emdensche synode uitvoering zou worden gegeven. Hij
presideerdemet het oog daarop hare eerste vergadering op 29 Juli 1572 die daarna
geregeld tweemalen 's jaars gehouden werd. Na zijne vlucht uit Wesel - op
Oudejaarsavond 1598
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hield hij met zijne gemeente in het geheim nog eene nachtelijke samenkomst - was
hij nog eenige jaren te Frankfort en te Hanau. Beiden gemeenten droeg hij als blijk
van erkentelijkheid nog een boekje op: Consolation de la conscience troublée. Van
zijne hand is nog eene fransche vertaling van het Hooglied, opgedragen aan de
gemeente te Wesel. Eenige zijner brieven aan Regnerus Solenander, lijfarts van
den hertog van Kleef, zijn nog bewaard gebleven uit de jaren 1583 en 1593. Over
zijne vertaling van de Bekentenissen van Obbe Philips zie: Catalogus van de Bibl.
der Vereen. doopsgezinde gem. te Amst. II, 195v.; S. H o e k s t r a , Beginselen en
leer der oude doopsgezinden (Amst. 1863) 16-20, 177, 184 en d e z . in Doopgez.
bijdr. 1884, 16-24.
Zijne afkomst is ons niet bekend, evenmin als de datums van zijne geboorte en
dood. Zijn zoon Charles volgt. Zijne andere zonen D a n i ë l , H e n r i en P i e r r e
wijdden zich eveneens aan het predikambt; J e a n werd jurist.
Zie: J. R e i t s m a , Franciscus Junius (Gron. 1864) 40, 50; H.C. R o g g e , Joh.
Wtenbogaert I (Amst. 1874) 56; C.D. S a x jr., Carolus Niellius (diss. Leiden, 1896)
9-11; Werken Marnix-Vereeniging, Serie III, dl. V, 58; W o l t e r s , Reformationsgesch.
der Stadt Wesel (Bonn 1868) 371; H a a g , France protestante i.v.; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta II, 172; R u t g e r s , Acta, 85, 118, 284, 309; F.S. K n i p s c h e e r ,
Vestiging der Geref. Kerk in Noord-Holland in Archief voor Kerkgesch. 1907, 276;
d e z . , Inv. en waard. der Geref. Belijdenisschr. in Ned. vóór 1618 (Leiden 1907)
38; J.J. v a n T o o r e n e n b e r g e n , Eene bladzijde uit de gesch. der Ned.
Geloofsbel. ('s Gravenh. 1861) 14; B. v a n M e e r , De Synode te Emden ('s
Gravenh. 1892) 212, 245, 261; F.W. C u n o , Franc. Junius der Aeltere (Amst. 1891)
17, 21, 24; D o d t v a n F l e n s b u r g . Iets over Daniël de Niëlles en zijn vader in
Tijdschr. v. Gesch., Oudh. en Statist. v. Utr. 2. S. II, 134, 160.
Knipscheer

[Niellius, Carolus (2)]
NIELLIUS (Carolus) (2), C h a r l e s d e N i e l l e s , zoon van den voorg., 15 Sept.
1576 geb. te Wesel, overl. 1652. Hij studeerde waarschijnlijk te Hamburg en sinds
6 Jan. 1599 te Leiden. In 1600 ging hij als predikant naar Keulen, waar hij 4 jaren
stond. Hij bleef ter beschikking der waalsche Synode, die hem had laten studeeren.
Deze bewoog hem naar Utrecht te gaan. In 1609 huwde hij J u d i t h v a n L i e r d e
te Hanau. Hij sloot zich te Utrecht bij de vrijzinnige predikanten aan. In verschillende
waalsche Synoden was hij als scriba werkzaam. Vriend van Wtenbogaert, sloot hij
zich weldra geheel bij de remonstrantsche beweging aan. Waarschijnlijk vertaalde
hij De Weegschaal van T a u r i n u s in het fransch, anoniem, onder den titel Balance
pour peser en toute équité, waartegen zijn tegenstander F a b r . d e B a s s e c o u r t ,
gewezen roomsch priester, nu ijveraar voor het calvinisme te Amsterdam, daarna
weder roomsch, schreef: l'Antifausse Balance. Daartegen schreef N. weder: Tableau
de la bonne foy et sincerité de M. Fabr. de Bassecourt, en later nog: Verification,
vinnige strijdschriften. De waalsche Synode te Middelburg berispte hem om deze
geschriften wegens zijn polemiek tegen de calvinistische leer. In zijn eigen gemeente
scheidden de calvinisten zich van hem af. In 1618 werd Niellius geciteerd uit de
waalsche kerken voor de Synode te Dordrecht. Daar streed hij naast Episcopius.
Een der belangrijke tractaten aan de Synode overlegd, dat over het leerstuk der
Reprobatie, is van Niellius' hand. Vóór de synodale beslissing
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nog gevallen was, werd hij reeds afgezet, 8 Febr. 1619. Daarna werd hij tot
levenslange ballingschap veroordeeld en naar Waalwijk gebracht, waar zijn vrouw
met twee kinderen tot hem kwam. Aldaar werd voortgearbeid aan de stichting der
remonstrantsche Broederschap, waarvoor te Rotterdam reeds in Maart 1619 de
grondslag was gelegd. Niellius presideerde sommige vergaderingen van de 30
ballingen en uitgewekenen, maar de organiseerende kracht was Wtenbogaert.
Daarom ging men naar Antwerpen, waar men ook veiliger was dan te Waalwijk. 30
Sept. had te Antwerpen de eerste algemeene vergadering der Broederschap plaats,
Wtenbogaert, Episcopius en Grevinchoven werden benoemd tot directeuren, Niellius,
Poppius en Corvinus tot hunne helpers. Dezen bleven allen nog voorloopig
buitenslands. De overigen waren bereid om, ondanks de plakkaten, terug te keeren
en hunne gemeenten te bedienen. Niellius werd ook benoemd in de commissie, die
een geloofsbelijdenis op zou stellen, hetgeen noodig was om in Denemarken et
Stade vrijheid van godsdienstoefening en onderwijs te bekomen, en nuttig werd
geoordeeld tegenover de verdachtmakingen in het vaderland. Ook werd hij benoemd
in een commissie om de formulieren van doop en avondmaal te herzien. Na het
eindigen van het Bestand in 1621 werden Wtenbogaert, Episcopius en Grevinchoven
genoopt naar Frankrijk te gaan. Zij bleven met de buitenlandsche directie belast,
Niellius, Poppius, Corvmus, Borrius, Frederici en Sapma werden tot
binnen-directeuren benoemd. Niellius en Huttenus zorgden voor het heimelijk drukken
van de confessie. In 1621 werd hij met Lomanus afgevaardigd naar de stad door
de remonstrantsche uitgewekenen te bouwen: Frederikstad aan den Eider. Zij
onderhandelden met Frederik III, den hertog van Sleeswijk-Holstein. Met Poppius
in 1623 naar Haarlem vertrokken om moeielijkheden in de gemeente te regelen,
werd Niellius 21 Jan. gevangen genomen door verraad. De mislukte aanslag van
Slatius, waaraan men hen medeplichtig achtte, verzwaarde hunne procedure. 2 Mei
werden zij tot eeuwige gevangenschap veroordeeld en naar Loevestein gebracht.
2 Juli kwam zijn vrouw bij hem met eenige kinderen. Op een tocht naar Gorcum
verdronken zijn vrouw en een dochtertje. Bij zijne briefwisseling bediende hij zich
van de schuilnamen: A n d r i e s , S r . v a n C l e e f , d e C l e v e r , C l i v e n s i s
en misschien M e l a n t h e . 19 Juli 1631 ontvluchtten de loevesteinsche gevangenen
en bleven verder ongemoeid. In dat jaar besloot men de gemeenten van vaste
predikanten te voorzien. Niellius behoorde met Wtenbogaert, Episcopius, Cupus,
Mathisius, C. Rijckewaert en S. Lansbergen tot de commissie, die dit lastige werk
had te regelen. Eerst bediende hij de amsterdamsche gemeente in commissie, sinds
1636 werd hij haar oudste predikant Hij hertrouwde in 1632 met eene utrechtsche
dame.
Toen in 1636 Voetius de remonstranten weder aanviel, trad Niellius nogmaals
als hun verdediger op en schreef onder den schuilnaam T i m o t h e u s
P h i l o p a t r i s : Proeve van de oprechticheydt Voetii. Met Prevostius en Huttenus
heeft Niellius na den dood van Episcopius in 1643 onderwijs gegeven aan het
seminarium der remonstranten. In 1649 vroeg hij ontslag van die taak wegens
hoogen ouderdom. In 1652 was hij nog voorzitter der alg. vergadering. Maar in dat
jaar overleed hij.
Zijn door Th. de Keyser in 1634 geschilderd portret is in de remonstrantsche Kerk
te Amsterdam (Cr. de Passe sc.).
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Zie: H a a g , La France prot. VIII in voce; J. T i d e m a n , Stichting der Rem.
Broederschap; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert en zijn tyd; C.D. S a x jr., Carolus
Niellius (diss. Leiden 1896).
Groenewegen

[Niemann, George Karel]
NIEMANN (George Karel), geb. 6 Nov. 1823 te Middelburg, overl. 15 Nov. 1905 te
Delft, zoon van Ds. W i l l e m F e r d i n a n d N. en J.C. C a s p a r i . Hij studeerde
aan het athenaeum illustre te Amsterdam, vooral in de semietische talen (arabisch
en hebreeuwsch) en aan het luthersche seminarie in de theologie, waarin hij het
candidaatsexamen te Leiden aflegde. Later veranderde hij van studierichting en
hegon onder leiding van prof. Veth de maleische en andere indonesische talen te
beoefenen. In 1848 volgde hij Dr. B.F. Matthes op als subdirector van het
zendingshuis van het Nederl.
Zendelingsgenootschap te Rotterdam, waar hij later den titel van lector in de
maleische en javaansche talen en de land- en volkenkunde van Ned.-Indië verkreeg.
In 1873 werd hij hoogleeraar aan de Indische Instelling te Delft, om onderwijs te
geven in de land- en volkenkunde van Ned.-Indië en de makassaarsche en
boegineesche talen. Deze vakken doceerde hij ook eenige jaren aan officieren van
het indisch leger, gedetacheerd bij de Hoogere Krijgsschool te 's Gravenhage. In
1895 werd hij door de leidsche universiteit honoris causa tot doctor in de taal- en
Ietterkunde van den indischen archipel benoemd. In hetzelfde jaar ontving hij wegens
hoogen leeftijd eervol ontslag uit zijn ambt. Zijne voornaamste geschriften zijn:
Inleiding tot de kennis van den Islam (Rotterdam 1861); Bijdragen tot de kennis van
de Alfoersche taal in de Minahassa (Rotterdam 1866); Bloemlezing uit Maleische
geschriften ('s Gravenh. 1871); Geschiedenis van Tanette. Boegineesche tekst met
aanteekeningen (1883). Verder schreef hij verscheidene belangrijke verhandelingen
in de Med. Ned. Zend. Gen. en in de Bijdr. T.L.v.N. Ned.-Indië.
Zie: Encycl. v. Nederl.- Indië III, 27-28; C. P o e n s e n , In Memoriam. Prof. Dr.
George Karel Niemann in Bijdr. Taal-, Land- en Volkenk. van Ned.-Indië, 7e volgr.
V, 7-16).
Juynboll

[Nienrode, Cornelis van]
NIENRODE (Cornelis v a n ), v a n N i e u r o d e , stond eenmaal in verbinding met
den rekenmeester Claes Pietersz., van Deventer te Amsterdam (gest. 1602) (zie
dien naam in dit deel), zoodat hij allicht een goede veertiger was wanneer, we hem
in 1628 ontmoeten als landmeter en rekenmeester te Utrecht, wonende in het
‘Schoonhuys’ en ‘goede vrient’ van Ezechiel de Decker. Hij schreef in genoemd jaar
over de cirkelquadratuur en de sectio aurea. Wat de eerste betreft, gaf hij π in 32

decimalen en als benaderingswaarden
en 13823/4400. Zijn werkje
De volkomen proportie des circkels diameter teghen synen ronden omloop (Utr.
1628) was slechts een voorlooper van een grooter werk, dat echter niet tot publicatie
kwam. N. bezorgde voorts eene nieuwe uitgave der Arithmetica van B e r n .
S t o c k m a n s ‘met eenighe lustige geometrische questien’ (Utr. 1633, herdr. ib.
1637) en deelt in de voorrede daarvan mede, dat hij op fol. 191 begonnen was een
‘Corte instructie van practyck tusschen sommige vraeg-stucken in te stellen, maer
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voornamelyck in den reghel Cassiers, welke practycke hij in sonderlinghe
recommandeert aan alle Cooplieden, Boeckhouders ende Coopers, Ontfangers
ende
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Rentmeesters’, voor de beginselen van welke wetenschap hij te Amsterdam Henrick
Kaldekercken aanbeveelt. N.'s vert. u.h. latijn van De Vijfthien boecken Euclidis ....
mitsgaders het fondament der surdische ende binomische getallen (Utr. z.j.) was
ter perse toen de schrijver ‘in 't drucken ter doot sieck lach’. Cornelis van Leeuwen,
Gietermaker en Abraham de Graaf verwijten elkander in 1663 overname van
vraagstukken uit dit werk.
Zie: C. v a n L e e u w e n , Bril voor de belachelijke geometristen (Amst. 1663);
A. d e G r a a f , Ontleding van den Bril (Amst. 1663); B i e r e n s d e H a a n ,
Bouwstoffen X (Amst. 1876); XXI (1883) 17 en XXIII (1884) 6.
de Waard

[Nieuwland, Nicolaas van]
NIEUWLAND (Nicolaas v a n ), geb. te Egmond-binnen 9 Juni 1510, overl. te
Maartensdijk bij Utrecht 15 Juni 1580. Van zijn jeugd is tot heden niets bekend; de
bijzonderheid bij van Heussen vermeld, dat een Mr. C l a e s d e N o v a t e r r a in
1526 organist is geweest in de abdijkerk van Egmond, kan niet op hem slaan maar
betreft een naamgenoot. Daar v.N. den graad van doctor in de theologie bezat, moet
hij aan eene hoogeschool, vermoedelijk te Leuven, gestudeerd hebben. In het
consistorie van 6 Juli 1541 werd hij als bisschop van Hebron gepreconiseerd, met
machtiging in het Utrechtsche de bedieningen van wijbisschop te vervullen. 11 Sept.
daarop volgend is hij in de abdij van Vicognes gewijd door den bisschop van Utrecht,
George van Egmond. Volgens pauselijk indult mocht v.N. de beneficies, welke hij
reeds bezat, een kanonikaat aan de Sint Vincentiuskerk te Gorcum en het pastoraat
van Leerbroek, blijven behouden. Reden van dit gunstbewijs was dat het jaarlijksch
inkomen van den wijbisschop te Utrecht slechts 200 brabantsche guldens bedroeg.
In 1545 werd hij bovendien kanunnik aan de Oudmunster van Utrecht, in 1556 deken
van het Sinte-Marie-kapittel aldaar. Wanneer men nu weet dat v.N. sinds 1546 ook
reeds pastoor was van Sint Bavo te Haarlem, een gemeente omvattende 12000
zielen, en dat de meeste dezer bedieningen aan plaatsvervangers moesten
overgelaten worden, dan wordt te meer begrijpelijk waarom het concilie van Trente
eenige jaren later zoo gestreng is opgetreden tegen het bezit van meerdere
beneficies in ééne hand. Niet als inquisiteur maar als vertegenwoordiger van den
utrechtschen bisschop heeft v.N. in de jaren 1553-1554 deel genomen aan het
proces, dat te 's Gravenhage is gevoerd tegen den onrechtzinnigen pastoor van
Heenvliet, Angelus Merula. Volgens de Historica tragica van P a u l u s M e r u l a ,
of eigenlijk volgens den auteur van de Apotheosis Ruardi Tapper zou v.N. daarbij
een verraderlijke rol gespeeld hebben. In de Katholiek van 1897 heeft schrijver
dezes trachten aan te toonen, dat het verhaal der misleiding, tegenover den
hardhoorigen Merula aangewend, niets anders is dan een verzinsel, uitgedacht om
diens aanvankelijke onderwerping te verklaren en te vergoelijken, en hij bevond dat
het gansche gedrag van den wijbisschop tegenover A. Merula, zoowel tijdens het
proces alsook daarna, zich kenmerkte door oprecht medelijden en dienstvaardigheid.
Een andere beschuldiging daarentegen, welke in het pamflet Divisio totius Belgicae
voorkomt, als zou v.N. reeds te Utrecht wegens onmatigheid zeer in opspraak zijn
gekomen, kan moeilijk geloochend worden, wanneer men zijn later gedrag te Haarlem
daarmede vergelijkt. Toen in 1559

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1377
het oprichten der nieuwe bisdommen was vastgesteld, werd v.N. op voorstel van
Granvelle door den Koning tot bisschop van Haarlem benoemd, gelijk deze in een
schrijven van 12 Mei 1560 meldde. Toch heeft het nog tot 10 Mrt. 1561 geduurd,
alvorens deze benoeming, door Pius IV in geheim consistorie werd bekrachtigd en
afgekondigd. Oorzaken dezer ongelukkige vertraging waren: het bezwaar om in
een behoorlijk onderhoud van de nieuwe bisschoppen te voorzien alsook de onmacht,
waarin de regeering verkeerde om de twaalfduizend dukaten op te brengen, welke
te Rome voor het uitvaardigen der bullen van oprichting werden gevorderd. Met
behulp van Sonnius werd dit alles ten slotte geregeld. Eén dag na de preconisatie
van v.N., 11 Mrt. 1561, verscheen de bulle, waarbij het bisdom van Haarlem nader
werd omschreven, de abdij van Egmond als tafelgoed voor den bisschop
onafscheidelijk met het bisdom werd vereenigd en de goederen van het klooster
Heilo alsmede van de collegiale kerk te Geervliet voor het op te richten bisschoppelijk
kapittel werden bestemd. De breve, waarbij v.N. tot bisschop van Haarlem en prelaat
der abdij van Egmond werd aangesteld, was gedateerd van 26 Mei 1561. Het stuk
bezat een voorloopig karakter; de omstandigheden vorderden, dat de benoemde
zoo spoedig mogelijk bezit zou nemen van bisdom en abdij, maar binnen zes
maanden moest hij aan zijn geldelijke verplichtingen te Rome (1000 goudguldens
als taxa voor het bisdom en 252 goudg. voor de abdij, volgens een nog onuitgegeven
aanteekening in codex 57, fol. 249 verso van de Bibliotheca Corsiniana te Rome)
voldaan hebben, om eerst daarna een definitieve benoemingsbreve te ontvangen.
Nadat 30 Sept. 1561 het koninklijk placet op den benoemingsbrief was verkregen,
liet v.N. op 6 Nov. 1561 door twee gevolmachtigden bezit nemen van het bisdom,
een dag later op gelijke wijze van de egmonder prelatuur. Het duurde nog tot het
volgende jaar alvorens hij zich van nagenoeg alle banden had bevrijd, welke hem
aan Utrecht verbonden. 1 Febr. 1562 geschiedde zijn plechtige intocht binnen
Haarlem. Het wapen van het nieuwe bisdom was een rood kruis op zilveren veld.
Als inschild prijkte daarop het wapen van v.N.: drie zwarte hoefijzers op een veld
van zilver. Tot wapenspreuk koos hij zich: ‘Nemo expers hostis’, waarvan de
beginletters overeen komen met: Nicolaus Episcopus Harlemensis. Zeven jaren
heeft de eerste bisschop van Haarlem zijn bestuur uitgeoefend, en niet zoo
gemakkelijk kan vastgesteld worden wat hij in dien onrustigen tijd heeft tot stand
gebracht. Immers de bekende geschiedschrijver Florentius van der Haer nam in
1578 het gansche archief van v.N. met zich mede naar de zuidelijke provinciën en
sinds is het spoorloos verdwenen. Toch bleek het mogelijk met behulp van andere
bronnen, vooral van een tweetal verslagen, door hem in 1563 en 1565 aan de
regeering uitgebracht, het voornaamste aan te wijzen dat hij als bisschop van
Haarlem heeft verricht maar ook achterwege heeft gelaten. Bovendien zijn de
besluiten van een synode, door hem in 1564 te Haarlem gehouden, in druk bewaard.
Ook was hij tegenwoordig op het provinciaal Concilie in 1565 te Utrecht dat vooral
ten doel had om de besluiten van Trente voor de utrechtsche kerkprovincie af te
kondigen. Reeds speedig rezen er klachten tegen v.N. Zoowel de punten van
aanklacht, welke door Joachim Hopper in 1563 tegen hem zijn uitgebracht, als het
verweer dat de aangeklaagde daar
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tegenover stelde, zijn door schrijver dezes in de Bijdr. bisd. Haarlem gepubliceerd.
Naar hem voorkwam, kon v.N. zich op enkele punten rechtvaardigen; moet er zeker
ook rekening gehouden worden met den slechten staat van zijn gezondheid en de
tegenwerking welke hij alom ondervond; maar het verwijt van schuldig plichtverzuim
heeft de aangeklaagde toch niet voldoende van zich kunnen afwentelen. En de
oorzaak daarvan moet voor een deel gezocht worden in goede sier en onmatigheid,
waardoor de belangen zoowel van het bisdom als van de egmonder abdij zeer
ernstig werden geschaad. Dat hij den naam verdiende van ‘ebrius Nicolaiculus’
steunt niet alleen op het getuigenis van den schrijver der Totius Belgicae divisio,
maar wordt bevestigd door D u s s e l d o r p i u s . Ook Hopperus, Morillon, de
landvoogdes en Granvelle oordeelden ongunstig over hem. Het optreden van Alva
in deze gewesten maakte echter weldra een eind aan dit wanbestuur. Eerst richtte
deze op 14 Maart 1568 nog een vermaning tot den nalatigen prelaat. Uit het antwoord
blijkt dat hij toen lijdende was en niet in staat zijn opwachting te komen maken bij
den landvoogd. V.N. greep tevens deze gelegenheid aan om bij Alva barmhartigheid
en mededoogen te bepleiten voor zijn ‘eenvoudig, jammerlijk misleide volk’. Deze
smeekbede, gericht tot den geweldigen tuchtmeester, strekt hem tot eer en zou
zeker ook de algemeene erkenning wegdragen, ware het niet, dat men verkeerdelijk
geloof sloeg aan de verachtelijke rol, welke v.N. in het proces van Merula is
toegedicht. Nu de zwakke gezondheid van den bisschop op geen verbetering in
den toestand liet hopen, besloot Alva hem tot nederleggen van zijn ambt te brengen.
Het schijnt wel, dat daartoe ook de tusschenkomst van Wilhelmus Lindanus is
gebruikt. Zooveel staat vast, dat Granvelle reeds in Maart 1569 wist, dat v.N. zijn
resignatie te Brussel had aangeboden, welk voorstel eerst op 28 Nov. van hetzelfde
jaar is aanvaard. Twee voorwaarden werden bij dit aftreden bedongen: de bisschop
zou de vrije beschikking houden over Abtspoel, een uithoeve der egmonder abdij
bij het Warmonderveer gelegen, alsmede over de belendende landerijen, 14 morgen
groot. Bovendien moest zijn opvolger hem een jaargeld uitkeeren van 500 dukaten,
te vinden uit de inkomsten der abdij van Egmond. Totdat Rome dit alles zou
bekrachtigd hebben en er een nieuwe bisschop en prelaat zou aangesteld zijn,
bestuurde Godfried van Mierlo, die te voren provinciaal der dominicanen hier te
lande was geweest, als vicaris-generaal de aangelegenheden van het diocees en
trachtte ook reeds orde te brengen in de verwarde financiën van Egmond. Op
voordracht van Alva werd deze door den Koning tot opvolger van v.N. benoemd en
is in het consistorie van 11 Dec. 1570 als bisschop van Haarlem gepreconiseerd.
Slechts een paar jaren heeft v.N. van zijn rust te Abtspoel kunnen genieten; nadat
Leiden tot den Prins was overgegaan en de soldaten der bezetting den omtrek
plunderden, is hij in het najaar van 1572 naar Utrecht uitgeweken en bleef daar de
vijf eerstvolgende jaren wonen. Zelf heeft hij in brieven van 21 Febr. en 12 Juni
1577, gericht aan jonkheer Adriaan van Swieten, de kommervolle omstandigheden
uiteengezet, waarin hij gedurende die vijf jaren had verkeerd wegens uitblijven van
het hem toegezegde jaargeld. Ziekte en ouderdom werkten ertoe mede, dat de
ongelukkige man zich daarbij op onwaardige en tevens zeer onbillijke manier uitliet
over zijn opvolger
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te Haarlem. Toen bij art. 6 der satisfactie van Haarlem was vasgesteld, dat van
Mierlo in het bezit zou blijven der inkomsten van Egmond, behoudens de lasten,
welke daarop rustten, hoopte v.N. door deze brieven van den Prins te verkrijgen,
dat ook zijn jaargeld wederom zou uitbetaald worden. Of er met zijn rechtmatige
aanspraken rekening is gehouden, valt te betwijfelen; zeker is, dat nog geen jaar
na het tweede schrijven van v.N. de satisfactie werd verbroken en daarmede de
laatste kans verdween voor uitbetaling van het jaargeld. Volgens B o r heeft hij
daarna nog een wijl te Montfoort vertoefd. In 1579 treft men hem te Maartensdijk
bij Utrecht aan, waar hij als bisschop een paar kelken wijdde. In 1580 stierf hij aldaar;
zijn lichaam werd bijgezet in de abdijkerk van Sint Servaas te Utrecht, een convent
van adellijke cistercienser-nonnen, dat later is verwoest.
Zijn in 1559 geschilderd portret staat op een glas in de St. Janskerk te Gouda;
een ander geschilderd portret is in het seminarie te Warmond. Een anonieme gravure,
maar niet naar deze schilderij, bij v a n H e u s s e n , Hist. Episc. Harlem. 15.
Van hem: Ritus celebrandi officium Sacrosanctae Missae quemadmodum per
diocesim Trajectensem observatur, per N i c o l a u m a N o v a t e r r a , episcopum
Hebronensem, suffraganeum Trajectensem, digestus (Antverpiae 1560); Statuta
synodalia per N i c o l a u m e p i s c o p u m H a r l e m e n s e m edita anno 1564
(Harlemi 1564).
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem XXIII, XXVI-XXVIII; Arch. aartsb. Utrecht XXXV, 46; De
Katholiek, 1897, 1, 43; F r u i n , Verspr. Geschriften I, 244; B r o m , Archivalia in
Italië; B. d e B o n t , De regale abdij van Egmond (Amsterdam 1905).
Hensen

[Nispen tot Sevenaer, Jhr. Mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van]
NISPEN TOT SEVENAER (Jhr. Mr. Carel Jan Christiaan Hendrik v a n ), zoon van
J.A.C.A.v.N. (ko!. 1381) werd geboren te Zevenaar 28 Aug. 1824, huwde in 1851
met jkvr. P a u l i n a D i e r t v a n M e l i s s a n t en na haar vroegen dood in 1854
met jkvr. C o r n e l i a M i c h i e l s v a n K e s s e n i c h . Hij overl. te Arnhem, 3 April
1884 en werd in het familiegraf te Zevenaar bijgezet. Na zijn studies tot meester in
de rechten aan de leidsche universiteit voltooid te hebben, doorliep hij verschillende
rechterlijke betrekkingen, totdat hij in 1876 tot raadsheer in het gerechtshof te Arnhem
benoemd werd, welke functie hij tot zijn dood waarnam. Toen het eerste
ministerie-Heemskerk in Jan. 1868 het Departement van r.k. Eeredienst wilde
herstellen, werd hem dit aangeboden, doch hij weigerde, dewijl aan den overleden
Borret (zie kol. 424) geen katholiek in het Departement van Justitie als opvolger
werd gegeven. In 1871 begon hij zijn politieke loopbaan als lid der Tweede Kamer
voor Breda. Na den dood zijns vaders in 1875 vaardigde ook diens district Nijmegen
hem af. Hij opteerde voor dit laatste en vertegenwoordigde het tot zijn dood. Zijn
eerste redevoering (1871) na een ‘noviciaat van eenige maanden zwijgens’, was
gericht tegen Dumbar's voorstel om de gelden voor ons gezantschap bij den Paus
te weigeren; bij de begrooting voor het volgend jaar bracht hij de grieven der
katholieken tegen de bestaande lager-onderwijswet ter sprake, en hield sinds niet
op deze zijn liberalen medeleden telkens onder het oog te houden. Bij de behandeling
der L.O.-wet van Kappeyne in 1878 leverde hij een afzonderlijke nota in, waarin hij
na zijn instemming met het bisschoppelijk mandement
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van '68 betuigd te hebben, de grondwettigheid betoogt van het door de liberalen
steeds afgewezen subsidie-stelsel voor 't bijzonder onderwijs. De katholieke fractie
der kamerleden was toen nog niet of nauwelijks zeer zwakjes als politieke partij
georganiseerd, doch van Nispen's naam en optreden gaven hem onder de zijnen
het aanzien van een ‘primus inter pares’, dat steeds stijgende bleef. Blijkens
verschillende uitlatingen van de Tijd in die dagen, kan men hem het eerst als een
leider der katholieke staatspartij beschouwen. Als zoodanig werd hij dan ook
benoemd in de Grondwetscommissie van 1883. Aan het rapport, door dit lichaam
uitgebracht, voegde hij een afzonderlijke nota toe, die hierop neerkomt: de
noodzakelijkheid van ingrijpende herziening was niet gebleken, maar in allen geval,
zoo men ze begeerde, dan z o n d e r h e r z i e n i n g v a n a r t . 194 (het
onderwijsartikel) g e e n g r o n d w e t s h e r z i e n i n g h o e g e n a a m d . Ook
wenschte hij bij eventueele wijziging de macht des konings tegenover het parlement
te versterken, om de gebeurtenissen van '66 als het ware ongedaan te maken. Kort
na dit advies overleed hij. Hoezeer zijn denkbeelden voor leidende katholieke ideeën
konden gelden, bleek uit de nota bij de Algemeene Beschouwingen van 1885 door
19 katholieke kamerleden ingediend, waarin op de meest categorische wijze de
boven gespatieerde stelling van v. Nispen werd overgenomen in dezelfde
bewoordingen. De Tijd gaf nog lang na zijn dood uiteenzettingen der opinies van v.
Nispen als leiddraad voor de katholieken. Ook buiten de politiek was C.v. Nispen
een der voornaamste vertegenwoordigers dezer partij. In 1869 behoorde hij tot de
oprichters van den R.-K. Utrechtschen Onderwijzersbond en 21 Juni 1871 bij de
grootsche Park-meeting ter eere van het jubilé van paus Pius IX, een memorabel
feit in de geschiedenis van de emancipatie der katholieken, was hij de voorzitter en
eerste spreker der enthousiaste feestvergadering.
Bronnen: in 't algemeen zie bij J.A.C.A.v.N. (kol. 1383); verder over C.v.N.: v.
W e l d e r e n R e n g e r s , Parl. Gesch. v. Nederl. reg. i.v.; N u y e n s , Gesch. v.h.
Ned. Volk tot op onze dagen IV, 177; Kath. Illustratie XVII, 321; Neerlandia Catholica,
566; De Tijd 7 en 8 April 1884, 2 Jan. 1885, 11 Juli 1878 enz.; A r n t z e n i u s ,
Handelingen over de Herziening der Grondwet v. 1887, 1, 74, 86, 88 enz.
Görris

[Nispen tot Sevenaer, Jhr. Hubert Cornelis Joseph Maria van]
NISPEN TOT SEVENAER (Jhr. Hubert Cornelis Joseph Maria v a n ), jongere broer
van den voorgaande, geb. te Zevenaar 16 Aug. 1836 en overl. te Amsterdam 5 Dec.
1897. Hij voltooide zijn latijnsche studies op het seminarie Hageveld te Voorhout
en zijn theologische op het groot-seminarie te Warmond, als leerling o.a. van Corn.
Broere, dien hij zijn leven lang geestdriftig vereerde en wiens invloed op zijn geest
in zijn latere geschriften goed merkbaar is. In 63 priester gewijd werd hij spoedig
tot kapelaan te Beverwijk benoemd en in 66 in diezelfde hoedanigheid overgeplaatst
naar de St. Catharina-kerk te Amsterdam. De door Mr. J.J.W.v.d. Biesen in 1868
gestichte St. Josephs-Gezellen vereeniging bleek weldra een priester te behoeven,
die zich geheel aan dit werk kon geven en de toenmalige deken van Amsterdam
van Luenen, liet hiervoor het oog vallen op van Nispen. Diens opofferende zorg
bracht het werk tot grooten bloei. Nadat hij eerst met van den Biesen in 68 een reis
naar Keulen had gemaakt om de vereeniging van den ‘gezellen-vader’ Kolping te
bestudeeren, werd die van Amsterdam naar dit model ingericht. De vereeniging is
bestemd
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voor handwerkslieden (ofschoon hierop soms uitzonderingen voorkomen) en heeft
ten doel ‘door individueel en sociaal leven onder p r i e s t e r l i j k v a d e r s c h a p
het streven te bevorderen naar bekwaamheid, vroomheid en welvaart’; aldus
ongeveer drukte van Nispen zelf zich gaarne over zijn werk uit. Vandaar dat er in
o

o

eigen lokalen (tegenwoordig op de Stadhouderskade n . 55 en Heerengracht n .
20) vakonderricht, geestelijke leiding en gelegenheid tot ontspanning wordt gegeven.
De leden zijn verdeeld in vier afdeelingen: leerlingen, gezellen, gehuwden, patroons.
Om het handwerk te verheffen richtte hij bij zijn vereeniging een teekenschool op,
benevens een voorschotbank, spaarbank, hospitium (voor leden van buiten) en
ziekenfonds; tegenwoordig is daar een werkloozenfonds bijgekomen. Spoedig
breidde het werk zich uit buiten Amsterdam; er zijn thans afdeelingen te
Bergen-op-Zoom, den Haag, Leiden, Nijmegen en Rotterdam, alle nog door v.
Nispen opgericht en met den ‘centraal-president’ van de hoofdstad verbonden (tot
zijn dood toe was hij dit zelf); het geheel is aangesloten bij de duitsche
zusterinstelling. Ook het St. Hubertus-bureau is een stichting van hem, oorspronkelijk
beoogend hulpbehoevenden elk in zijn soort in betrekking te stellen met
vereenigingen, die hen konden bijstaan, later en thans meer bepaaldelijk tot hulp
van gevallen vrouwen werkzaam. Deze priester was een zelfvergeten man, hard
voor zich zelf, doch buitengewoon milddadig voor anderen, de gezochte en beminde
zielenleider van vele Amsterdammers, en vooral de opofferende vader voor zijn
gezellen. Hij was, hoewel steeds binnen zuiver katholieke grenzen zich bewegend,
niet vrij van sommige eigenaardige idee's, bijv. over de kunst, de symboliek en de
wereldorde, doch ook was hij een man, die reeds zeer vroeg het bestaan eener
‘arbeiders’-quaestie vermoedde en aan haar oplossing zijn leven wijdde; schoon in
eenigszins andere, meer rechtstreeks spiritueele en het ambacht verheffende richting,
dan de later zich veel verder vertakkende R.-K. Volksbonden deden, die meer de
lotsverbetering op den voorgrond stellen. Een poging door hem aangewend tot het
stichten eener nieuwe congregatie (de Crucifixisten) mislukte. Hij schreef
verschillende brochures zoo over zijn gezellenvereeniging als over de sociale kwestie;
ook verschillende redevoeringen over beide onderwerpen zijn door hem uitgegeven
of als afdrukken uit het dagblad Het Centrum verkrijgbaar gesteld. Nog is van hem
de anonieme brochure: Onthulling van de sociale wanorde en middel tot genezing
(Amst. 1886). Verschillende zijner werkjes zijn in 't fransch vertaald.
Bronnen: behalve particuliere inlichtingen en algemeene werken als bij het
volgende art., de bovengemelde brochures, enz.; Neerlandia Cathotica, 497, 527;
Kath. Illustratie XXXI, 321; over het werk der St. Josefs-gezellen: H.C.J.M.v.
N i s p e n , Geschiedenis der St. Josephs-Gezellen-Vereeniging (Amst., 1893, niet
i.d. handel); S.G. S c h ä f f e r , Adolf Kolping, ein Lebensbild (Munster, 1882) 2e
2

druk, ook i.h. nederlandsch vertaald; W e t z e r u. W e l t e , Kirchenlexicon i.v.
Gesellen-verein.
Görris

[Nispen van Sevenaer, Jhr. Mr. Jan Antoon Christiaan Arnold van]
NISPEN VAN SEVENAER (Jhr. Mr. Jan Antoon Christiaan Arnold v a n ), geb. 27
Dec. 1803 te Zevenaar, huwde in 1823 I s a b e l l a H o e v e l v a n S w a n e n b u r g
en overleed in zijn geboorteplaats 5 Mei 1875. Hij was de zoon van jhr. H e r m a n
C a r e l J a s p e r B a r t h o l o m e u s v a n N i s p e n v a n P a n n e r d e n , die in
1816 tot lid der ridderschap van Gelderland benoemd werd en H e n d r i k a
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G o o s s e n s . Waar hij studeerde, bleef mij onbekend. In 1829 werd hij lid van de
Prov. Staten van Gelderland en ontving in 1838 zijn benoeming tot
districts-commissaris van Doetinchem; in 1846 werd hij dijkgraaf van de Lijmers, in
'48 benoemden hem de Prov. Staten van Gelderland tot lid der dubbele Kamer en
in 't zelfde jaar Doetinchem tot lid der Tweede Kamer. In '50 verwisselde hij dezen
zetel voor dien van Nijmegen, dat hij sedert tot zijn dood vertegenwoordigde. Op
velerlei wijze heeft hij zich gedurende zijn lange politieke loopbaan verdienstelijk
gemaakt, vooral ‘heeft hij zijn beste krachten gewijd aan de verdediging van de
rechten der katholieken, die in hem een hunner bekwaamste en moedigste
Kampvechters erkennen’ (Kath. Illustr.). Men vindt zijn naam reeds onder het adres
der leeken, dat in 1847 aan den Paus werd aangeboden om het herstel der
bisschoppelijke hierarchie te vragen; in 1850 nam hij het initiatief tot een adres met
hetzelfde doel, af te zenden door de r.-k. Tweede-Kamer-leden, hetwelk door 12
van de 15 dezer onderteekend werd. Als lid der commissie van rapporteurs voor
Hoofdstuk VII der staatsbegrooting in 1851 kwam hij voor dezelfde zaak ijverig op
en toen later de onderhandelingen en verwikkelingen in vollen gang waren, was hij
het, die op voorzichtige wijze in hof- en regeeringskringen de zaak bevorderde en
door zijn correspondentie de eminentste katholieke leiders inlichtte en raad gaf. Bij
dit alles ging hij nochtans gematigd en niet noodeloos kwetsend te werk. Zoo verzette
hij zich tegen een ontworpen dank-adres aan den Paus na het herstel, omdat hij
verbittering wilde vermeden zien. Tegen de uit de Aprilbeweging voortgekomen wet
op de kerkgenootschappen verzette hij zich krachtig, schoon tevergeefs, en gaf ook
hierbij weer aan de buiten de Kamer staande belang-hebbenden richting en leiding.
(Meer bijzonderheden, verspreid bij A l b e r s , Gesch. v.h. herstel der Hierarchie,
register i.v.). In een ander punt, dat de katholieke belangen bijzonder raakte, de
onderwijs-quaestie, was van Nispen mede een der krachtigste woordvoerders. Na
steeds opgekomen te zijn voor het bijzonder onderwijs, berustte hij, schoon
protesteerend, in de vast uitgesproken en onverzettelijke meening der liberale
meerderheid, dat de gemengde, openbare school de eenige was, die de grondwet
toeliet. Doch dan wilde hij ook het etiket ‘christelijk’ uit de wet van 57 geweerd zien,
daar hij met het oog op het verledene (1806-57) vreesde, dat dit vage en algemeene
‘christelijk’ praktisch allerlei onof anti-katholieks de school zou binnenvoeren. Als
lid der commissie van rapporteurs bleef hij tot het einde toe deze positie handhaven
en stemde ten slotte tegen de heele wet. Merkwaardig is dat juist zijn broer C.E.J.F.v.
Nispen van Pannerden in de Eerste Kamer namens de katholieke leden volle
instemming met de wet betuigde. Er was nog veel weifelends in de houding der
katholieken, maar hun voornaamste organen waren zeker tegen de wet. Voor het
overige gaf van Nispen ‘zijn grondige adviezen, ook buiten den kring zijner
geestverwanten meestal met belangstelling aanhoord’ (v. W e l d e r e n R e n g e r s )
over vele, maar vooral over koloniale kwesties, waarvan hij, hoewel nooit in Indië
geweest zijnde, een bijzondere studie gemaakt had. Wat zijn beginselen betreft, hij
was van den aanvang af voor zelfstandig v e r b o n d , niet v e r m e n g i n g , van de
katholieken met de liberalen, had zitting in
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het door J.W. Cramer gestichte comité van Oct. '48 tot organisatie der
katholiek-politieke macht en was een der eersten en weinigen, die de principieele
scheidslijn tusschen zijn geestverwanten en de liberalen begreep en wilde getrokken
zien (A l b e r s , als boven, II, 519-22 en passim). Zijn drukke briefwisseling met de
bisschoppen Zwijsen en van Vree, met Cramer, Mutsaers e.a., gaat reeds sinds
1854 herhaaldelijk in die richting. Tot weinige dagen voor zijn dood bleef hij in de
Kamer werkzaam, steeds een der invloedrijksten zijner geloofsgenooten en na zijn
overlijden als een hunner beste voormannen betreurd.
Bronnen: Behalve particuliere inlichtingen, over de van Nispen's in het algemeen:
D.G. v a n E p e n in Adelsarchief 1902; Ned. Adelsboek 1909; R i e t s t a p ,
Wapenboek v.d. Ned. adel; Taxandria, 1906, 7 en '9; over J.A.C.A.v.N. in 't bijzonder:
v. W e l d e r e n R e n g e r s , Parlementaire Gesch. v. Ned. reg. i.v.; N u y e n s ,
Gesch. v.h. Ned. Volk van 1815 t.o. onze dagen, III, 125, 264, 281-89; IV, 117 en
elders; Kathol. Illustratie VIII, 185; De Tijd 8 Mei 1875, 9 Juli 1878.
Görris

[Nobbe, Hendrik]
NOBBE (Hendrik) geb. 1742, overl. te Amsterdam aan jicht 8 Juni 1804; zijn moeder
heette E l i s a b e t h v a n d e n W i j n g a a r d . Ter zee gevaren hebbende, kocht
hij, koopman zijnde, het poortersrecht van Amsterdam. Op aanbeveling van den
burgemeester Egbert de Vrij Temminck, wien hij daarvoor ƒ 200 had te betalen,
kreeg hij 27 Nov. 1778 de betrekking van substituutschout voor de zeezaken of
waterbaljuw, waarvan de bezoldiging slechts ƒ 500 bedroeg maar de emolumenten
op ƒ 3340 geschat werden. N. deed druk mede aan de beweging der patriotten, en
stond zelfs in het laatst van Mei 1787 met Abraham Valentijn aan het hoofd der
gewapenden, die de Kattenburgerbrug vermeesterden. Na de herstelling van het
oude gezag werd hij, wegens zijne deelneming aan de troebelen en zijne patriotsche
gezindheid, van zijn ambt vervallen verklaard, en werd hem 15 Jan. 1788 aangezegd
om binnen 2 maal 24 uren de stad te verlaten. Hij week naar Brabant, bracht in 1792
een bezoek aan Holland, kwam in het begin van 1793 weder herwaarts en dacht
terug te keeren met een pas van zijn behuwdbroeder Mr. J. Nuhout van der Veen,
secretaris van het gerecht te Castricum, voor eene reis naar Rusland en aangelegen
landen en naar Frankrijk. Maar de procureur-generaal bij het hof van Holland deed,
met voorkennis van den Prins, hem aanhouden en voorloopig op de Voorpoort in
verzekering stellen. Wegens het verleden van den gearresteerde, die in 1788
Amsterdam had moeten verlaten, en den onderteekenaar der pas, die secretaris
was geweest der commissie ter directie van het noordhollandsche gewapende
burgerleger, werd de civiele in een crimineele detentie veranderd. 16 Mei verzocht
de procureur-generaal, dat N., beschouwd moetende worden als een zeer gevaarlijk
en verdacht persoon, het verblijf in Holland en Westfriesland zou worden ontzegd,
of dat hij ‘sub poena confessi et convicti’ onder handtasting zou worden ontslagen,
tot welk laatste 24 Juni besloten werd, nadat de procureur-generaal zijn eisch
herhaald en het gevaarlijke van den beklaagde nader betoogd had. Na de
omwenteling in 1795 werd N. reeds 23 Jan. in zijne vroegere betrekking van
waterschout hersteld. Met den generaal J.D. de Winter beraamde hij het plan om
bij inteekening een fonds te vormen ten einde het Comité van Marine in staat te
stellen
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tot betaling van hen, die den lande als zeelieden gediend, en van hen, die op
maandcedullen geld tot het inkoopen van zeeplunje en het voldoen van slaapbazen
voorgeschoten hadden. Binnen 8 dagen werd door 34 medeburgers ƒ 16000 voor
dit doel verschaft, zoodat aan 200 zeevarenden hulp kon verleend worden. P.J.
Menjolet, J.v. Halmael en Nobbe werden directeuren van het fonds. Burgemeester
Temminck had in 1788 voor zijn neef, den secretaris v.d. Dussen, van N.'s opvolger
als waterschout, Hulsebosch, den afstand van een deel der emolumenten bedongen,
en aangezien de instructie sedert niet veranderd was, meende de raad, dat N. alsnu
dergelijk deel aan de stad moest uitkeeren, waartoe hij niet genegen was. 31 Mei
1797 besloot de raad hem aan te manen om van de 6 stuivers per man, welke hij
voor het monsteren ontving, 4 aan de gemeente af te dragen. Hij gehoorzaamde
onder protest, maar toen hij 13 Maart 98 bij vacature provisioneel tot maire was
benoemd, zond hij 28 April bij den raad een verzoek in om teruggaaf der ƒ 1848,
welke hij, ten gevolge van het raadsbesluit van 31 Mei 97 met terugwerkende kracht
sedert 1795, had moeten opbrengen. N., vurig voorstander van een- en
ondeelbaarheid, lid van verdienste van het Constitutioneel Gezelschap: ‘Voor deugd
en kundigheden’ en een der hoofdmannen van de Bataafsche Club Letter Z, deed
zich na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 zoozeer gelden, dat de door het den
12den Juni opgetreden Intermediair Bestuur der Republiek naar Amsterdam
gezonden commissie, welke de geheele municipaliteit veranderde, hem en 3 anderen
deed gevangennemen en naar het slot te Muiden brengen, van waar zij in
gevangenschap overgingen op het Huis in 't Bosch te 's Gravenhage. Toen hij in
vrijheid was gesteld, hernam hij de hem niet ontnomen betrekking van waterschout.
In het laatst van 1798 werd hij door de kiezers van Amsterdam, Sloten enz. tot lid
van het departementaal bestuur van den Amstel benoemd, maar zijne verkiezing
werd toen en nog driemaal daarna door het Uitvoerend Bewind vernietigd, op grond
zijner deelneming aan de plaats gehad hebbende woelingen.
Nobbe was 6 Mei 1781 te Amsterdam gehuwd met eene daar wonende
alkmaarsche weduwe, L e a F a b r i t i u s , geb. 1752, gehuwd geweest met J a c o b
v a n V e e n . Zij overleefde ook haar tweeden man.
Zie: C.W. B r u i n v i s in Amsterdamsch Jaarboekje 1900, 57, waarbij zijn
phototypisch portret naar een teekening van J.C. Mertens in het museum te Alkmaar.
Bruinvis

[Nobel, Henrick Willemsz.]
NOBEL (Henrick Willemsz.), geb. in 1567, overl. te Rotterdam 21 Juni 1649. Zijn
geboorteplaats is onbekend; in 1589 treffen wij hem voor het eerst te Rotterdam
aan. In 1603 begon hij met een klein ambt in de stedelijke regeering, n.l. dat van
gasthuismeester, in 1606 werd hij schepen, van 1609 tot zijn dood was hij
vroedschapslid, van 1611-1619 bewindhebber der O.-I.C. van de kamer Rotterdam,
in 1622 een der eerste bewindhebbers der W.-I.C. Meermalen was hij
gecommitteerde raad, gedeputeerde ter dagvaart en burgemeester. Wel was hij in
1618 bij het verzetten der wet uit laatstgenoemd ambt ontslagen, doch in 1623 werd
hij als zoodanig opnieuw gekozen. Van 1627-28 en van 1634-37 was hij lid van de
Staten-Generaal en in 1641 van de hollandsche rekenkamer. In eerste huwelijk was
hij getrouwd met een dochter van C o r n e l i s J a c o b s z . of J o e s t e n , bijgenaamd
N e e l o o m ; zijn tweede vrouw, die hem
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overleefde, heette A n t h o n e t t a D o e d i j n s .
Zijn portret naar een ouder origineel, geschilderd door P. van der Werff, berust
in het Rijksmuseum.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. III, 142.
Moquette

[Nobel, Mr. Willem]
NOBEL (Mr. Willem), geb. te Rotterdam Febr. 1633, overl. aldaar 11 Maart 1667,
was de zoon van W i l l e m D i r c k s z . N o b e l en C o m m e r t g e H u y b r e c h t s .
Hij werd 10 Mrt. 1654 (met onjuisten leeftijd in het ged. Album. Stud.) als student
te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten. In zijn vaderstad
vestigde hij zich als advocaat en later werd hij ook advocaat bij het Hof van Holland.
In 1658 was hij schepen van Schieland, in 1659 kreeg hij zitting in de regeering van
Rotterdam, van 1661-1666 was hij vroedschapslid, in 1664 gedeputeerde ter
dagvaart, van 1665-1667 lid van het college der admiraliteit in Zeeland. Hij was
waarschijnlijk een achterneef van den hiervoor genoemden Henrick Willemsz. Nobel
en huwde 18 Juni 1658 te Rotterdam met S u z a n n a v a n B e r g e n .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Noorth, Andreas]
NOORTH (Andreas), dominicaan. Omtrent het midden der 15e eeuw had hij het
ordekleed in het klooster te Haarlem aangenomen, en leidde daar zulk een
onberispelijk leven, dat hij door zijne medebroeders als een heilige werd beschouwd.
Hij stierf, gelijk hij voorspeld had, op den feestdag van Maria Hemelvaart 1477.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 64.
G.A. Meijer

[Noorwits, Pieter Arendsz.]
NOORWITS (Pieter Arendsz.), bouwmeester, voerde van 1650 tot 1656 de Nieuwe
Kerk in den Haag uit, en werd 8 September 1656 benoemd tot ‘coster ende
grafmaecker’ dier toen voltooide kerk. Als ‘contrarolleur’ had hij aandeel in de
uitvoering van de zaal der Staten van Holland op het Binnenhof in den Haag, die
van 1652 tot 1657 naar het ontwerp van Pieter Post werd gebouwd, en die nu voor
de vergaderingen der Eerste Kamer dient. Noorwits heeft ook aan de Oosterkerk
te Middelburg met Post en Drijffhout medegewerkt.
Zie: Haagsche Jaarboekje 1893, 155; Oud-Holland 1909, 46.
Weissman

[Norman, Mr. Henry David Levyssohn]
NORMAN (Mr. Henry David L e v y s s o h n ), geb. 21 Juni 1836 te 's Gravenhage,
overl. 7 Dec. 1892, zoon van M r . D a v i d H e n r y L.N. en R o s e t t a (later noemde
zij zich J e a n n e t t e ) J a c o b s o n . Hij werd 25 Mei 1853 als student in de rechten
te Leiden ingeschreven en deed al zijn examens summa cum laude. Hij promoveerde
31 Oct. 1857 op een proefschrift De Britsche heerschappij over Java en
onderhoorigheden 1811-1813. Onderwijl was hij tevens te Delft gaan studeeren en
verkreeg daar in 1858 na afgelegd examen het praedicaat van Oost-Indisch
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ambtenaar 1e klasse. Reeds 22 Aug. van dat jaar vertrok hij naar Indië en werd 1
Dec. aangesteld tot ambtenaar ter beschikking van den algemeenen secretaris,
werd 13 Juli 1e commies, 15 Nov. 1860 hoofdcommies en 14 Mei 1862 referendaris
ter alg. secretarie. Meermalen had hij gelegenheid, als secretarie-ambtenaar
toegevoegd aan den gouverneur-generaal, dienstreizen op Java te doen en maakte
daarvan gebruik om op de hoogte te komen van allerlei toestanden. 19 Nov. 1864
werd hij benoemd tot gouvernements-secretaris van den Raad van Indië, 2 Mei
1869 tot eersten gouvernementssecretaris. In 1862 was hij gekozen tot bestuurslid
van het Bat. Gen. van kunsten en wetensch., in Juni van dat jaar
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tot directeur van het Ethnographisch museum, later ook tot secretaris daarvan. Als
bestuurslid van de in 1853 te Batavia opgerichte Mij. van nijverheid, later bekend
als Ned. Ind. Mij. van nijverheid en landbouw, was hij sinds April 1860 opgetreden.
Vooral aan hem was de landbouwtentoonstelling te danken, in 1865 te Batavia
gehouden. Drukke ambtsbezigheden drongen hem echter in 1869 en 1870 vele
werkzaamheden op zij te zetten.
18 Dec. 1869 werd hij benoemd tot directeur van binnenlandsch bestuur. Veel
heeft hij tijdens zijn kort directeurschap gedaan. 4 Maart 1873 reeds zag hij zich
benoemd tot algemeenen secretaris van den gouverneur-generaal. Hem werd toen
opgedragen een algem. plaatselijk onderzoek op Java en Madoera in te stellen naar
de werking der bestaande agrarische verordeningen en een rapport daarover uit te
brengen. In Maart 1875 was de gouverneur-generaal Loudon vervangen door Mr.
J.W. van Lansberge, doch deze behield den algem. secretaris van zijn voorganger,
totdat de laatste, bij Kon. besluit van 27 Mei 1877 tot lid in den Raad van Ned.-Indië
benoemd, in dat college zitting nam. Om gezondheidsredenen zag hij zich echter
genoodzaakt spoedig verlof naar Europa te verzoeken, hetwelk hem in Jan. 1878
verleend werd. In April 1880 ging hij naar Java terug, opnieuw als lid in den raad
van N.-I., met herstelling in zijn vorige ancienniteit. Begin 1884 keerde hij echter
voor goed naar Nederland terug. In Maart 1888 werd hij door Rotterdam afgevaardigd
naar de Tweede Kamer der Stat.-Gen. en veel heeft hij daar gedaan in het belang
van Indië.
Hij huwde 28 Mei 1865 te Banjoemas met een dochter van den resident J.P.
Zoetelief.
Zie: Themis 1885, 586; Ind. Gids 1893, II, 2196; N.P. v a n d e n B e r g in
Levensb. Letterk. 1895, 527; T.H. d e r K i n d e r e n in Eigen Haard 1893, 41.
Wiersum

[Nuiver, Albert]
NUIVER (Albert), verdienstelijk onderwijzer te Groningen, waar hij 17 Nov. 1835
geb. werd en 5 Aug. 1907 overl. Opgeleid aan de departements-kweekschool van
den bekwamen B. Brugsma, werd hij reeds in 1859 tot hoofd eener school te
Groningen benoemd, en twee jaar later tot hoofd der Eerste jongensschool aldaar,
voorbereidend voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Jan. 1901 werd hij uit die
betrekking eervol ontslagen, zijn verdere levensjaren in werkzame rust aan
maatschappelijke bezigheden ten behoeve zijner stadgenooten wijdende. Om zijn
degelijk karakter werd de bescheiden man algemeen bemind en geacht. Met zijn
zwager O.J. R e i n d e r s schreef Nuiver een reeks uitmuntende leer- en leesboeken
voor 't onderwijs in de geschiedenis, als: Oudheid en Middeleeuwen, Verhalen en
Schet en (7e dr. 1910); Nieuwe Geschiedenis, Verhalen en Schetsen (8e dr. id.);
Vaderl. geschiedenis, Schetsen en tafereelen voor de hoogste ktasse der
volksschool, met 25 illustraties (11e dr. 1908); Tijdrekenkundig Overzicht der Vaderl.
gesch., met aanteekeningen (12e dr. 1909); Tijdrekenk. Overzicht bij de Alg. gesch.,
met aan eekeningen (4e dr. 1906); Ons Vaderland. Overzicht der geschiedenis
onzes lands, voor meergevorderden (6e dr. 1907) en Nieuw Honderdtal, verhalen
voor de volksschool (7e dr. 1906).
Zuidema

[Nullens, Dominicus]
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NULLENS (Dominicus), dominicaan, geb. te Maeseyck, overl. 25 Mei 1633, trad te
Maastricht in het klooster. Aan de universiteit te Leuven behaalde hij het
baccalaureaat, terwijl zijne orde hem het magisteriaat toekende. Eerst werd hij
regent der studiën aan de kloosterschool
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zijner orde te Douai. In 1616 kozen zijne ordebroeders hem tot prior te Maastricht,
waar zijn bestuur het klooster tot groot voordeel strekte. Daar zijne ouders
welgestelde lieden waren, was hij in staat de kloostergoederen terug te koopen, die
sinds 40 jaren door particulieren onrechtmatig in beslag waren genomen. Vervolgens
besteedde hij het fortuin zijner familie tot herstelling en verfraaiing van de kerk en
het klooster. In 1620 trok hij zich terug te Auderghem, waar hij het
dominicanessenklooster bestuurde tot zijn dood. Hij liet in handschrift zes folianten
na, bevattende theologische en exegetische tractaten
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetrajert. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 68.
G.A. Meijer

[Numan, Alexander]
NUMAN (Alexander), geb. 8 Dec. 1780 te Baflo, gest. 1 Sept. 1852 te Utrecht. Zijn
vader, den predikant H. N u m a n , verloor hij op 7-jarigen leeftijd. Hij werd eerst
opgevoed door zijn oom Arn. Numan, predikant te Ezinghe, en na diens dood door
den predikant B.W. Hofman te Middelstum, terwijl hij bij zijn stiefvader H. Wichers,
geneesheer te Middelstum, inwoonde. Na nauwelijks 3-jarige studie promoveerde
Numan op 18 Aug. 1804 te Groningen tot med. doct. Hij vestigde zich te Hoogezand,
waar hem weldra het lidmaatschap der provinciale commissiën van geneeskunde
(1814) en van landbouw (1815) werd opgedragen.
In 1812 gaf hij het op verzoek van den uitgever uit het duitsch vertaalde Handboek
der algemeene Veeartsenijkunde, van J.N. R o h l w e s uit; dit bepaalde zijn verderen
levensloop. Op aandringen van het hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't
algemeen gaf hij in 1819 het Handboek der Genees- en Verloskunde van het Vee
uit, waarvan in 1856 te Groningen een 5e druk verscheen.
Bij kon. besluit van 13 Sept. 1819 werd de oprichting eener Veeartsenijschool te
Utrecht vastgesteld. Deze werd 10 Dec. 1821 geopend. Het was niet mogelijk
hollandsche veeartsen uit te noodigen om daaraan als leeraar op te treden; het oog
viel daarom o.a. op Numan, die zich eenigermate op veterinair gebied had bewogen.
Hij werd tot hoogleeraar in de practische veeartsenijkunde benoemd en opende op
26 Sept. 1822 aldaar zijn lessen met een uitvoerige rede, afgedrukt in het
Veeartsenijkundig Magazijn I, 1-58. Hij gaf onderwijs in leefregelkunde, algemeene
ziektekunde, therapie, gerechtelijke veeartsenijkunde en veeartsenijkundige politie.
Onder zijn toezicht werd door den veearts der school (van 1822-1827 door L.
Cambier, belgisch veearts; van 1827-1839 door J.A.W. Hart, en van 1839-1851
door B.J.C. Rijnders) onderwijs gegeven in verloskunde, heelkunde en hoefbeslag.
Hij zelf gaf, bijgestaan door den veearts, cliniek.
In 1822 werd Numan benoemd tot secretaris der Commissie van landbouw te
Utrecht, terwijl hij bij kon. besluit van 8 Juli 1826 Th.G. van Lidth de Jeude verving
als directeur van 's Rijks Veeartsenijschool. Op 1 Maart 1851 werd hij op verzoek
eervol als zoodanig ontslagen en stierf volgens W. V r o l i k in Versl. en Meded.
Kon. Acad. van Wetensch. I, 91 vv. op 1 Sept. 1852 aan anthrax.
Numan heeft zich groote verdiensten verworven voor de ontwikkeling der
nederlandsche veeartsenijkunde. Hij was een zeer vruchtbaar schrijver en stichtte
het eerste veeartsenijkundige tijdschrift in ons land: Het Veeartsenijkundig Magazijn,
waarvan in de jaren 1827-1847 6 deelen
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het licht zagen. Met Dr. P.H.J. W e l l e n b e r g h gaf hij in 1849 uit: Magazijn voor
Veeartsenijkunde, Vergelijkende Geneeskunde en Veeteelt, waarvan slechts één
deel verscheen.
Tot de voornaamste van zijn vele geschriften behooren: Verhandeling over de
koepokken (Utrecht 1831 met pl.); Waarnemingen omtrent de horzel-maskers, welke
in de maag van het paard huisvesten (Amst. 1833 met pl.); Verhandeling over de
onvruchtbare runderen bekend onder den naam van kweenen (Utrecht 1843 met
23 plat.). Zijn werken waren, gelijk zijn eigen zoon, C. S t a r N u m a n , die een:
Schets van het leven en karakter van Alexander Numan in Levensber. Letterk. 1853,
60 uitgaf, getuigt ‘van eenige omslagtigheid niet vrij te pleiten’.
Een volledige lijst zijner werken vindt men in Het Repertorium, van v a n H a s s e l t
e n H e k m e i j e r , V (1852) 310. Bovendien in den Catalogus van de Bibliotheek
der Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde (Utrecht 1903).
Numan was lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, van de Kon. Acad.
van Wetenschappen, het Prov. Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen, enz. In 1806 huwde hij met C a t h a r i n a D o r o t h e a S t a r
L i c h t e n v o o r t , die 16 Aug. 1833 overl., hem 2 kinderen nalatende.
Zijn portret is op steen geteekend door J. Clermans.
Schimmel

[Nuyens, Dr. Willem Jan Frans]
NUYENS (Dr. Willem Jan Frans), zoon van W i l l e m N u y e n s en C a t h e r i n a
G r i p p e l i n g werd geboren 18 Aug. 1823 te Avenhorn, huwde in 1848 met E l i s a
B o l t e n en overleed te Westwoud, 8 Dec. 1894. Hij bezocht de dorpsschool te
Grootebroek, de fransche school te Enkhuizen en van 1842-48 de universiteit te
Utrecht, die hij als medicinae doctor cum laude verliet. Zijn neiging trok hem wel
den literairen kant uit, doch op raad zijns vaders had hij hieraan niet toegegeven,
wegens de geringe vooruitzichten, die een katholiek daar toenmaals geopend waren.
Hij vestigde zich te Westwoud en wijdde de vrije uren, die de praktijk hem
aanvankelijk liet, eerst aan minder gelukkige oefeningen in de poëzie, daarop aan
de geschiedschrijving, waarin hij de baanbreker eener nieuwe richting zou worden.
Door de intieme gesprekken met kapelaan - later monseigneur - Snickers, die tot
het einde zijn vertrouwde raadsman bleef, daartoe opgewekt, gaf hij in 1856/7 uit:
Het Catholicisme met betrekking tot de beschaving van Europa. In een volgend
tijdperk ijvert hij in daden (de Zouaven) en geschriften (één groot werk en drie kleine
werkjes) voor den Paus, die juist toen in zijn tijdelijke macht hevig bestookt werd.
Bij den opgang, dien M o t l e y 's Rise of the Dutch Republic maakte, zette hij zich
ondanks een steeds toenemende, weldra overstelpende praktijk, aan de zelfstandige
bewerking van zijn hoofdwerk: Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de
XVIe Eeuw. Het kwam uit van 1865/70, onder voortdurende aanmoediging van alle
katholieken, vooral van een zijner beste vrienden Alb. Thijm. Intusschen voerde hij
nog verschillende polemieken tegen de aanvallers van zijn boek, dat om het r.k.
standpunt, waaruit het de zaken bekeek, groot ‘r u m o r i n c a s a ’ verwekte; in
dienzeliden tijd begon hij de uitgave der Kath. Ned. Brochuren-Vereeniging (1868-70)
om de katholieken ook in het openbaar leven te organiseeren en voor te lichten.
Daarna richtte hij in 1871 met zijn jongeren vriend Dr. Schaepman De Wachter (in
1874 Onze Wachtcr) op, die
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tot 85 bestond, druk gelezen werd bij de katholieken en zeer veel bijdroeg tot hun
volledige ontvoogding. Groot succes had ook Nuyens' Vaderlandsche Geschiedenis
voor de Jeugd (1870, de 25e uitgave in 1905), op aansporen van J.W.v.d. Biesen
geschreven; in zijn Algemeene Geschiedenis des Nederl. Volks (1871/82) is hij een
der eersten, die deze geschiedenis in plaats van uit eng hollandsch uit algemeen
nederlandsch standpunt behandelt en alle nederlandsche gewesten beschrijft. Een
belangrijk werk, dat hier en daar de waarde van mémoires heeft, is nog zijn
Geschiedenis van het Ned. Volk van 1815 tot op onze dagen (1883); ook zijn
Geschiedenis der kerkel. en politieke geschillen in de republiek der zeven Vereenigde
Provinciën (1886/7) is van blijvende waarde. Verder schreef hij nog tal van brochuren
en artikelen. Als historicus heeft Nuyens de verdienste, met een katholieke
geschiedbeschouwing te zijn uitgekomen tegenover de liberale en de calvinistische,
en de behandeling der vaderlandsche geschiedenis zoowel over de middeleeuwen
als over de oostelijke en zuidelijke provinciën te hebben uitgebreid. Als politicus
was hij oorspronkelijk vrij sterk, later veel minder liberaal-gezind, hoewel altijd vóór
alles vurig katholiek; slechts met moeite kon hij de April-beweging vergeten en zich
na 1866, gelijk dit Schaepman, De Tijd en de meeste katholieken wilden, bij de
conservatieven en anti-revolutionnairen aansluiten. Hij stond in correspondentie
met vele politici van zijn tijd, aan wie hij in meer dan één district door zijn grooten
invloed van voor- of nadeel kon zijn. Gelet op de omstandigheden heeft hij
bewonderenswaardig werk geleverd en hij zal steeds gelden als voorbeeld van
ongeloofelijke werkkracht en van edele toewijding aan een grootsch idee: de
volkomen gelijkstelling zijner geloofsgenooten met de overige Nederlanders.
Zie: G.C.W. G ö r r i s , Dr. Nuyens, beschouwd in het licht van zijn tijd (Nijmegen
1908); P e t i t , Repertorium 1436.
Görris

[Nylen, Arnoldus]
NYLEN (Arnoldus), geb. te Nijmegen ± 1540, overl. te Brussel 7 Maart 1603, begr.
in het dominicanenklooster. Hij trad te Groningen in de orde der dominicanen en
werd, na voleindiging zijner studiën, tot professor in de theologie aldaar benoemd.
17 Sept. 1576 werd hij tot prior gekozen. Hij deed zich al spoedig kennen als een
vurig strijder voor het katholiek geloof. Verdacht van te heulen met de Spanjaarden,
werd hij 29 Jan. 1578 in de gevangenis geworpen en later geïnterneerd in zijn
klooster. Onder eede moest hij beloven de stad niet te verlaten en geen
vreemdelingen in zijn klooster te zullen herbergen. Intusschen werd in 1579 den
hervormden vrije uitoefening van hun godsdienst toegestaan in Groningen en werden
twee kerken voor hen ingeruimd. Dit was niet naar den zin der katholieken. Ook het
optreden der predikanten droeg hun goedkeuring niet weg. De roomschen liepen
te hoop en deden een aanval op het raadhuis, echter zonder resultaat. Pater Nylen,
de vurige katholiek, werd al spoedig als aanstoker van deze beweging, gevangen
genomen, doch met kracht en klem wist hij voor de rechtbank zijn onschuld te
bewijzen. Hij had niets gedaan dan zijn plicht nl. voor de katholieken te zijn een
steun en troost in moeilijke dagen. Zijn ijver èn als prior èn als steun der katholieke
Kerk deed hem in hooge achting stijgen, zoowel
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bij kerkelijke als wereldlijke overheden. Zoodoende was het geen wonder, dat hij in
1588 in aanmerking kwam voor de benoeming tot bisschop van Groningen als
opvolger van den inmiddels tot aartsbisschop van Utrecht benoemden Johan van
Bruheze. 22 Dec. 1589 werd hij plechtig erkend door den raad als vicaris-generaal
van het vacante bisdom. Hij ondervond reeds terstond groote tegenwerking bij het
volk en velen der geestelijkheid, maar doende wat zijn plicht was, benoemde hij
een officiaal en stelde een consistorie aan tot handhaving der zoo noodige tucht.
Zelfs liet hij sommige weerspannige geestelijken voor de rechtbank dagen. Ook
begon hij terstond onderhandelingen met de jezuïeten over de stichting van een
seminarie voor geestelijken, doch dit plan bleef onuitgevoerd wegens gebrek aan
de noodige fondsen. 21 Maart 1593 werd hij definitief tot bisschop van Groningen
benoemd, doch niet lang zou hij den herdersstaf voeren. Zonder de bisschoppelijke
wijding te hebben ontvangen, moest hij in 1594, na de reductie, de stad verlaten en
zijn kudde aan Gods voorzienigheid toevertrouwen. Hij begaf zich naar Brussel en
verkreeg daar van den Aartshertog een jaargeld van ƒ 600. Door ziekte, ouderdom
en wederwaardigheden behoeftig geworden vroeg hij in 1602 ontheven te worden
van zijn herdersambt.
Hij schreef: Tractatus de sacramentis in genere et specie; Controversiarum fidei
2 T.; Sermones B.M. Virginis; Explicalio antiphonae: Salve Regina. Deze
handschriften bevonden zich in de kloosterbibliotheek te Brussel maar werden in
1695 waarschijnlijk door brand vernield.
Zie: M i r a e i Diplom. nov. Coll IV; d e J o n g h e , Des. Bat. Dom. 157; Archief
Aartsbisdom Utrecht XV (1887) 287; XXXII (1907) reg.
Gasman

[Nijmegen, Henricus van]
NIJMEGEN (Henricus v a n ), ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Nijmegen of
omstreken, overl. 3 Dec. (of 3 Kal. Dec. = 29 Nov.) 1451 te Hoei (België), gedurende
7 jaar pastoor der St. Martinusparochie te Luik, aldaar ingetreden in de orde van
het H. Kruis, later prior van het kruisheerenklooster te Parijs, sinds 9 Mei 1433 20ste
magister-generaal der Orde; onder zijn bestuur valt de stichting der nederlandsche
kruisheerenkloosters te Maastricht (1436-1438) en te Schiedam (1443-1445).
Zie: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I:1, 104
vv.; II, 89 vv. 101, 252 vv. 464, 547; H.P.A.v. H a s s e l t , Gesch. v.h. klooster d.
Kruisheeren te Maastricht (Maastr. 1903) 119, 129, 131, 134.
Brandsma

[Nijmegen, Jacobus van]
NIJMEGEN (Jacobus v a n ) of N o v i o m a g u s , dominicaan. In 1472 was hij, volgens
de rekeningboeken, teekenaar en verluchter in het dominicanenklooster te Bologna.
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicanenklooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
54.
G.A. Meijer

[Nijmegen, Rudolphus van]
NIJMEGEN (Rudolphus v a n ) of N o v i o m a g u s , dominicaan. Nijmegenaar van
geboorte, trad hij te Keulen in de Orde. Hij schreef in 1488 een leven van Albertus
Magnus in latijnsche verzen, getiteld: Legenda B. Alberti magni episcopi
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Ratisponensis Ordinis Praedicatorum in duas partes distributa (gedrukt te Keulen
bij Joannes Koelhoff van Lubeck in 1490).
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicanenklooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
52.
G.A. Meijer

O.
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[Odilia, gravin van Nassau]
ODILIA, gravin v a n N a s s a u , jongste dochter van Johan IV, graaf van
Nassau-Dillenburg en Maria van Heinsberg (kol. 1218), overl. te Alkmaar 22 Apr.
1495. Op jeugdigen leeftijd trad zij in het augustinessen-klooster Bethanië nabij
Mechelen en werd in 1463 met andere kloosterlingen naar Breda ontboden om
aldaar het klooster St. Catharina-dal te hervormen. Op haar verzoek stichtte in 1476
hare moeder het augustinessen-klooster Vredenberg nabij Breda. Een geschilderd
portret van haar wordt bewaard in St. Catharina-dal te Oosterhout.
Zie: Taxandria XVI (1909) 146; XVII (1910) 27.
G.C.A. Juten

[Orgelist, Caroline]
ORGELIST (Caroline), geb. 23 Oct. 1843 te Amsterdam, overl. 13 Apr. 1900 te Le
Mans. Haar vader was een weinig beteekenend tooneelspeler, die o.a. in den Haag
bij J.C. Valois heeft gespeeld. Zij is zeer jong getrouwd, vóór 1862, met J o s e p h
S t r e l i t s k i e , neef van David Isaäc Strelitskie en zeer jong, vóór 1859, aan het
tooneel gekomen als soubrette, bij Boas en Judels. Omstreeks 1862 werd zij
geëngageerd bij Valois in den Haag, en trad daar vooral op in zangspelen, wijl zij
een mooie sopraan-stem had en had leeren zingen. In 1876, na de ontbinding van
het gezelschap van Valois, waar haar man orkest-directeur was, ging zij als coryphée
over naar de Fransche Opera in den Haag, waar zij twintig seizoenen is gebleven.
Ook haar man vond daar een plaats als répétiteur des choeurs. Drie dochters van
hen zijn eveneens aan de opera verbonden geweest, hoofdzakelijk als koristen,
maar sedert 1897 in het buitenland. Een van deze is getrouwd geweest met wijlen
S.J.H. d e l a F u e n t e een begaafd opera-orkest-directeur, die eerst in Nederland,
daarna jaren lang in het buitenland werkzaam is geweest, vooral te Gent.
Zie over haar mijn Tooneelherinneringen 169 vlg.
Mendes da Costa

[Orlers, Jan Janszn]
ORLERS (Jan Janszn). Zijn oom en grootvader schrijven den naam ook O o r l a e r s .
Geb. 5 Jan. 1570, overl. 10 Aug. 1646. Zijn vader, J a n O r l e r s , was een
avontuurlijke geest, iemand, die niet best ‘oppaste’; zijn moeder was B a r b a r a
v a n H o u t , de zuster van Jan van Hout. Sedert den dood van Barbara (1577)
zorgde zijn oom Jan van Hout voor zijn opvoeding. Met herinnering daaraan eischt
deze in zijn testament, dat Orlers de voogdijschap over van Houts' kleinkinderen
zou behartigen. Van Juni 1591 tot begin 1596 was hij in de leer bij den
uitgeverboekverkooper Cornelis Claesz. ‘Int Schrijfboeck’, op 't Water, te Amsterdam.
In die jaren was Rem Egbertszn. Bisschop zijn vriend. Febr. 1596 trouwde hij
G e e r t r u y t A n d r i e s d r . (overl. 11 Dec. 1629), wier moeder boekverkoopster
te Delft was, bij de Vischmarkt. 26 Mrt. 1596 opende hij een boekhandel te Leiden,
in Den Draeck. 1597 kocht hij een huis ‘De Gulden Laers’ in Leiden in de
Pieterskerksteeg. In 1609 bij den dood van van Hout had hij nog schuld aan zijn
oom. Hij had een broer, W i l l e m , en een broer C o r n e l i s . Ook van den laatste
is bekend, dat hij niet wilde ‘oppassen’ (Tijdschr. Letterk.
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XXV, 161, 163, 165, 174-76). Hij had zeven kinderen, die op één na zeer jong
stierven. Een dochter B a r b a r a (overl. 1640) is gehuwd geweest met Mr. J a n
A n g i l l i s , doctor in de rechten, notaris en se retaris van Zoeterwoude, en met
J o h . J a n s o n i u s , praeceptor aan de triviale school te Leiden. Door van Hout
kwam Orlers te Amsterdam in aanraking met Roemer Visscher, Spieghel en
Cuchlinus. Prof. Pieter Pauw werd door zijn huwelijk met van Houts dochter zijn
neef, (Oud- Holland XXII afl. 3). Tijdens zijn verblijf bij Claesz. openbaarde zich bij
hem een lust tot reizen en op avontuur gaan, dien van Hout gelukkig wist te
bedwingen. Zoo werd hij een rustig boekhandelaar, historieschrijver en
magistraatspersoon, wat beter bij zijn karakter paste.
Na de verandering der regeering te Leiden door Maurits (1618) kwam hij bij de
Veertigen; van 1619 tot 1630 was hij schepen; in 1631 werd hij burgemeester; in
1639 lid van de vroedschap; 1618-1641 royeermeester; 1633-1641 weesmeester.
In 1614 verscheen zijn hoofdwerk Beschryvinge der stad Leyden, het begin, den
voortgang en wasdom der zelve enz. Latere drukken: van 1641, vermeerderd met
een derde deel; een druk z.j. (bij v a n d e r A a vermeld) en een van 1781. Bij de
samenstelling van dit werk maakte hij gebruik van papieren van Jan van Hout,
Douza, Scriverius; in dit werk gaf hij te goeder trouw, zonder veel inzicht in de zaken,
alles wat hij vinden kon over de plaatselijke geschiedenis van Leiden.
Orlers dichtte; in 1594 zond hij een sonnet aan zijn grootvader ter beoordeeling;
zijn dichtwerk is hier en daar verspreid, o.a. vóór v a n M a n d e r s Schilderboeck,
in de Verscheyden Bruyloft Dichten ende Liedekens (bij Jan Paedts Jacobszn.,
Leiden 1611); zijn spreuk was ‘Oordeelt sonder twist’. Op historisch gebied gaf hij
uit: Nassauschen Laurencrans, ofte Beschryvinge en afbeeldinghe van alle de
Overwinninghen die ... God ... verleend heef door het beleyd van Maurits, zonder
naam van den auteur (Leiden 1610). Hiervan een fransche uitgave: Description et
représentation de toutes les victoires etc. (Leiden 1612). Een tweede druk: De
oorlochs-daden van Maurits, off den nieuwen, vermeerderden Nas sauschen
Laurencrans, met vermelding van Orlers als auteur. Voorin een Eerdicht op Maurits
met de spreuk van Orlers (Leiden 1619). Later nog gedrukt als Wilhelm en Maurits
van Nassau .... haar leven en bedrijf etc. (Amsterdam 1650). Verder: La généalogie
des illustres contes de Nassau etc. (Deuxieme édition Leiden 1615); Geslachtboom
der Graven van Nassau etc. (Leiden 1616); Genealogia illustrissimorum comitum
Nassoviae etc. (Leiden 1616). Van der Aa schrijft hem de Illustrium Hollandiae et
Westfrisiae ordinum alma academia Leydensis (L.B. 1614) toe. In HS.:
Aanteekeningen bij van Houts Dienstbouc in Cat. der Mij. van N. Letterk. 48.
Zijn in 1646 door Abr. de Vries geschilderd portret is in het museum te Leiden.
Over Orlers: In Hs. J. K o n i n g s , Verh. over Jan van Hout (Cat. Mij. der N. Letterk.
54);
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Brieven aan Orlers en Orlers zakboekje, beide in het gemeente-archief te Leiden.
Verder P r i n s e n in Tijdschrift Letterk. XXV, 161 vlg.; Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
XXV, 475. Ook in F r u i n 's Verspr. Geschr. zijn eenige détails te vinden, zie register.
Prinsen

[Os, Albertus van]
OS (Albertus v a n ), orgelmaker te Vlissingen, verrichtte omstreeks 1735
werkzaamheden aan het orgel in de Claaskerk te Utrecht (W. L o o t e n s ,
Beschryving van het orgel in de Groote kerk der stad Zierikzee (1771) 4) en bouwde
het orgel in de Groote of Sint Jacobskerk te Vlissingen, ingewijd 25 Jan. 1769 met
een kerkelijke redevoering van Jan Jacob Brahe, in hetzelfde jaar in druk verschenen.
De dispositie van het instrument bij H e s s , Dispositiën (1774) 75 is sedert gewijzigd.
Zie: D o m m i s s e , De Westpoort te Vlissingen 1903, 75; v a n 't K r u y s ,
Verzameling van disposities (1885) 54.
Enschedé

[Otto IV, graaf van Bentheim]
OTTO IV, graaf v a n B e n t h e i m , zoon van graaf Dirk VI van Holland en van
Sophia (dochter van Otto graaf van Reineck en Gertrudis gravin van Bentheim),
broeder van graaf Floris III van Holland en van Boudewijn, bisschop van Utrecht;
hij komt voor tot 1207. Deze vorst, die nog zeer jong, door den ontijdigen dood van
zijn oom Otto III (omstr. 1148), het graafschap Bentheim verwierf, was in veelvuldige
relaties met zijn hollandsche verwanten. Zijn broeder, de bisschop van Utrecht,
maakte hem burggraaf van Utrecht, welk ambt tot 1307 in zijn geslacht bleef; hij
bezat vele goederen in onze gewesten, o.a. Gorinchem. Met zijne moeder Sophia,
de gravin-weduwe van Holland, bezocht hij het Heilige Land, alwaar zij te Jeruzalem
stierf en begraven werd (1176). In 1196 ondersteunde graaf Otto zijn broeder, den
bisschop, krachtig tegen de Drentenaars en verdedigde een tijdlang het kasteel van
Koevorden. Zeer in aanzien gehouden door zijn neef, graaf Dirk VII van Holland,
stemde hij toe in het huwelijk van gravin Ada met den graaf van Loon en was daarbij
zelf tegenwoordig; aan den hierop gevolgden oorlog schijnt hij geen deel te hebben
genomen; hij zal trouwens toen ook reeds van hoogen leeftijd zijn geweest. In 1207
teekent hij een verklaring, dat Ada wettig gehuwd was; na dien komt hij niet meer
voor. Otto was tweemalen gehuwd, eerst met eene dochter uit het grafelijk huis van
A r n s b e r g , daarna met een dochter van den graaf van C a p p e n b e r g , en won
o.a. Boudewijn (kol. 441) zijn opvolger, en O t t o , proost van Bremen, in 1217 als
bisschop van Munster overleden.
Voor de geschiedenis van Bentheim is nog altijd het beste werk: J.H. J u n g i u s ,
Historia antiq. comitatus Benthemiensis (Hannover en Osnabrück 1773), alwaar
over Otto, 192 en vlgg. In zake het burggraafschap van Utrecht zie men: C.
P i j n a c k e r H o r d i j k in Nijhoff's Bijdragen 4e reeks II, 1 vlgg., en ook: S.
R i e t s c h e l , Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit (Leipz. 1905) 173
vlgg.
Obreen

[Otto V, graaf van Bentheim]
OTTO V, graaf v a n B e n t h e i m , burggraaf van Utrecht, zoon en opvolger van
Boudewijn (kol. 441), vermeld van 1253 tot 1268.
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Hij droeg in 1253 aan den graaf van Gelre al zijn allodiale goederen in diens
gebied gelegen op en ontving ze als leen terug; in 1254 begiftigde hij het klooster
Marienkamp bij Koevorden; hij was in 1257 in oorlog met den bisschop van Utrecht
en door dezen gevangen genomen, doch door de graven van Vlaanderen en Gelre
werd deze twist bijgelegd; in 1267 droeg hij zijn broeder
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Egbert al zijne goederen in Holland, Zeeland, Gelre en Utrecht gelegen over en trok
zich kort daarna onder de ridders der duitsche orde te Utrecht terug, nadat hij deze
orde o.a. het patronaatrecht over de kerk te Rhenen en goederen in die buurt ten
geschenke gegeven had. Zijne nazaten, hunne hollandsche verwanten reeds niet
meer van zoo nabij bestaande, speelden verder in onze gewesten geen rol meer.
Otto's kleinzoon J a n ontdeed zich verder van zijn bezit in de Nederlanden: in 1307
verkocht hij het burggraafschap van Utrecht aan de Utengoye's en in 1328 zijne
bezittingen in Drenthe en het Sticht aan den bisschop van Utrecht.
Zie: J.H. J u n g i u s , Historia antiq. comitatus Benthemiensis (Hann. Osn. 1773)
251 en vlgg.; en de Oorkondenboeken van Holland en van Groningen.
Obreen

[Oudemans, Anthonie Cornelis]
OUDEMANS (Anthonie Cornelis), een verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige,
11 Mei 1798 te Dordrecht geb. en 1 Oct. 1874 te Nijmegen overl., zoon van
C o r n e l i s en A n n a M a r i a v a n d e r H o e k . Na eerst als secondant aan een
kostschool, later als gouverneur werkzaam geweest te zijn, richtte hij zelf een instituut
op in Amsterdam en was daar tevens lector in de natuurkunde bij de Maatsch. tot
Nut v. 't Alg. In 't bezit van den eersten rang gekomen, verkreeg hij in 1833 de
betrekking van hoofdonderwijzer aan de eerste gouvernementsschool voor lager
onderwijs te Weltevreden. Na zes jaar in Indië gewerkt te hebben, keerde O. om
gezondheidsredenen naar 't vaderland terug en vestigde zich te Leiden, waar hij in
1857 tot school-opziener in 't 5e district van Zuid-Holland benoemd werd. Nadat
vier zijner zonen hun studiën aan de leidsche hoogeschool voltooid hadden, vestigde
O. zich metterwoon eerst te Amsterdam, daarna te Arnhem en te Nijmegen. Hij
maakte veel studie van de ned. taal en hare letterkunde en schreef o.a. de volgende
werken: Gemengde taalkundige bijdragen en bedenkingen (1845); Woordenboek
op de gedichten van G. Az. Brederoo (1857); Taalkundig woordenboek op de werken
van P.C. Hooft (1868) en Bijdrage tot een Middelen Oud-Nederl. Woordenboek
(1869-74); 't laatste gedeelte van dit werk is bezorgd door Dr. A. de J a g e r . Verder
schreef hij vele bijdragen in tijdschriften (d e J a g e r 's Archief, Taalgids enz.) en
een aantal school- en kinderboeken, waaronder het Leven van Hugo de Groot, van
Oldenbarneveld, van Prins Maurits en van Prins Fred. Hendrik. Met zijn vier jaar
ouderen broeder Christiaan Antoon (kol. 1395) gaf hij een bundel Gedichten uit
(Amst. 1827).
Hij was gehuwd met J a c o b a A d r i a n a H a m m e c h e r (overl. 21 Nov. 1862).
Zie: Levensb. Letterk. 1875, 142.
Zuidema

[Oudemans, Antoine Corneille]
OUDEMANS Jr. (Antoine Corneille), geb. 19 Apr. 1831 te Amsterdam, overl. 7 Juni
1895 te Delft, zoon van den voorg. Na van zijn 3e tot zijn 9e jaar in Indië vertoefd
te hebben, bezocht hij te Leiden het gymnasium en de universiteit. De primitieve
toestand van het chemisch laboratorium deed hem echter naar Utrecht gaan om
onder prof. G.J. Mulder te werken. Na zijn promotie tot doctor in de wis- en
natuurkunde te Leiden in 1853 werd hij assistent van G.J. Mulder; als zoodanig
leidde hij een deel der praktische oefeningen en gaf hij al spoedig een college over
analytische chemie; ook hield hij voordrachten voor landbouwers. In de 10 jaren
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selen bij het kiemen der zaden, analyseerde hij verschillende gutta-perchasoorten
(waarbij hij o.a. de gelijksoortigheid der gutta van verschillenden oorsprong
aantoonde) en deed hij onderzoekingen op het gebied der vetten. Met M. Hoek
verrichtte hij nauwkeurige bepalingen van den brekingsindex en het soortelijk gewicht
van een aantal oplossingen met het oog op de toetsing van een formule van Newton
bij zeer uiteenloopende temperaturen. 24 Juni 1864 werd Oudemans benoemd tot
hoogleeraar in de scheikunde aan de Polytechnische school te Delft. Een nieuw
chemisch laboratorium werd door hem verkregen, ingericht en den geheelen dag
voor studenten opengesteld. Bovendien gaf hij college in anorganische, organische
en analytische chemie. Het gering aantal studenten-technologen liet hem echter
den noodigen tijd voor wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten daarvan werden
in talrijke verhandelingen neergelegd, waarvan een bibliografie is opgenomen in
het Jaarb. d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. 1896 (ook: Rec. trav. chim. Pays-Bas
1896, 288). Daarin treft men ook een levensbericht aan door prof. S. H o o g e w e r f f ,
waaraan het hier vermelde is ontleend en waarin nadere bijzonderheden te vinden
zijn. Vermeld zij nog, dat hij in 1885 J. Bosscha opvolgde als directeur der
Polytechnische school.
Van zijn onderzoekingen dienen vooral genoemd te worden, die, welke betrekking
hebben op de vaststelling van een aantal physische constanten, zooals
brekingsindices, soortelijke gewichten en draaiingsconstanten. Een deel dezer
bepalingen werd verricht met het oog op theoretisch werk van anderen (van der
Waals, Groshans). Een deel gaf uitkomsten met rechtstreeksch belang voor de
praktijk. Zoo leidden zijn bepalingen van het soortelijk draaiingsvermogen van de
voornaamste kina-alkaloiden in vrijen en gebonden toestand - die in de eerste plaats
van theoretisch belang zijn - tot een quantitatieve bepaling van kinine in kinabasten.
Op het gebied der kina-alkaloiden heeft Oudemans trouwens ook ander belangrijk
werk verricht van zuiver organisch-chemischen aard. Ten slotte dienen nog vermeld
te worden zijn onderzoekingen over een twaalftal vetten, uit Indië afkomstig en die
over een tweetal organische zuren; bovendien zijn methode ter volumetrische
bepaling van ijzer in den vorm van ferrizouten met behulp van natriumhyposulfiet
(later gewijzigd en vereenvoudigd) en zijn onderzoek over het uitzouten van zeepen.
Zijn photogr. portret staat in Delftsche Studentenalm. 1870 en Rec. trav. chim.
Pays- Bas 1896.
Jorissen

[Oudemans, Christiaan Antoon]
OUDEMANS (Christiaan Antoon), geb. te Dordrecht 2 Juli 1794, overl. te Nijmegen
2 Sept. 1884, broeder van Anthonie Cornelis (kol. 1394). Op 12 Mei 1811 trad hij
als aide-chirurgijn in franschen dienst bij de flotille van de Zuiderzee; werd op 26
Nov. 1813 te Medemblik krijgsgevangen gemaakt, dienzelfden dag ontslagen en
verliet den franschen dienst. Op 8 Dec. 1813 trad hij in nederlandschen dienst als
2e luitenant bij het 2e bataljon infanterie van linie, werd 9 Aug. 1815 1e luitenant bij
het 34e bataljon infanterie nationale militie, vervolgens in Dec. 1816 adjudant bij
het 33e bataljon inf. nationale militie. Bij reorganisatie van het leger op 1 Jan. 1819
ging hij over bij de 16e afdeeling infanterie. In Jan. 1820 werd hij benoemd tot
kapitein, in Jan. 1829 adjudant bij de 18e afdeeling infanterie. In Jan. 1838 benoemd
tot adjudant van den provincialen commandant van Zeeland. Bij ontbinding der
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18e afdeeling op 1 Oct. 1839 ging hij over bij de 6e afdeeling en werd 28 Nov. 1840
benoemd tot majoor. In 1841 werd hij ontheven van zijne functie als adjudant en
ingedeeld bij het 7e reg. inf. In Aug. 1848 benoemd tot luitenant-kolonel bij het 3e
reg. en 22 April 1852 tot kolonel-commandant van het 6e reg. inf. In 1853 werd hij
belast met het provinciale commando van Utrecht en Overijsel en benoemd tot
commandant der 4e brigade infanterie. Op 30 Mei 1854 benoemd tot generaal-majoor
en op 21 Aug. 1856 gepensionneerd. 14 Aug. 1881 werd hem de rang van
luitenant-generaal verleend. 10 Sept 1851 huwde hij te Beek (G.) met J a c o b a
C o r n e l i a G e r b r a n d i n a H a v e l a a r . Hij nam deel aan den Tiendaagschen
Veldtocht en was sedert 12 October 1831 ridder der M.W. 4e klasse.
de Bas

[Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram]
OUDEMANS (Corneille Antoine Jean Abram) geb. te Amsterdam 7 Dec. 1825, overl.
te Arnhem 29 Aug. 1906, zoon van Anthonie Cornelis (kol. 1394). Hij werd op
16-jarigen leeftijd als student in de medicijnen te Leiden ingeschreven, waar hij 5
Nov. 1847 tot doctor medicinae promoveerde. In zijn studententijd hoorde hij de
colleges van Reinwardt en was in drukke correspondentie met Molkenboer en Dozy.
17 Jan. 1848 vertrok O. naar Parijs tot voortzetting zijner medische studiën; ten
gevolge der revolutie werden de colleges gesloten, doch het gelukte hem 5 Maart
te ontsnappen en naar Weenen te reizen, waar hij door de inmiddels ook daar
uitgebroken revolutie veel tijd verloor maar toch eenigen tijd colleges volgde, 18
Juni echter reeds weer in Leiden terug was. 9 Aug. 1848 werd hij tot lector der
botanie, materia medica en historia naturalis te Rotterdam benoemd, een betrekking,
die vroeger door de Vriese en Miquel was bekleed. Het kleine salaris dwong hem
de medische praktijk te beoefenen en dit gelukte hem ook zeer goed. Van huis uit
was O. systematicus, en de systematiek der hoogere planten, zoowel als de floristiek
van zijn vaderland hebben hem vaak bezig gehouden. Zijn, zelf verworven,
mikroskopische kennis bracht hem in verband met zijn beroep spoedig tot
pharmacognostisch-anatomische studiën, op welk gebied hij veel belangrijks
verrichtte. Molkenboer was 't waarschijnlijk, die hem smaak voor de lagere
plantengroepen inboezemde en langzamerhand werd hij een der beste kenners op
't gebied der mycologie. In 1852 schreef hij een hollandsche vertaling van S e u b e r t ,
die Pflanzenkunde gemeinfasslich dargestellt. Van 1854-1856 publiceerde hij zijn
groot werk: Aanteekeningen op het systematischen pharmacognostisch-botanische
gedeelte der Pharmacopoea neerlandica, waarin voor de eerste maal de anatomische
behandeling der artsenijgewassen consequent doorgevoerd werd. Van 1859-1862
publiceerde hij de klassiek geworden Flora van Nederland (3 deelen). In 1858 werd
hij lid der koninklijke akademie te Amsterdam en in 1859 prof. der botanie aan het
athenaeum illustre aldaar, als opvolger van Miquel, die naar Utrecht was beroepen;
in 1877 ging hij over naar de gemeentelijke universiteit, wier eerste rector-magnificus
hij was en aanvaardde zijn ambt met een redevoering: Over de plantkunde,
beschouwd in hare trapsgewijze ontwikkeling van de vroegste tijden tot opheden.
In 1860 huwde hij C h r i s t i n a M a r i a S p e e n h o f f . Tot 1877 had hij de geheele
botanie en pharmacognosie te onderwijzen, stond toen echter de physiologie en
anatomie aan zijn lateren collega Hugo de Vries af. In 1865 schreef hij zijn
Handleiding tot de
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Pharmacognosie van het Planten- en Dierenrijk, van 1866-1870 zijn: Leerboek der
Plantkunde, in 1872 zijn: Eerste Beginselen der Plantkunde en in 1883 met H u g o
d e V r i e s samen weer een: Leerboek der Plantkunde. Van 1867 af tot 1904 hield
hij zich voornamelijk met mycologie bezig, en schreef talrijke Contributions à la flore
mycologique des Pays- Bas. Van 1892-1897 schreef hij het zeer belangrijke, helaas
niet voleindigde werk: Révision des Champignons tant supérieurs qu'inférieurs,
trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays- Bas. In 1904, kort voor zijn dood, verscheen
nog zijn: Catalogue raisonné des Champignons des Pays- Bas, terwijl een nagelaten
manuscript waaraan hij 25 jaren werkte, en dat een overzicht geeft van alle in Europa
groeiende parasitische schimmels, onder redactie van zijn leerling J.W. Moll,
hoogleeraar te Groningen, aan wien hij het vermaakte, door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen zal worden uitgegeven. Van 1867-1877
publiceerde hij Exsiccatae van 1350 lagere en hoogere nederlandsche plantensoorten
en in 1875, 1877, 1879 maakte hij 3 centurie's van Fungi neerlandici exsiccati, die
echter niet verkocht doch slechts in ruil of als geschenk gegeven werden. Zijn Fungi
op liquor schonk hij aan de Nederlandsche Botanische Vereeniging, zijn
Schimmelherbarium aan de groningsche universiteit, waar het zich in 't botanisch
laboratorium bevindt. Behalve populaire stukken en critieken publiceerde Oudemans
115 bijdragen tot de wetenschap wier titels te vinden zijn in M o l l 's
Levensbeschrijving in het Jaarboek van de koninklijke Academie van Wetenschappen
1909, 57.
Zijn photogr. portret in Amst. Studentenalmanak 1866.
Lotsy

[Oudemans, Jean Abraham Chrétien]
OUDEMANS (Jean Abraham Chrétien), geb. 16 Dec. 1827 te Amsterdam, gestorven
14 Dec. 1906 te Utrecht als oud-hoogleeraar in de sterrekunde, zoon van Anthonie
Cornelis (kol. 1394). Te Leiden, waar de vader zich na zijn terugkeer uit Indië in
1840 vestigde, ontving J.A.C.O. privaat-onderwijs van Dr. Alphons Hecker en van
den ouden Jacob de Gelder en 14 Sept. 1844 werd hij als student ingeschreven.
Hij legde zich voornamelijk toe op de sterrekunde onder leiding van F. Kaiser, en
promoveerde 2 Oct. 1853 op eene dissertatie: exhibens observationes ope
instrumenti transitorii institutas, welke ook nog thans hare waarde heeft behouden.
Van 1 Jan. 1847 tot 30 Sept. 1853 was hij tevens werkzaam als 2e onderwijzer
in de wiskunde aan het gymnasium te Leiden, doch Kaiser die O.'s bekwaamheden
als sterrekundige hoog schatte, wist hem 1 April 1853 tot observator te doen
benoemen, in welke betrekking hij tal van waarnemingen en verschillende belangrijke
onderzoekingen volbracht, voor het grootste gedeelte opgenomen in de Astron.
Nachr. en in de werken der Akad. te Amsterdam. O. verliet Leiden ten gevolge van
zijne benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de sterrekunde te Utrecht, waar
hij 12 Juni 1856 zijne inaugureele oratie hield. Hij bleef in die betrekking tot 1857
werkzaam, toen hij de benoeming aannam als hoofdingenieur van den geografischen
dienst in Ned.-Indië; hij vertrok daarheen kort na zijn huwelijk op 13 Aug. 1857 met
de dochter van den hoogleeraar G.J. Verdam. (Zij stierf in 1867, in 1868 hertrouwde
O. met mej. J.P.D. A n d r i e s s e ). Ingevolge de hem verstrekte opdracht heeft O.
zich in de eerste plaats beziggehouden met de sterrekundige plaatsbepaling in den
O.I. Archipel en in zijne jaarverslagen opgenomen in het Nat.
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Tijdschr. voor N.-Indië, zijn de uitkomsten medegedeeld van zijne talrijke lengte- en
breedtebepalingen van een groot aantal plaatsen in onze koloniën. Spoedig werd
zijn werkkring uitgebreid toen de regeering, gehoor gevende aan den aandrang van
het militair departement te Batavia, besloot de reeds vroeger door Sj. de Lange
aangevangen triangulatie van Java verder voort te zetten, en de leiding van dit werk
aan O. opdroeg. In 1862 heeft O. met groote toewijding deze nieuwe taak ter hand
genomen en hij had de voldoening haar bij zijn vertrek uit Indië in 1875 bijna geheel
te hebben voltooid. Behalve deze geodetische werkzaamheden heeft O. tijdens zijn
verblijf in Indië ook sterrekundige waarnemingen verricht, waarvan inzonderheid
vermeld moet worden, de waarneming van den overgang van Venus over de zon
op 9 Dec. 1874 te St-Denis op het eiland Réunion onder medewerking van den
ingenieur Soeters, Dr. P.J. Kaiser en Dr. E.F. van de Sande Bakhuyzen.
Na den dood van M. Hoek, 3 Sept. 1873, werd O. uitgenoodigd weer zijne vorige
betrekking van hoogleeraar in de sterrekunde te Utrecht op zich te nemen; hij gaf
daaraan gehoor en aanvaardde 25 Oct. 1875, opnieuw het hoogleeraarsambt, dat
hij na het bereiken van den 70-jarigen leeftijd in 1898 neerlegde. Een groot deel
van zijn tijd wijdde hij aan zijn onderwijs, dat wegens zijne heldere voordracht en
zijne grondige behandeling der verschillende onderwerpen zeer werd gewaardeerd,
maar zijne groote werkkracht, die door zijn verblijf in Indië geenszins was verzwakt,
stelde hem in staat nog tijd te vinden voor verschillende onderzoekingen, voor de
uitgaaf van een sterrekundig leerboek ten dienste van het onderwijs in O.-Indië,
voor eene nieuwe bewerking van K a i s e r 's Sterrenhemel, maar vooral voor de
verdere bewerking van de door hem volbrachte triangulatie van Java, welke
bewerking hem door den minister van koloniën in 1883 was opgedragen. Reeds in
Indië had O. twee deelen van zijne triangulatie bewerkt, na 1883 heeft hij daaraan
nog vier lijvige deelen toegevoegd; het laatste verscheen in 1900.
Spoedig na zijne terugkomst in Europa werd O. op eene aanbeveling van de Kon.
Akad. v. Wet. d.d. 28 April 1876, door de regeering benoemd tot lid der commissie
voor het in ontvangst nemen, verifieeren en naar Nederland overbrengen van de in
Frankrijk vervaardigde en voor Nederland bestemde standaardmeters, en als
zoodanig nam hij met de heeren Bosscha en Stamkart in Parijs ijverig deel aan de
werkzaamheden dier commissie. Later werd hij bij kon. besl. van 1879 benoemd
tot lid der toen ingestelde rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing; als
zoodanig heeft hij zich vooral beziggehouden met de leiding der breedte- en
azimutbepalingen op 13 stations van het graadmetingsnet, waarvan hij de uitkomsten
in 1904 heeft gepubliceerd.
Ook na zijn emeritaat was O. onafgebroken bezig met verschillende
onderzoekingen en publicaties, waarvan de laatste eerst na zijn dood in de Verslagen
van de K. Akad. v. Wetensch. is opgenomen.
Oudemans was lid van vele wetenschappelijke lichamen, o.a. van de K. Akad. v.
Wetensch. (6 April 1855), R. Astr. Soc. (9 Nov. 1883), Acad. des Sc. te Parijs (6
Mei 1901).
o
Levensbericht: Versl. Akad. v. Wet. 29 Dec. 1906; Astr. Nach. n . 4145; Viertelj
.schrift Astr. Gesells. XLII; M. Not. R.A. Soc. LXVII.
van de Sande Bakhuyzen
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P.
[Paffraet, Albert]
PAFFRAET (Albert), zoon van Richard Paffraet (1), (zie voor de spelling van den
naam dat artikel) en evenals deze, drukker te Deventer. Hij wordt het eerst vermeld
in 1507; in 1512 was hij al getrouwd met F e n n e Z u s e l e r , zuster van den drukker
Wessel Zuseler. Zijn eerste uitgave was de Andria van T e r e n t i u s (1512). Evenals
zijn vader heeft hij veel werken van humanisten uitgegeven, als Erasmus, Murmellius,
Reuchlin Angelo Poliziano, benevens werken van klassieke schrijvers ad usum
studiosorum. In de jaren 1539 en 1542 gaf hij kleine traktaatjes uit voor Joris Ketel,
geestverwant van David Jorisz. Dit bracht hem in moeilijkheden, zoodat hij in 1544
uit de stad vluchtte. Hij werd aangehouden, stond voor het Hof van Gelderland
terecht, doch kwam met een lichte straf vrij. Bij zijn terugkeer in Deventer gaf hij in
1545 ter staving van zijn rechtzinnigheid een werk uit van A u g u s t i n u s
A v e l d i a n u s , tegenstander van Luther en een Orarium secundum ordinem
regularium Windesemensis. Maar opnieuw raakte hij in moeilijkheden wegens het
drukken van almanakken en verliet de stad weer in 1548. Daarna is niets van hem
bekend, dan dat hij in de Groote Kerk te Deventer begraven is. Zijn drukkersmerk
is een schild, gedragen door twee kinderen of twee leeuwen met de letters A.P.,
gescheiden door een zigzaglijn; het komt lang niet in al zijn drukken voor.
Zie: P.C. M o l h u y s e n in Nijhoff's Bijdr. 1e reeks IX (1854) 246; H o u c k in
Versl. en Meded. v. Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 21; D i x o n in Bijdr. t.d.
Gesch. v. Overijssel XI (1896) 234 en 347; R e v i u s , Daventria illustr. 195-197 lijst
van zijn drukken en W. N i j h o f f , Art. typogr. 1e en 2e livr., reproducties van zijn
drukken.
M.E. Kronenberg

[Paffraet, Richard (1)]
PAFFRAET (Richard) (1), de naam wordt op 13 manieren gespeld: R i c h a r d u s
P a f f r o e t d e C o l o n i a ,P a e f r o e d ,P a f f r o d ,d e P a f f r o e d ,P a f f r o e d t ,
R i j k e r t P a f f r o e d,P a f f r a e t,P a f r a e t,d e P a f r a e t,P a f r a t,P a f r o e d ,
P a f r o e d t , P a f r o e t ; hij was drukker te Deventer in de laatste helft 15e en begin
16e eeuw, afkomstig uit Keulen, waar hij mogelijk bij Ulrich Zell in de leer is geweest.
Hij was al in 1481 getrouwd met zekere S t i j n e en heeft verscheiden kinderen
gehad. Zijn geboorte- en sterfjaar zijn onbekend. Zijn vroegste druk is waarschijnlijk
het Reductorium morale van P e t r u s B e r t h o n i u s (1477). Na 1488 gaat hij een
ander lettertype gebruiken. Reden om met H o l t r o p het bestaan van een zoon
Richard te veronderstellen, die zijn vaders bedrijf in 1488 zou hebben overgenomen,
is er niet. Richard Paffraet is een der meest bekende nederlandsche drukkers van
incunabelen; hij heeft vooral werken van classici en humanisten uitgegeven, meest
voor schoolgebruik. Hegius heeft bij hem ingewoond, Synthius hoorde tot zijn
vrienden. Om en aan 1511 zal hij gestorven zijn.
R e v i u s , Daventria illustr. 144-145 geeft een lijst van zijn uitgaven, waarin echter
ook drukken van zijn zoon verdwaald zijn; zie verder over hem A.M. L e d e b o e r ,
De boekdrukkers
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in N. Nederland (1872) 129; H o u c k in Versl. en Meded. van Overijss. Regt en
Gesch. XXIII (1904) 19; H o l t r o p , Monum. Typograph. pag. 70, pl. 112-113.
M.E. Kronenberg

[Paffraet, Richard (2)]
PAFFRAET (Richard) (2), zoon van Albert Paffraet hierboven) (zie voor de spelling
van den naam het voorg. art.), eveneens drukker te Deventer; om en aan 1550 is
hij getrouwd met E l y s a b e t h , dochter van O t t e K a r s t k e n . Hij gaf werken uit
in denzelfden geest als zijn vader, echter veel minder in aantal. Ook voert hij diens
merk, alleen met de letters R.P. erop. In 1569 is hij aan de pest overleden.
Zie: H o u c k in Versl. en Meded. van Overijss. Regt en Gesch. XXIII (1904) 23
en R e v i u s , Daventria illustr. 324 lijst van zijn uitgaven.
M.E. Kronenberg

[Pannekoeck, Godert]
PANNEKOECK (Godert), uit een aanzienlijk geldersch geslacht, 1520 te Elst geb.,
3 Mrt. 1576 te Arnhem overl., was een zoon van W y n a n d t en M e c h t e l t v a n
d e n V o i r t . Hij werd in 1544 te Siena bevorderd tot dr. in de rechten, in 1547
benoemd tot substituut-momboir en in 1552 tot raadsheer in het Hof van Gelderland.
In 1555 trad hij in het huwelijk met E l i s a b e t h v a n E y l l , die in 1560 overleed,
hem nalatende eene dochter C h r i s t i n a , gehuwd met C o r n e l i s v a n G e n t ,
heer van Loenen.
In 1557 en 1558 werd hij door Philips II, die zijne kunde en tact op hoogen prijs
stelde, meer dan eens belast met diplomatieke zendingen, o.a. naar verschillende
duitsche vorsten in verband met de pogingen van Hendrik II van Frankrijk om die
vorsten tot het verklaren van den oorlog aan Philips te bewegen. In 156 en 73 was
hij burgemeester van Arnhem.
Zie: J.S. v a n V e e n , Dr. Godert Pannekoeck in Geld. Volks-almanak 1898, 141,
en Stukken aangaande de zending van Dr. Godert Pannekoeck in 1558 in Bijdr. en
Meded. Hist. Gen. XX, (1899) 47.
van Veen

[Patijn, Leonard]
PATIJN (Leonard), geneeskundige, geb. 10 Aug. 1718 te Rotterdam, gestorven
o

aldaar 14 (of 16) Juni 1778, en begraven in de Groote kerk Hoogkoor n . 81. In de
Verhand. v.h. Bataafsch Genootsch. wordt 12 Juni als sterfdag opgegeven.
Patijn was een broeder van Ds. J a n P a t i j n en het derde kind van J a n P a t i j n
d e J o n g e (gehuwd 9 Nov. 1707 te Rotterdam met M a r i a P e r s o o n s ). Hij
trad 7 April 1746 in 't huwelijk met J o a n n a A d r i a n a v a n B e e f t i n g h (geb.
te Rotterdam 4 Jan. 1722, dochter van S c h a l k u s v a n B e e f t i n g h
F r a n ç o i s z . , president-schepen van Rotterdam, en van M a r i a v a n d e r
D u s s e n H e n d r i k s d . ), welke echt kinderloos is gebleven. Zijn echtgenoote
o

overleed 26 Mei 1792 en is begraven in de Groote Kerk, Zuidpand n . 244.
Patijn werd in 1735 - volgens het Alb. Studios. zou hij toen 20 jaar oud geweest
zijn - te Leiden ingeschreven, en promoveerde 8 Jan. 1740 tot med. dr. op een
proefschrift: de Omento et ejus inflammatione. Hij vestigde zich te Rotterdam, waar
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hij achtereenvolgens op de Korte Hoogstraat en de Hoogstraat woonde, werd
stadsgeneesheer en gaf gedurende eenigen tijd onderwijs
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aan leerling-scheepschirurgijns (zie het art. S. de Monchy kol. 1343) waarvoor de
vroedschap van Rotterdam hem den titel van honorair professor vereerde.
Patijn behoorde tot de oprichters van het Bataafsch Genootschap, was daarvan
directeur, en bovendien lid van de Acad. caes. Carol. Leopoldina Nat. curiosorum.
Zijn geschilderd portret hangt op het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
van Leersum

[Pauli, Theodericus]
PAULI (Theodericus), alias F r a n c o n i s , (D i r k P a u l s z ), geboren te Gorkum
1416, kroniekschrijver; zijn sterfjaar is onbekend, doch op het eind der 15e eeuw
te stellen. Hij werd op 26-jarigen leeftijd priester en daarna onderdeken der collegiale
kerk van S. Martinus en S. Vincentius te Gorkum. Zijn bloeitijd als schrijver valt
tusschen de jaren 1480 en 1490.
Hij schreef: Chronicon Universale; Historia de Cladibus Leodiensium 1465-1467;
Compendium de rebus actis sub ducibus Burgundiae 1380-1485; de Translationibus
reliquiarum corporis sancti Apollinaris a Ravenna in Gorinchem; Miraculum sanctae
Barbarae in homine quodam flammis misere exusto, en waarschijnlijk een Kroniek
der heeren van Arkel.
Over handschriften en uitgaven dezer werken zie: Nyhoff's Bijdr. 1910, 373 en
vlgg.
Obreen

[Percijn, Nicolaes Huybertsz. van]
PERCIJN (Nicolaes Huybertsz. v a n ), of P e r s i j n , geb. vermoedelijk te Haarlem,
was zeer gemeenzaam met Ludolf van Ceulen, die op 21 Mrt. en 1 Mei 1610 twee
brieven tot hem richtte over een vraagstuk van onbepaalde vergelijkingen, waarvan
de methode is uiteengezet door den jongeren v a n S c h o o t e n in zijne:
Exercitationum mathematicarum ll. V (Lugd. Bat. 1657) 434-6 (of Wisconstighe Oeff.
(ib. 1659) 405-6). Deze deelt a.w.p. 404 (377) eene methode mede tot verkrijging
eener bijzondere soort van reeksen, hem eertijds geleerd door den voortreffelijken
arithmeticus N.H.v.P. en op p. 408 (380) eene manier om getallen te vinden, die
door gegeven getallen gedeeld wordende, een gegeven rest laten, gevonden door
denzelfde. In zijne gecommentarieerde uitgave der Geometria R. D e s c a r t e s
anno 1637 gallice edita (Lugd. Bat. 1659) 319 vindt men mede de tot een
vierdegraads-vergelijking voerende oplossing eener kwestie ‘quam olim ab
arithmetico subtilissimo D. Nic. H.v.P., Harlemensi, fautore meo honorando,
solvendam accepi’. De brieven van van Ceulen aan v.P. ‘in sijn tijdt gewesene
landtmeter tot Naerden’ zijn afgedrukt in den Toetsteen van d' Algebra spetiosa,
verzameld door D i r c k d'H o l l a n d e r (Amst. 1669) 50. Wellicht was de Naarder
landmeter dezelfde al de N i c o l a a s H u b e r t s z . B o n i f a c i u s , van wien kaarten
(o.a. een gedrukte van 1629) van Gooiland, het Naardermeer en van de stad zelf
met hare vestingwerken, berusten op het rijksarchief.
Zie: H i n g m a n , Inv. verz. kaarten R.-A. II ('s Grav. 1871) 283, 287 en 368;
B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XVII (Amst. 1878).
de Waard

[Perpetuus]
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PERPETUUS. Volgens het meest waarschijnlijk gevoelen is deze Heilige in het
begin der 7e eeuw bisschop van Maastricht geweest, en te Dinant begraven. Meer
is van zijn levensgeschiedenis niet bekend. Toen bij de inneming van Dinant (1466)
de kerk dezer stad in brand werd gestoken, zijn de reliquieën van den Heilige, vooral
door toedoen van Antonius de Lalaing, naar Bouvignes overgebracht, maar 6 Januari
1477 grootendeels
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naar Dinant teruggevoerd. Bij dezelfde inneming is het hoofd van P., in een zilveren
buste besloten, ten deel gevallen aan Hendrik IV, graaf van Borsselen en heer van
Veere, en diens zoon Wolfhard VI. Deze plaatsten het in de hoofdkerk van Veere.
Op verzoek van het kapittel van Dinant beval Karel de Stoute (5 Juli 1474) aan
Wolfhard de reliquie terug te geven; doch dit is eerst na Wolfhards dood geschied
(1496).
Wie over zijn leven en de lotgevallen zijner reliquieën geschreven hebben, zie
Acta Sanctorum, 4 Nov., 292.
Kronenburg

[Petit, Louis Jacques de]
PETIT (Louis Jacques d e ), geb. 10 Juli 1790 te Maastricht overl. 26 Febr. 1853 te
Arnhem. Hij was een zoon van den gepensionneerden majooringenieur W i l l e m
d e P. en C a t h a r i n a A d e l a i d e L u c i e H e s s e l b e r g . Op 14-jarigen leeftijd
werd hij bij het adellijk cadettenkorps te Berlijn geplaatst (19 Nov.) en verliet het in
Febr. 1808. Op 24 Juni 1809 trad hij, evenals zijn broeder te voren, in russischen
dienst. Als porte-épée bij het 23e regiment infanterie woonde hij den veldtocht in
Zweedsch-Finland bij onder den generaal Kominsky, later graaf Wittgenstein. Op
25 Dec. 1811 werd hij tot vaandrig, op 20 Juni 1812 tot 2en luitenant, op 9 Nov. tot
1en luitenant en reeds op 21 Dec. 1812 tot stafkapitein bevorderd. Met de 5e divisie
van het 1e armeekorps onder Wittgenstein woonde hij den geheelen veldtocht van
1812 bij; 16 Juni 1812 streed hij bij Deweltof en Wilkomir, 3 Juli te Druja, 18 Juli bij
Jacubova waar hij gewond werd; voorts bij Klestiza, bij Golowtschisna en bij Polotzk.
Voorts bij Jumika, Borissow, aan de Berezina en bij Labion. Bij de overrompeling
van Pilschauw aan den Weichsel werd hij aan het rechterbeen verwond. Ook in
1813 streed hij bij Töplitz, Peterswalde, Wittenberg, Halle en Dresden waar hij eervol
vermeld werd, te Altona, Culm en Leipzig. Hier werd hij wederom gewond. Na aan
den veldtocht van 1814 te hebben deelgenomen, bood hij zich, nauwelijks hersteld,
aan voor dien van 1815. In dat jaar was hij gedurende enkele maanden plaatselijk
adjudant te Frankfort a.d.M. en vertrok daarna naar het russische hoofdkwartier te
Parijs. Hier verzocht en verkreeg hij 14 Oct. 1815 eervol ontslag uit den russischen
dienst, met verhooging in rang en het recht om de uniform te blijven dragen. In het
vaderland teruggekeerd werd hij op 10 Jan. 1816 slechts benoemd tot 1en luitenant
bij het 2e bataillon nationale militie; op 19 Juli werd hij overgeplaatst bij den
Generalen-kwartiermeesters-staf en eerst op 17 Febr. 1818 tot kapitein bevorderd.
Van 1820-1826 maakte hij deel uit van de commissie tot grensscheiding tusschen
Nederland en Frankrijk; op 10 Jan. '27 overgeplaatst bij den gener. staf werd hij 29
Juli 1831 bevorderd tot majoor, op 27 Maart 1841 tot luitenant-kolonel en op 5 Oct.
1849 tot kolonel. Van 1830-39 was hij bij het leger te velde, als chef van een brigadeof divisie-staf. Op 31 Aug. 1831 ontving hij de Mil. Willemsorde 4e kl. Op 8 Sept.
1852 werd hij tot generaal-majoor en commandant der 4e brigade infanterie
benoemd. Hij was op 3 Jan. 1828 gehuwd met F l o r e n c e M a r i e C o l e t t e
v a n d e W a l l e , die hem 3 zonen schonk.
Zie: Mil. Spectator 1853, 428.
Eysten

[Philips, Philipp (1)]
PHILIPS (P h i l i p p ) (1), graaf v a n N a s s a u geb. 1450, gest. Juni 1509, vierde
zoon van Johann, graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, en Maria, gravin van
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Nassau-Dillenburg, dochter van Engelbrecht I, graaf van Nassau-Dillenburg, en
Johanna van Polanen (kol. 818). Hij was
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keizerlijk raads- en kamerheer en diende onder Maximiliaan in de Nederlanden.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , He vorstenhuis Oranje-Nassau 42.
Blok

[Philips, Philipp (2)]
PHILIPS (P h i l i p p ) (2), graaf v a n N a s s a u , geb. te Dillenburg 1 Dec. 1566,
gest. te Rijnberk 3 Sept. 1585, zoon van Johan VI, graaf van Nassau-Dillenburg,
en Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg (kol. 1219). Hij kwam reeds in 1578 aan
het hof van zijn oom Willem, prins van Oranje, te Antwerpen en had daar blijkbaar
strenge leiding wel noodig. Tegelijk met graaf Maurits werd hij 19 April 1583 als
student te Leiden ingeschreven maar verlangde reeds spoedig naar een
‘reutterdienst’. Na den moord op den Prins kreeg hij zijn zin en werd onder Leycester
in 1586 gouverneur van Gorinchem, Woudrichem en Loevestein. Onder zijn broeder
Willem Lodewijk en prins Maurits diende hij verder op schitterende wijze o.a. bij het
beleg van Nijmegen (1591), waar hij na de verovering gouverneur werd. Hij diende
in 1592 in Frankrijk met daarheen gezonden hulpbenden, leidde 1593 een expeditie
naar Luxemburg en onderscheidde zich (1594) voor Groningen hij maakte zich als
vermetel ruiteraanvoerder bekend bij een nieuwe expeditie naar Luxemburg tot hulp
van den hertog van Bouillon, waarbij hij gewond werd in een gevecht tegen Mansfeld,
die hem omsingeld had. Na het beleg van Grol (Aug. 1595) door Maurits met een
ruiterbende uitgezonden om den trein van Mondragon te onderscheppen, werd hij
door dezen met overmacht overvallen bij Wesel (22 Aug.) en met zijn broeder graaf
Ernst Casimir (kol. 8 3) zwaar gewond gevangen genomen. Naar Rijnberk gevoerd,
is hij daar gestorven in de woning van zijn neef, Herman van den Bergh.
Zijn door J. van Ravesteyn geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: G r o e n , Archives, 1e série, t. VIII, waar enkele brieven van hem, en 2e série,
t.I, 343 vlg.
Blok

[Philips, II]
PHILIPS II, koning van Spanje, zoon van keizer Karel V en Isabella, dochter van
koning Emanuel van Portugal, geb. te Valladolid 21 Mei 1527, gest. 13 Sept. 1598
op het Escuriaal. Zijne moeder verloor hij op twaalfjarigen leeftijd; zijn vader zorgde
niettegenstaande zijne gedurige afwezigheid angstvallig voor zijne opvoeding, in
het bijzonder voor zijne godsdienstige vorming. Hij werd onderwezen in latijn, fransch
en italiaansch, maar van geen dezer talen kon hij zich ooit met gemak bedienen,
zoodat hij bijna uitsluitend spaansch sprak. Op veertienjarigen leeftijd werd hij
verloofd aan de infante Maria van Portugal en in November 1543 werd het huwelijk
met groote praal gesloten. Maria stierf reeds in 1545, na de geboorte van haar zoon
Carlos. In het voorjaar van 1543 had Karel V de regeering in Spanje aan zijn zoon
opgedragen, terwijl hij den hertog van Alva als diens voornaamsten raadsman
aanwees. In 1548 reisde Philips over Italië en Duitschland naar de Nederlanden,
om ook daar als toekomstig landsheer gehuldigd te worden. In 1549 bezocht hij de
verschillende gewesten, waar hem overal eene schitterende ontvangst werd bereid.
Het geliefkoosde plan van Karel V, om Philips ook te doen aanwijzen tot opvolger
van zijn oom Ferdinand als keizer van Duitschland, stuitte af op den tegenstand van
dezen en de duitsche keurvorsten. Karel had zijn zoon in afwachting reeds het
vicariaat van Italië - het oppergezag van alle keizerlijke leenen
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in dit land - opgedragen, maar Ferdinand weigerde hem in deze waardigheid te
erkennen. Na een verblijf van eenige jaren in Spanje keerde Philips opnieuw naar
het Noorden terug, aangezien het aan Karel V en zijn minister, den kardinaal van
Granvelle gelukt was, voor hem de hand te verwerven van Maria Tudor, koningin
van Engeland. Het huwelijk had in Juli 1555 te Londen plaats, maar bleef geheel
het karakter dragen van eene politieke verbintenis. De veel oudere Koningin vermocht
haar echtgenoot niet te boeien. Philips verliet niet ongaarne het land, welks inwoners
weinig sympathie voor hem gevoelden. Op 25 Oct. 1555 deed Karel V op plechtige
wijze afstand van de regeering over de Nederlanden ten behoeve van Philips, in
tegenwoordigheid van de regeeringsraden, de vertegenwoordigers der gewesten,
de grootwaardigheidsbekleeders en de voorname edelen. Op 16 Jan. 1556 volgde
de overdracht van het bestuur over Spanje. Aangezien koning Hendrik II van Frankrijk
den wapenstilstand van Vaucelles (gesloten 5 Febr. 1556) zeer spoedig weer verbrak,
was Philips tegen zijn zin genoodzaakt de eerstvolgende jaren in de Nederlanden
te vertoeven. Het succes van den veldtocht, door den hertog van Alva in Italië
ondernomen tegen Frankrijks bondgenoot, paus Paulus IV en de bekende
overwinningen bij Saint-Quentin en Grevelingen (10 Aug. 1557 en 13 Juni 1558)
brachten het voordeel van den oorlog op de zijde van Spanje en zijne bondgenooten.
Bij den vrede van Cateau-Cambrésis (3 April 1559) verplichtten Philips en Hendrik
van Frankrijk zich wederzijds, om de belangen der katholieke Kerk ten zeerste te
behartigen en de ketterij te bestrijden. Tevens werd Philips' verloving met Hendriks
dochter E l i s a b e t h , vroeger reeds verloofd aan den infant Don Carlos, vastgesteld.
De pogingen, die Philips na den dood van Maria Tudor (17 Nov. 1558) had
aangewend om de hand van haar zuster Elisabeth te verwerven, waren door deze
afgeslagen.
Philips maakte zich thans gereed de Nederlanden te verlaten; hij was er niet op
zijne plaats. Tot de Nederlanders gevoelde hij zich niet aangetrokken; het liefst
omringde hij zich met Spanjaarden; wel trachtte hij den adel aan zich te binden door
aan verschillende leden de orde van het Gulden Vlies te verleenen, maar zijn
vertrouwen schonk hij slechts aan een zeer kleinen kring van vreemdelingen. Voor
zijn vertrek naar Spanje benoemde Philips zijne bastaard-zuster Margareth van
Parma tot landvoogdes; zij zou ter zijde gestaan worden door de drie reeds
bestaande Raden, den Raad van State, den geheimen Raad en den Raad van
Financiën. In het bijzonder moest zij rekening houden met de meening van den
kardinaal van Granvelle, wiens oordeel bij Philips zwaarder woog dan dat van
Margaretha zelf. Voor het vergeven van ambten moesten Granvelle, Viglius en
Berlaymont geraadpleegd worden, die te zamen de ‘Consulta’ voor dit doel vormden.
In de drie bovengenoemde Raden, was hun invloed overwegend.
Met weerzin stemde Philips op de laatste vergadering der Staten-Generaal, voor
zijn vertrek gehouden, toe in het wegzenden der 3 à 4000 man spaansche troepen
hier te lande. Alleen voor de weigering der Staten, om nieuwe gelden toe te staan,
zwichtte hij (8 Aug. 1559) maar eerst op aanhoudend aandringen, o.a. van de
landvoogdes en Granvelle, werd de belofte in het begin van 1561 vervuld. In Spanje
aangekomen, richtte Philips de regeering terstond
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opnieuw in. Verschillende Raden werden voor binnen- en buitenlandsche zaken
ingesteld, waarvan de voornaamste was de Staatsraad, uit een klein aantal personen
bestaande. Het verschil van meening, dat dikwijls tusschen de voornaamste leden,
den hertog van Alva en Ruy Gomez de Silva, prins van Eboli bestond, was voor
Philips eene gewenschte aanleiding, om de beslissing aan zich te houden. Dit was
overeenkomstig zijn streven om alles zelf te willen regelen. Zijne werkkracht was
buitengewoon groot, maar zijne zucht om tot de geringste bijzonderheden af te
dalen en alle stukken zelf te willen zien, vertraagde den gang van zaken niet weinig.
Bijna alle regeeringsstukken zijn voorzien van kantteekeningen. Alle benoemingen
moest hij persoonlijk regelen. Een andere groote fout was Philips' besluiteloosheid
en zijne neiging tot uitstellen, waardoor dikwijls het juiste oogenblik van handelen
verzuimd werd. Van groote gevolgen was verder zijn wantrouwendheid. Zelfs de
meest vertrouwde dienaren moesten ondervinden, dat buiten hen om over belangrijke
zaken werd gehandeld. De landvoogdes en de nederlandsche edelen werden
herhaaldelijk op een dwaalspoor gebracht omtrent 's Konings ware meeningen. Een
uitgebreid stelsel van spionnage maakte, dat ieder, van den hoogsten tot den
laagsten ambtenaar, aan verdachtmaking blootstond. Wat zijne politiek in het
algemeen betreft, werd Philips door twee hoofdbeginselen geleid, vooreerst het
denkbeeld van de hegemonie van Spanje over Europa, hetwelk het rijk eene rol
heeft doen spelen, die eigenlijk voor zijne krachten te zwaar was; in de tweede
plaats het verdedigen van de belangen der katholieke Kerk en het bestrijden der
hervorming. Tot dit doel dienden de talrijke ‘auto's-da-fé’, waarvan het eerste tijdens
Philips' afwezigheid in 1559 en de beide volgende in 1560, dus spoedig na zijne
terugkomst in Spanje (8 Sept. 1559), werden gehouden. In de Nederlanden werden
de maatregelen van Karel V ten opzichte der hervorming gehandhaafd. Het plakkaat
van 1550 werd bij het begin van Philips' regeering opnieuw afgekondigd. Een verschil
met het vorige bestuur was echter, dat vooral na den vrede met Frankrijk veel
strenger uitvoering werd gegeven aan de plakkaten.
Van Philips en niet van Granvelle, zooals veel verkeerdelijk gezegd is, is uitgegaan
het denkbeeld der nieuwe kerkelijke indeeling van de Nederlanden in de
aartsbisdommen Mechelen, Kamerijk en Utrecht te zamen met 15 ondergeschikte
bisdommen. Het voordeel van deze regeling, goedgekeurd door een bul van paus
Paulus IV van 26 Febr. 1559, was, dat de Kerk hier te lande onttrokken werd aan
den invloed van buitenlandsche kerkvorsten, maar de oppositie tegen den maatregel
was zeer hevig; van den kant der geestelijkheid, aangezien op voorstel van Granvelle
een aantal abdijen met bisdommen werden vereenigd en hare inkomsten aan de
bisschoppen toegekend, en van den kant der edelen, omdat voor de hoogere
geestelijke ambten voortaan de doctorstitel werd vereischt, welke zelden door edelen
werd verworven. Bovendien zagen de protestanten met leede oogen de
vermeerdering van het aantal inquisiteurs, van wie er twee aan elken bisschop
werden ter zijde gesteld. Ook verzette men zich lang tegen de oprichting der
hoogeschool te Douai (1572), die dienen moest om de studenten, welke niet de
vlaamsche universiteit van Leuven wilden bezoeken, in het land te houden. Het
misnoegen
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over de geloofsvervolging en over het anti-nationale bestuur begon zich in de
Nederlanden inmiddels te openbaren in klachten van de voorname edelen tot den
Koning zelf gericht en in hunne weigering om aan de beraadslagingen van den Raad
van State deel te nemen. Jammer genoeg vonden deze klachten weinig gehoor.
De ontvangst, die den graaf van Hoorne in 1561 ten deel viel, getuigde enkel van
's Konings wrevel. Het antwoord, dat Montigny in het volgend jaar op zijne
betoogingen tegen de inquisitie, de nieuwe bisschoppelijke regeling en tegen den
invloed van Granvelle, in den Raad van State mededeelde, liet geen bevrediging
achter. Voor den algemeenen aandrang zwichtend, riep Philips ten slotte den gehaten
kardinaal terug (22 Jan. 1564), maar de onzekerheid, waarin de edelen werden
gelaten omtrent den tijdelijken of definitieven aard van dit ontslag, deed het
wantrouwen in de regeering blijven bestaan. Evenmin bracht de zending van den
graaf van Egmont in het voorjaar van 1565 toenadering. De bedoelingen des Konings,
waaromtrent Egmont zich, meer door eigen lichtvaardig oordeel, dan door opzettelijke
misleiding van de zijde van Philips, vergiste, bleken duidelijk uit de bekende brieven
van Segovia van 17 en 27 Oct. 1565. De inquisitie werd er door verscherpt en de
besluiten van het concilie van Trente zouden op geregelde tijden worden
afgekondigd. De toenemende ontevredenheid vond hare uiting in de oprichting van
het Compromis der Edelen en de aanbieding van hun verzoekschrift aan de
landvoogdes (5 Apr. 1566). Eindelijk begon de regeering over toegeven te denken.
Eene ‘moderatie’ der plakkaten werd in overweging genomen. Philips verklaarde
zich, hoewel in zeer voorzichtige bewoordingen voor eene amnestie en voor de
afschaffing der apostolische inquisitie, met behoud der bisschoppelijke. Dat hij echter
zijne zienswijze niet wezenlijk gewijzigd had, blijkt uit eene acte, die hij op 9 Sept.
1566 te Segovia liet opmaken, inhoudend, dat hij het toegezegde pardon als
afgedwongen beschouwde.
De beeldenstorm maakte aan alle toegevendheid een einde. Een tijd lang gevoelde
Philips zich aangetrokken tot de mildere opvatting van den prins van Eboli, maar
ten slotte leende hij het oor aan den hertog van Alva, wiens zending hij op 1 Dec.
1566 onderteekende. Alva's militaire dictatuur zou de in uitzicht gestelde komst des
konings voorbereiden, maar deze werd steeds op de lange baan geschoven,
niettegenstaande de raadgevingen van velen. Bij de langdurige besprekingen
tusschen Philips en zijn gevolmachtigde gehouden is zeker ook diens houding
vastgesteld ten opzichte van de graven van Egmont en Hoorne, wier
gevangenneming op 9 Sept. 1567 plaats had. Een schriftelijke order is hieromtrent
niet bekend geworden, maar Alva zal bezwaarlijk uit eigen beweging er toe zijn
overgegaan. Enkele weken later werd ook Montigny in Spanje gearresteerd; het is
bekend, dat de Koning zijn lot tot aan zijn gewelddadigen dood persoonlijk heeft
geregeld. Scheen het aanvankelijk, dat Alva er in slagen zou, alle verzet te
onderdrukken, de algemeene opstand van 1572 in de noordelijke gewesten deed
het tegendeel zien. Zijn systeem werd door hem zelf en door de regeering als eene
mislukking beschouwd; zijn opvolger zou een meer verzoenende houding aannemen.
Het algemeen pardon, dat door Don Luis de Requesens op 6 Juni 1574 te Brussel
werd afgekondigd, waarbij aan allen, die aan den opstand hadden deelgenomen
sedert 1566, gratie
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verleend werd, maar met uitzondering van ongeveer 300 personen, maakte echter
bijna geen indruk. Nog meer dan zijn voorganger had deze gezaghebber te kampen
met nijpend geldgebrek, eene kwaal, die trouwens gedurende de geheele regeering
van Philips het krachtig doorzetten van den oorlog heeft belemmerd. Reeds bij den
aanvang van zijn regeering was besloten tot een maatregel, die Karel V altijd had
weten te voorkomen, namelijk het intrekken van alle staatsschuldbekentenissen en
het vervangen door nieuwe tegen de lagere rente van 5%, hetgeen bij decreet van
31 Dec. 1556 werd aangekondigd. De oppositie tegen dit besluit werd eerst op den
langen duur en door concessies aan verschillende bankiershuizen, zooals aan dat
van de Fuggers, overwonnen. In 1573 was de toestand echter opnieuw zoo hopeloos,
dat tijdelijk alle uitkeeringen aan de schuldeischers werden gestaakt en eerst bij
decreet van 1 Sept. 1575 werd eene nadere regeling in uitzicht gesteld. Op het eind
van zijne regeering heeft Philips nogmaals tot eene opschorting van rentebetalingen
moeten besluiten, die nog kort voor zijn dood op 14 Febr. 1598 is opgeheven.
Spanje's crediet werd door deze maatregelen ten zeerste geschokt; allerlei
kunstgrepen moesten dikwijls worden aangewend, om aan geld te komen, de
financieele draagkracht van landstreken als Castilië en Napels was tot het uiterste
gespannen; andere zooals Aragon en de overige italiaansche bezittingen konden
niet veel meer doen dan in haar eigen onderhoud voorzien. De opbrengst der
amerikaansche koloniën vermocht het evenwicht niet te herstellen. De spaansche
soldaten in de Nederlanden hadden zich voortdurend over achterstand van soldij
te beklagen. In 1574 bedroeg deze reeds ongeveer 10 millioen gulden. Het was
geen wonder, dat bij den dood van Requesens eene volslagen anarchie in het leger
heerschte. De nederlandsche gewesten zagen zich genoodzaakt tot eendrachtige
samenwerking, verkregen bij de Pacificatie van Gent (8 Nov. 1576) ten einde den
overlast van het krijgsvolk te keeren.
De nederlandsche opstand was niet het eenige vraagstuk, waaraan de uitgebreide
spaansche monarchie haar krachten te wijden had. Ongeveer gelijktijdig, in 1568,
was een gevaarlijke opstand der Morisco's in Spanje uitgebroken, veroorzaakt door
den eisch van Philips, die zich hierbij liet leiden door den kardinaal Espinosa, om
de mohammedaansche feesten en gebruiken en de nationale kleederdracht op te
geven en de volkstaal te vervangen door het castiliaansch. Een algemeene moord
op de Spanjaarden maakte gewelddadig optreden noodzakelijk; de groote
wreedheden, door de spaansche soldaten bedreven, deden het verzet toenemen.
Don Jan van Oostenrijk, die sedert 1569 het commando voerde, was aanvankelijk
door eene zeer beperkte instructie gebonden, maar toen Philips hem vrij liet, slaagde
hij erin den opstand in 1570 meester te worden. Vele Morisco's werden naar Galicië,
Castilië of andere streken gevoerd, terwijl spaansche kolonisten naar Zuid-Spanje
gingen, maar zoowel aan den landbouw als aan de beschaving dezer streek waren
onherstelbare verliezen toegebracht. Weldra eischte het turksche vraagstuk de
aandacht der Middellandsche-zee-Staten. De aanval van sultan Selim II op Cyprus
riep eene ligue in het leven tusschen paus Pius V, Spanje en Venetië; de
gemeenschappelijke vloot van meer dan 300 schepen behaalde onder commando
van Don Jan de groote overwinning in de golf van Lepanto (7 Oct. 1571), waar meer
dan 20.000 Turken
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sneuvelden. Niet zoozeer om de gevolgen, maar vooral om de moreele beteekenis
was dit feit van grooten invloed; de aureool van onoverwinnelijkheid was den sultan
ontnomen. Het nemen van Tunis in 1572, dat twee jaar later weer verloren ging, is
de eenige gebeurtenis van belang uit de verdere oorlogen met de Turken. Sedert
1578 bestond een tractaat tusschen deze en Spanje, dat tot aan Philips dood telkens
is hernieuwd. Een zeer voorspoedig verloop had de expeditie, in 1580 ondernomen
tot verovering van Portugal, onder leiding van den hertog van Alva, die kort te voren,
na jaren in ongenade verkeerd te hebben, weer in eere hersteld was. Bij den dood
van koning Hendrik rukte een spaansch leger over de portugeesche grens en
versloeg den voornaamsten pretendent, Antonio, prior van Crato, een kleinzoon
van Emanuel den Groote, maar van onwettige geboorte, bij Alcantara. Vele van
zijne medestanders werden ter dood gebracht. Philips werd in het voorjaar van 1581
als koning van Portugal gehuldigd en hield daar verblijf tot in het voorjaar van 1583.
Tot de voorbereiding dezer onderneming had mede de kardinaal van Granvelle veel
bijgedragen, die in 1579 door Philips uit Italië was ontboden en die de plaats als
eerste raadsman innam van den staatssecretaris Antonio Perez, wiens
gevangenneming door den Koning was gelast, wegens zijne verhouding tot de
prinses van Eboli.
Met deze regeeringsverandering ging gepaard een veel krachtiger optreden in
de buitenlandsche politiek dan onder het bestuur van den gematigden prins van
Eboli en van Antonio Perez. Granvelle ried aan, den ban uit te spreken over den
Prins van Oranje, hetwelk de Koning goedkeurde. Het besluit werd na lange aarzeling
en met tegenzin door Alexander Farnese, hertog van Parma, in de Nederlanden
afgekondigd in Juli en Augustus 1580. Deze landvoogd behoefde niet evenals zijne
voorgangers eene verzoenende houding aan te nemen. De laatste poging tot
overeenkomst, aangewend op het congres te Keulen, dat op 7 Mei 1579 door
bemiddeling van keizer Rudolph II en den paus was bijeengekomen, was geheel
mislukt. Evenals bij de vorige onderhandelingen met de Nederlanders, te Breda
(sedert 3 Maart 1575) en Geertruidenberg (sedert 20 Mei 1577) stuitte alle
toenadering af op Philip's weigering om concessies te doen op het gebied van den
godsdienst. De noordelijke gewesten voltooiden hunne afscheiding van Spanje door
de Unie van Utrecht (23 Jan. 1579) en de afzwering van Philips als vorst (26 Juli
1581), het antwoord op den ban, over den Prins van Oranje uitgevaardigd. Parma's
optreden won daarentegen het Zuiden, gedeeltelijk langs vredelievenden weg bij
de Unie van Atrecht (6 Jan. 1579), gedeeltelijk door de wapenen en ook het Noorden
liep groot gevaar.
Onder deze omstandigheden achtte Philips den tijd gekomen voor de grootsche
onderneming, waarmede hij de Nederlanden en Engeland tegelijk dacht te treffen.
Het nadeel, dat de engelsche admiraal Drake in 1586 aan de spaansche koloniën
had toegebracht, zijn aanvallen op de spaansche vloot in de haven van Cadix in
1587, de hulp door Engeland aan de Nederlanders verleend door het zenden van
de troepen onder den graaf van Leycester, de terechtstelling van Maria Stuart deden
Philips in Engeland zijn ergsten vijand zien. Paus Sixtus V gaf wijding aan de
onderneming door koningin Elisabeth vervallen te verklaren van den troon en Philips
in haar
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plaats tot koning van Engeland te verheffen. Wat het lot der Armada is geweest,
behoeft hier niet gezegd te worden. Haar ondergang behoeft zeker niet te worden
toegeschreven aan Parma, wiens raad om eene vluchthaven in de Noordelijke
Nederlanden, bijv. Vlissingen te bezetten, niet was gevolgd. Meer dan 50 schepen
en 8000 man had men achter moeten laten. Met Spanje's voorrang ter zee was het
voor goed gedaan. De inneming van Cadix door de Engelschen en Nederlanders
in 1596 was eene nieuwe vernedering.
Nog meer dan door de overwinning op de Armada werden de nederlandsche
gewesten gebaat door Philips' inmenging in de fransche aangelegenheden.
Onafgebroken had Philips het oog op de bestrijding der hugenoten gevestigd
gehouden, omdat hij begreep, dat het verloop van het hervormingsvraagstuk in
Frankrijk van onberekenbaren invloed kon zijn op zijn eigen Staten. In Juni 1565
had Alva met Catharina de Medicis de bekende samenkomst te Bayonne gehouden,
waar hij in naam van Philips krachtig had aangespoord tot bestrijding der
protestanten, maar het was hem niet gelukt bepaalde toezeggingen te verkrijgen.
Toen later de gebeurtenissen van den Bartholomeus-nacht bekend werden,
verschafte deze overwinning der Kerk aan Philips groote vreugde, te meer, omdat
daarmede de steun aan de nederlandsche opstandelingen door de hugenoten
verleend, eindigde. Tijdens de regeering van den kinderloozen Hendrik III bracht
het belang van het vraagstuk der opvolging Philips tot aansluiting bij de partij der
Ligue en hare hoofden, de heeren van Guise. In het laatst van 1584 en het begin
van 1585 werden verdragen gesloten, die vooral tot doel hadden, de
troonsbeklimming van een protestantsch vorst te verhinderen. Toen dit gevaar van
nabij begon te dreigen door den moord op Hendrik III en de aanspraken, die Hendrik
van Navarre deed gelden, achtte Philips het noodzakelijk, zijne troepen Frankrijk te
doen binnenrukken. Parma was zeer tegen zijn zin gedwongen, zijne krachten te
verdeelen, waardoor prins Maurits en Willem Lodewijk de handen vrij kregen voor
hunne succesvolle ondernemingen sedert 1590. De fransche interventie bracht niet
het gewenschte gevolg. Philips zag zijne verwachting, om zijne dochter Isabella, de
kleindochter van koning Hendrik II van Frankrijk, als troonopvolgster te doen
erkennen, in rook vervliegen. De overgang van Hendrik IV tot de katholieke Kerk
en de absolutie, hem door paus Clemens VIII verleend, deden hem het pleit winnen;
bij den vrede van Vervins (2 Mei 1598) werd hij door Philips als koning erkend. Bijna
onmiddellijk daarna (6 Mei) deed deze afstand van de regeering over de
Nederlanden, Bourgondië en Charolais ten behoeve van zijn dochter Isabella en
haar toekomstigen echtgenoot, aartshertog Albertus van Oostenrijk, met de bepaling,
dat de landen bij kinderloos overlijden van een van beide aan Spanje zouden
terugkeeren. Het was de laatste belangrijke maatregel van Philips' regeering. De
laatste maanden van zijn leven gunden hem weinig verpoozing van zijn kwalen, al
zijn de verhalen daaromtrent schromelijk overdreven. Ook over Philips' karakter is
veel overdrevens gezegd. Tegenover zijne familieleden en zijn bedienden was hij
vol zorg en welwillendheid. Dat Don Carlos hiervan uitgezonderd was, lag geheel
aan diens onhandelbaar karakter. Wanneer Philips herhaalde malen tot strenge
vervolgingen tegen andersdenkenden en opstandelingen overging, geschiedde dit
niet uit wreedheid, maar
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uit overtuiging, dat de belangen van Kerk en Kroon het eischten. Juist dit
onverbiddelijk toepassen van zijn beginselen heeft zijne regeering echter drukkend
gemaakt voor Spanje. Eene afwijkende meening, eene krachtige persoonlijkheid in
zijn nabijheid duldde hij niet. Hij wilde meer dienaren dan zelfstandige ministers;
Granvelle, die in 1579 in alles geraadpleegd werd, moest na Philips' terugkeer uit
Portugal ondervinden, dat hij steeds meer op den achtergrond werd geschoven. De
meening van de volksvertegenwoordiging, de Cortez, werd nauwelijks gevraagd;
de volksvrijheden van Nederlanders, Napolitanen en Portugeezen werden zooveel
mogelijk besnoeid. De rechten der Arragoneezen werden beperkt, hoewel niet
geheel ingetrokken, zooals wel gezegd is, na den opstand in de jaren 1591-1593,
waartoe vooral de vlucht van Antonio Perez naar Arragon en diens stoken tegen
Philips aanleiding had gegeven. Ook van de Kerk duldde Philips, niettegenstaande
zijn godsdienstijver, geen inmenging in de regeering. Vandaar zijn minder
vriendschappelijke verhouding tegen de jezuieten.
Philips bleef bij zijne drukke staatkundige werkzaamheden steeds belangstellen
in letterkunde en geschiedenis, schilder- en bouwkunst. Van zijn zin voor de laatste
getuigt het Escuriaal, gesticht tot verheerlijking van de overwinning bij St.-Quentin.
Hij was klein van gestalte, had blauwe oogen en blonden baard en haren, zoodat
hij den indruk van een Vlaming maakte. De vooruitstekende onderkin getuigde van
zijne afstamming uit het huis Habsburg. Zijn zoon Carlos uit zijn eerste huwelijk was
lichamelijk en geestelijk misdeeld. Hij was wraakzuchtig en dreigde zijn vader te
vermoorden, toen de reis naar de Nederlanden, waarop hij dezen zou vergezellen,
niet doorging. Hij stierf in gevangenschap; Philips had zich genoodzaakt gezien,
hem zijne vrijheid te benemen, wegens zijne plannen tegen de regeering. Uit zijn
derde huwelijk waren een zoon Diego, die in 1582 aan de pokken overleed, en twee
dochters, Isabella Clara Eugenia, gehuwd met Albertus van Oostenrijk en Catharina,
gehuwd met Karel Emanuel, hertog van Savoye. Zijn vierde vrouw, Anna van
Oostenrijk, schonk hem een zoon Philips (III) die hem opvolgde.
Van zijn zeer talrijke geschilderde portretten noemen wij slechts eenige, door Ant.
Moro (o.a. in het museum te Madrid), door Titiaan (o.a. in het museum te Madrid
en in het museum Pitti te Florence), door D. Crabeth op een glas in de St. Janskerk
te Gouda, door J. Panchoia de la Cruz (o.a. in het museum te Madrid) en door A.S.
Coëllo (o.a. in het museum te Berlijn). Een bronzen figuur door Pompeo Leoni is op
zijn mausoleum in het Escuriaal (zie nog: E.W. M o e s , Iconographia Batava n.
5904).
Als eerste bron voor de geschiedenis van Philips II moeten worden genoemd
zijne buitengewoon talrijke brieven, uitgegeven in de Colleccion de documentos
ineditos para la historia de Espan̅a (Madrid 1842 en vlg. jaren) en in het vervolg
daarop, de Nueva Colleccion (Madrid 1892-196); verder in de Correspondance de
P h i l i p p e I I sur les affaires des Pays-Bas (Brux. 1848-1879) en de Lettres de
P h i l i p p e I I à ses filles, les infantes Isabella et Cathérine écrites pendant son
voyage en Portugal 1581-1582 (Paris 1884), beide uitgegeven door G a c h a r d .
Vele brieven zijn ook opgenomen in diens uitgave: Correspondance de
M a r g u e r i t e d ' A u t r i c h e , duchesse de Parma, avec Philippe II (Brux.
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1867-1881) en in de gelijknamige uitgave door d e R e i f f e n b e r g (Brux. 1842);
in de Archives de la maison d'Orange, uitgegeven door G r o e n v a n P r i n s t e r e r ,
in de Papiers d'état du cardinal d e G r a n v e l l e , uitg. door W e i s s (Paris
1842-1852) en de Correspondance du cardinal d e G r a n v e l l e , uitg. door
P o u l l e t e t P i o t (Brux. 1877-84); in den Calendar of lettres and State-papers
relating to English affairs, preserved principally in the Archives of Simancas, uitg.
door H u m e (London 1892-94); in Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial,
uitg. door G a c h a r d (Brux. 1875); in de Documents inédits relatifs à l'histoire du
XVIe siècle, uitg. door K e r v y n d e L e t t e n h o v e (Brux. 1883) en in andere
verzamelingen, aangehaald in P e t i t 's Repertorium, 91. De instructies van Philips
aan zijn zoon en opvolger zijn in verschillende uitgaven verspreid (zie K n u t t e l ,
o

Catalogus van pamfletten I, n . 1058-1063).
Onder het groot aantal biografieën en schrijvers over Philips' regeering zijn te
noemen: H e r r e r a , Historia general del mundo en el reynardo del rey don Phelipe
II (Madrid 1601-1612); P o r e ñ o , Los dichos y hechos del sen̅or rey don Philipe
segundo, el prudente (Cuenca 1621); v a n d e r H a m m e n y L e o n , Don Filipe
et Prudente (Madrid 1632); A. D u m e s n i l , Historia de Philippe II (Paris 1822);
L a u f u e n t e , Historia general de Espan̅a, XIII (Madrid 1854); P r e s c o t t , History
of the reign of Philipp II (London 1856, 3 vol.); L. C a b r e r a d e C o r d o b a , Felipe
Segondo, rey de Espan̅a (Madrid 1876-1877); H. F o r n é r o n , Histoire de Philippe
II (Paris 1881-82, 4 vol.); C a r I B r a t l i , Philipp II af Spanien (Kopenhagen (1909).
Behalve de talrijke geschiedschrijvers over den tachtigjarigen oorlog zijn nog van
belang: R a n k e , Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16ten und 17ten
Jahrhundert (4 Bd. Berl. 1837); W e i s s , l'Espagne depuis le règne de Philippe II
(Paris 1844, 2 vol.); d e C i r c o u r t , Histoire des Arabes d'Espagne (Paris 1846,
t. II et III); M i g n e t , Antonio Perez et Philippe II (3e ed. Paris 1854); G a c h a r d ,
Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles Quint et Philippe II (Brux. 1855);
A l b e r i , Relazioni degli ambasciatori veneti (Firenze 1860, ser. I-VI); G a c h a r d ,
Don Carlos et Philippe II (Brux. 1862, Paris 1869); D ö l l i n g e r , Dokumente zur
Geschichte Karl's V, Philipp's und ihre Regierung (Regensburg 1862); S o l d a n ,
Die projectierte Sukzession Philipp's II auf dem Kaiserthrone (Progr. Krefeld
1876-1879); M o r e l F a t i o , l'Espagne aux XVIe et XVIIe siècles (Heilbronn 1878);
M. P h i l i p p s o n . West-Europa im Zeitalter Philips II, Elisabeth und Heinrich III
(Berlin 18 2, Serie Oncken) K e r v y n d e L e t t e n h o v e , Relations politiques des
Pays- Bas et ae l'Angleterre sous le règne de Philippe II (Brux. 1882-88); D u r o ,
La Armade invencible (Madrid 1884-85) en Armada Espan̅olat. III (Madrid 1897);
M. B ü d i n g e r , Don Carlos' Haft und Tod (Wien und Leipz. 1891); M. P h i l i p p s o n ,
Ein Ministerium unter Philipp II (Berl. 1895); G. T u r b a , Beiträge zur Geschichte
der Habsburger (Wien 1899); E. S c h ä f e r , Beiträge zur Geschichte des Spanischen
Protestantismus und der Inquisition im 61en Jahrhundert (Gütersloh 1902, 3 Bde.);
E. G o s s a r t , l'Etablissement du régime Espagnol dans les Pays-Bas en La
domination Espagnole dans les Pays-Bas (Brux. 1905 en 1906); F. R a c h f a h l ,
Wilhelm von Oraniën und der Niederländische Aufstand (Bd. I und II,
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Halle 1906-1910). Vervolgens vele tijdschriftartikelen van A r e n d , F r u i n (in zijne
Verspreide Geschriften), G a c h a r d , G o s s a r t , L a m b r e c h t s e n , S t ü b e l ,
T i d e m a n , e.a. aangehaald in P e t i t 's Repertorium, 91 vlg.
Haak

[Philips, III]
PHILIPS III, geb. 14 April 1578 te Madrid, overl. 31 Maart 1621 te Lissabon, zoon
van den voorg. Hij was goedaardig, maar zwak van karakter en liet de regeering
geheel over aan Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, hertog van Lerma. Met de
Nederlanden sloot hij het Twaalfjarig Bestand. Het bekendste feit uit zijne regeering
is de verdrijving van ruim 500.000 Mooren uit Spanje in 1609 en 1610, vooral op
aandrang van den aartsbisschop van Valentia. Hij was gehuwd met Margaretha van
Oostenrijk, dochter van hertog Karel van Graz. Zijne kinderen waren Philips (IV),
die hem opvolgde, Maria, gehuwd met keizer Ferdinand II en Anna Maria, gehuwd
met Lodewijk XII van Frankrijk. Literatuur zie bij Philips IV.
Haak

[Philips, IV]
PHILIPS IV, geb. 8 April 1605 te Madrid en aldaar overl. 17 Sept. 1665, zoon van
den voorg. Hij liet de regeering grootendeels aan zijne ministers over, in het bijzonder
aan den hertog van Olivares. Hij beschermde kunsten en wetenschappen en ontving
o.a. den schilder Rubens aan het hof. Na den dood van Albertus van Oostenrijk
kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder zijn bestuur. In 1640 ging Portugal
voor Spanje verloren. Bij den vrede van Munster in 1648 werden de Noordelijke
Nederlanden vrij verklaard. In 1659 sloot Philips met Frankrijk het bekende
vredesverdrag van de Pyrenaeën. Zijne eerste vrouw, Elisabeth van Frankrijk,
schonk hem eene dochter Maria Theresia. Zijn zoon Karel II, die hem opvolgde -en
zijne dochter Maria Theresia, die met keizer Leopold I huwde, waren kinderen van
Philips' tweede echtgenoot, Maria Anna van Oostenrijk.
Voor Philips III en IV zie de bij Philips II geciteerde Colleccion de doc. ined. para
la hist. de España; W e i s s , l'Espagne depuis le règne te Philippe II (Paris 1844, 2
vol.); R a n k e , Die Osmanen und die Spanische Monarchie (Berl. 1857); M o r e l
F a t i o , l'Espagne aux XVIe et XVIIe siècles (Heilbronn 1878); M. P h i l i p p s o n ,
Heinrich IV und Philipp III (Berlin 1870-76, 3 Bde.); M. d e N o v o a , Historia de
Felipe IV, uitg. door C a n o v a s d e l C a s t i l l o (Madrid 1879 vlg., 4 vol.).
Haak

[Philips Willem, graaf van Buren]
PHILIPS WILLEM, graaf v a n B u r e n , prins v a n O r a n j e , geb. te Buren 19
Dec. 1554, gest. te Brugge 28 Febr. 1618, oudste zoon van Willem prins van Oranje,
en Anna van Egmond, gravin van Buren. Hij werd opgevoed aan het hof zijns vaders
te Breda en Brussel, studeerde sedert Febr. 1566 ook nog na het vertrek zijns vaders
aan de hoogeschool te Leuven en werd daar, na aanvankelijk door Alva goed
ontvangen te zijn, 14 Febr. 1568 op bevel van den Koning volgens den raad van
Granvelle opgelicht en van Antwerpen uit naar Spanje gevoerd, waar hij verder aan
de universiteit te Alcala en aan het hof des Konings in halve gevangenschap leefde,
met betrekkelijk groote persoonlijke vrijheid maar natuurlijk ook in het katholieke
geloof, terwijl zijn onderhoud zuiniglijk werd bekostigd uit de erfgoederen zijner
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moeder en na den dood zijns vaders ook uit die, welke hem uit diens nalatenschap
werden toegekend, toen beheerd door den heer van Berlaymont. Herhaaldelijk werd
eraan gedacht hem aan een spaansche van aanzienlijke geboorte uit te huwen en,
ter vervanging zijns vaders in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1413
diens stadhouderschappen met teruggave aan hem van diens goederen, naar de
Nederlanden te zenden. Een enkele maal konden brieven van hem langs geheimen
weg naar de zijnen doordringen, getuigend van zijn medeleven in hunnen strijd.
Toch dacht Granvelle in 1582 nog over zijn terugzending met de genoemde opdracht.
Van deze plannen kwam evenwel niets, ook niet na den dood zijns vaders, die hem
diep trof. Eerst 28 Sept. 1595 mocht hij met den nieuwbenoemden landvoogd,
aartshertog Albrecht, Spanje verlaten en keerde hij over Rome met hem naar de
Nederlanden terug, waar hij 11 Febr. 1596 te Brussel met dezen zijn intocht deed;
hij werd hersteld in het genot zijner bezittingen in België en Frankrijk, met name in
zijn prinsdom Oranje, waar hij eerst na den vrede van Vervins tusschen Frankrijk
en Spanje (1598) in 1599 zijn intrede kon doen. Hij kon echter niet dan met groote
moeite te midden der voortdurende godsdiensttwisten aldaar zijn gezag handhaven
tegenover den in naam onder zijn broeder Maurits als heer en meester op het kasteel
bevelenden hugenootschen gouverneur Alexander de Blacons, die er in 1596 zijn
eveneens daar bijna zelfstandig heerschenden vader Hector de Blacons was
opgevolgd, blijkbaar met oogluiking van koning Hendrik IV van Frankrijk, die op de
suzereiniteit over het prinsdom aanspraak maakte. Eerst in 1606 werd Blacons door
Hendrik IV verloochend en moest het prinsdom overgeven aan diens gouverneur
van Dauphiné, Lesdiguières. Deze gaf het kasteel aan den wettigen eigenaar over,
die weldra te Fontainebleau huwde met 's konings nicht E l é o n o r e C h a r l o t t e
d e B o u r b o n , prinses v a n C o n d é , dochter van Henri I, prins van Condé, en
zijne nicht Charlotte Catharine de Trémoïlle (23 Nov. 1606). Het huwelijk geschiedde
aan het hof des Konings. Wat zijne nederlandsche bezittingen betreft in het door
de Staten-Generaal beheerschte gebied, deze werden aanvankelijk na ernstige
verwikkelingen met zijn volle zuster Maria (2) (kol. 1300) door zijn broeder Maurits
zelfstandig bestuurd maar door tusschenkomst van Hendrik IV ontving hij (1 Juli
1606) Breda, Steenbergen en Oosterhout terug. In 1608 tijdens de onderhandelingen
over het bestuur bezocht hij met zijne gemalin den Haag en ontmoette er Maurits
bij den luisterrijken intocht; hij verzoende dezen met zijne halfzuster Emilia (kol.
816) en bevorderde zeer het slagen der onderhandelingen over het Bestand gelijk
hij nooit tegen de Staten-Generaal doch alleen (1596-1598) tegen Frankrijk de
wapenen had willen voeren, vóór zijn tweede reis naar Spanje (1598) in het gevolg
van aartshertog Albrecht om diens bruid Isabella af te halen. In 1609 werd hij te
Breda als heer gehuldigd en woonde sedert daar of in het nassausche paleis te
Brussel aan het hof van de aartshertogen, waar hij, sedert 1599 met het Gulden
Vlies beschonken, een der aanzienlijkste edelen was en een schitterenden hofstaat
voerde. Hij stond bekend als een prachtlievend, algemeen ontwikkeld, hoofsch,
rustig, zachtaardig en welwillend man, geloovig maar verdraagzaam katholiek, als
hoedanig hij aan de protestanten te Oranje en in zijne nederlandsche bezittingen
een ruime mate van godsdienstvrijheid verleende. Zijn zinspreuk was: ‘Sustinebo’,
blijkbaar in verband met de oude wapenspreuk ‘Je Maintiendrai’. Zijn lijk werd te
Diest bijgezet. Hij stierf kinderloos; zijne weduwe overleed op haar kasteel Muret
20 Jan. 1619.
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M. Jz. Mierevelt heeft hem herhaaldelijk geschilderd; van diens portretten is dat in
het stadhuis te Delft 1620 gedateerd, andere zijn o.a. in het Rijksmuseum te
Amsterdam en in het Mauritshuis te 's Gravenhage. In het stadhuis te Diest is hij in
een anonieme schilderij voorgesteld op zijn paradebed (Zie nog: E.W. M o e s ,
Iconographia Batava no. 5905).
Vgl. over hem, behalve de algemeene werken: G r o e n 's Archives 1e série passim,
waar enkele brieven van hem zijn afgedrukt, en de werken van G a c h a r d enz.;
A m e l o t d e l a H o u s s a y e , Histoire de Philippe Guillaume de Nassau et
Eléonore Charlotte de Bourbon (Londres 1754); J.P. v a n C a p e l l e , Filips Willem,
prins van Oranje (Haarlem 1827); P.J.F. V e r m e u l e n , Philips Willem van Oranje,
in Katholiek CXVI, 89, 393 vlg.; CXVIII, 266 vlg.
Blok

[Pieters, Albrecht]
PIETERS (Albrecht) of A l b e r t u s P e t r i , dominicaan. Hij was Hagenaar van
geboorte en werd in 1454 in de matrikels der keulsche universtieit opgenomen. In
1460, 1461 en 1465 was hij prior te 's Gravenhage. In 1474 ontving hij van den
generaal der Orde de opdracht om de kloosters in Pommeren tot de oorspronkelijke
regeltucht terug te voeren. Het volgend jaar werd die volmacht uitgestrekt tot de
kloosters van Lijfland, Finland en Rusland; ook in Sleeswijk-Holstein en Denemarken
was hij werkzaam.
In 1481 werd hij op het kapittel te 's Gravenhage tot vicaris-generaal der
hollandsche congregatie gekozen, welk ambt hij tot 1484 vervulde. In laatstgemeld
jaar of het volgende overleed hij.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , Het Dominicanenklooster te 's Gravenhage in Bijdr.
Gesch. Bisd. Haarlem XIII, 363.
G.A. Meijer

[Pieters, Willem]
PIETERS (Willem), geb. te Saaftinge, baccalaureus en professor in de
godgeleerdheid, werd omstreeks 1500 tot abt der cistercienserabdij Ter Does in
Vlaanderen gekozen. Het jaartal van zijn overlijden is niet bekend.
Zie: Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 25; L.v. H o l l e b e k e ,
Lisseweghe son église et son abbaye (Brug. 1863) 170; Gallia Christ. nov. V, 262.
Fruytier

[Pietersz, Claes]
PIETERSZ. (Claes), als schrijver zich in 't latijn noemende N i c o l a u s P e t r i
D a v e n t r i e n s i s , geb. vóór het midden van de 16e eeuw te Deventer, overl. te
Amsterdam in 1602. Reeds vóór 1567 heeft hij zich als schoolmeester te Amsterdam
gevestigd, waar hij vooral als rekenmeester opgang maakte, en in genoemd jaar
een hollandsch rekenboekje in het licht gaf. Dit zeldzaam geworden boekje is in
meer dan één opzicht merkwaardig, het is het oudste algemeen verspreide
rekenboekje in de volkstaal, en is tevens het oudste noordnederlandsche boek in
de zoogenaamde civilitéletter gedrukt, met een titelblad dat naar eene penteekening
in hout gesneden is. In 1576 volgde eene handleiding voor het boekhouden, ook
weer, afgezien van een reeds vrij wel vergeten vlaamsch werkje, het oudste leerboek
voor dit vak in het nederlandsch. Ook dit werk is als uitgaaf merkwaardig, daar het
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te Amsterdam in het licht kwam in den tijd toen deze stad de zijde van Spanje hield,
en van het overige Holland nagenoeg geisoleerd was. In die jaren heeft de pers te
Amsterdam bijna niets voortgebracht; de eenige drukker, die nog werkzaam was,
Harmen Jansz. Muller, met Claes Pietersz. bevriend, gaf deze handleiding in het
licht. Zij beleefde twee herdrukken in 1588 en 1595, de Arithmetica eveneens twee,
in 1590 en 1606. De beide onderwerpen zijn op-
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nieuw behandeld in een zeer verbreid handboekje, de Practicque om te leeren
rekenen, cijpheren ende boeckhouwen enz., waarin ook de ‘regel cos’ d.i. algebra,
en de geometrie zijn opgenomen, het oudste nederlandsche algemeene
wiskundeleerboek. Het verscheen in 1583, en werd herdrukt in 1591, daarop
nagedrukt te Alkmaar in 1596, weer door den schrijver in 't licht gegeven in 1598,
en nog weer herdrukt in 1605 en 1635. Tijdgenooten en lateren schreven er veel
uit af. J.R. B r a s s e r nam in 1663 nog de geheele afdeeling geometria in zijn werk
Regula cos over. Nog een ander onderwerp werd door hem voor het eerst in het
nederlandsch behandeld: hij schreef in 1588 eene handleiding bij het gebruik van
de hemel- en aard-globe. Globe's, vóór dien tijd wel in ons land vervaardigd, maar
nog slechts in handen van weinigen, waren toen voor 't eerst door Jacob Floris in
den handel gebracht, en vonden bij de toenemende aandacht voor geografie en
zeevaart, groote belangstelling. Het onderwijs van Claes Pietersz. te zamen met
zijn boekje heeft hiertoe zeker krachtig meegewerkt. Hij was vol geestdrift voor het
onderwerp, en heeft zich tweemaal (1583 en 1595) voor de titelbladen van zijne
handboekjes door den beroemden graveur Hendrik Goltzius laten afbeelden, bezig
met eene demonstratie op de globe; het laatste portret is nog gecopieerd in 1603.
Boven de portretten leest men de spreuk ‘L'homme propose, Et dieu dispose’. In
1584 had hij eene heftige polemiek met W i l l e m G o u d a e n te Haarlem, die in
1581 een geometrisch vraagstuk aan de kerk had doen aanplakken met uitloving
van een prijs, en de oplossingen van mannen als Ludolf van Keulen en Claes
Pietersz. niet alleen doodzweeg, maar zelfs een tweede vraagstuk van gelijksoortigen
aard, hem door den laatste toegezonden, weer als zijn eigen werk aanplakte (1583),
en daarna in een boekje dat verloren is zijne bestrijders heftig aanviel. De
tegenschriften van beiden zijn bewaard, en geven van de wijze van behandeling
van wiskundige vraagstukken in dien tijd een levendig beeld. Na het verschijnen
van het boek over de globes kwam een critiek daarop in 't licht van de hand van
den bekenden Adriaen Thoenisz. te Alkmaar (kol. 156), waarop in de voorrede van
de Arithmetica van Claes Pietersz. weer een zeer heftig antwoord volgde. Behalve
de genoemde werken gaf hij nog een paar kleine handleidingen voor maten en
munten in het licht. Hij stierf in 1602; naar 't schijnt was zijne zuster N e e l zijn eenige
erfgenaam; zijn boeken en instrumenten werden 3 April 1603 verkocht. Als gevierd
meester, in den tijd dat wis- en sterrekundige studies hier een groote vlucht namen,
heeft hij eene niet geringe beteekenis. Met groote waardeering spreken zijne
tijdgenooten als Ludolf van Keulen en Adriaen van Rome van hem.
Zie: C.P. B u r g e r J r . , Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen in
de 16e eeuw, (1908) VI en 1 en volg. (De Amsterd. boekdrukkers III); H. B o s m a n s ,
S.J. in Annales de la Soc. scientif. de Brux. XXXII, 2e part., en in Revue des
Questions scientifiques Oct. 1908.
Burger

[Pietersz, Cornelis]
PIETERSZ. (Cornelis) van Alkmaar zond vraagstukken ter oplossing aan Ludolf van
Ceulen, die hem een ‘constigen Jonckman’ noemt. Hij leefde nog in 1630 indien hij
dezelfde C.P. is, die dat jaar een schrijven richt aan zijn zoon G a r b r a n t P i e t e r s ,
bestemd voor Jan Pietersz. Dou, over de lengte van het strand bij Huisduinen.
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Zie: L u d . v a n C e u l e n , Arithm. en Geom. fundamenten (2e dr. Leiden 1615)
212 en Bull. di bibliogr. e di storia d. sc. mat. (Roma 1870) III, 327.
de Waard

[Pietersz, Gerrit]
PIETERSZ. (Gerrit), geometer te Alkmaar, maakte bij de regeering een verzoek
aanhangig om octrooi voor zijne vinding der lengten op zee; 3 Sept. 1611 wordt op
zijn request, tegelijk met dat van R.P. v a n T w i s c h , door de Staten van Holland
tot een commissie van onderzoek besloten. Volgens Th. Leamor zou de methode
overeenkomst met de zijne vertoond hebben; deze beklaagde zich bij request van
8 Sept. 1611 bovendien ‘dat Robbert Robbertsz. (die nu de schriften van T. Leamor
doorgesien hadde) desen Gerrit Pietersz. socht te helpen’. G.P. behoorde mede tot
hen, die J.H. Jar. van der Ley in de opdracht van zijn Gulden Zeeghel (Leeuw. 1615)
wilde doen zitting nemen in de tweede commissie ter beoordeeling van zijne inventie
in dezelfde zaak. Zie bij ‘Gerrit Pietersz. Schagen’.
Zie: D i r k R e m b r a n d t z . v a n N i e r o p , Des Aertrijcks beweging (Amst.
1661) 90.
de Waard

[Pit(h), Johan]
PIT(H) (Johan), geb. op Coromandel 1648, overl. te Utrecht 2 Nov. 1704, zoon van
den volg. en van Elisabeht de Vogel. Hij werd 18 Juni 1675 koopman en secunde
van Cassem-basar, 22 Mei 1678 tweede administrateur op Hougly (Bengalen), 4
Mei 1683 opperkoopman en secunde in de Bengaalsche directie. Hij werd een der
slachtoffers van de inspectie van den om zijn despotisme beruchten algemeenen
Commissaris H.A. van Rheede tot Drakesteyn, en werd door dezen wegens z.g.
‘morshandel’ naar Holland teruggezonden. Zoowel V a l e n t i j n , Oud- en nieuw
Oost- Indiën, als H a v a r t , Op- en ondergang van Cormandel, roemen de deugden
van J.P. en keuren zijne terugzending af. Hij huwde 13 Aug. 1676 M a r g a r e t h a
R u y s c h , geb. 1660, overl. te Arnhem 7 Juni 1713.
Zie: Navorscher 1908, 489 vlg.
van Dam van Isselt

[Pit(h), Laurens]
PIT(H) (Laurens), de Oude, geb. te Bremen 1610, overl. 29 Juni 1684 te Batavia,
zoon van L a u r e n s P i t J o h a n s z . , afkomstig van Middelburg. Hij was eerst
assistent in Ned. Indië, waarna hij als onderkoopman en fiscaal van de vloot te
Middelburg kwam; ging daarna als opperkoopman voor de Kamer Amsterdam
opnieuw naar Indië. Hij was in 1637 met zijne jachten tegenwoordig bij het sluiten
van den vrede tusschen de Compagnie en den koning van Makassar. 7 Mei 1641
als opperkoopman geplaatst in den Raad van Justitie te Batavia. Werd vervolgens
kassier op Formosa, in Aug. 1642 opperkoopman te Palicatta (kust Coromandel),
1650 voorzitter op Coromandel, 1651 landvoogd op Mazulipatnam (N. Coromandel),
12 April 1652 gouverneur op Coromandel, 1657 extra-ordinaris raad van Indië.
Beraamt 1661 met den commissaris Ryklof van Goens en den gouverneur van
Ceylon een aanslag van uit de kust Coromandel op de Portugeezen te St. Thomé,
van welke expeditie door toedoen van den Koning van Golconda niets gekomen is.
Wordt medio 1661 benoemd tot ordinaris raad van Indië, doch moet voorloopig nog
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in zijn gouvernement blijven. 25 Juni 1663 geeft hij het bestuur op Coromandel over
aan Cornelis Speelmən en neemt 7 Sept. d.a.v. zitting in den genoemden Raad,
waarin hij bleef, tot hij volgens order der H.H. Zeventienen dd. 12 Apr. 1678 bedankt,
gelicentieerd en van zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1417
charges ontslagen werd. Tusschen 1663 en 1678 zat hij te Batavia nog in
onderscheiden commissiën, en was er o.a. kerkmeester van de maleische Kerk en
president-schepen (beide in 1665).
Hij was gehuwd (1633 in Indië) met E l i s a b e t h d e V o g e l (overl. te Batavia
12 Nov. 1676). Te zijner herinnering werd een gouden gedenkpenning geslagen.
Zie: Navorscher 1908, 489 vlg.
van Dam van Isselt

[Plevier, Willem]
PLEVIER (Willem), ged. te Tholen 6 Juni 1714, overl. te Bergen-op-Zoom 26 Febr.
1783, zoon van W i l l e m en van A n n a T r o m p . Hij bekleedde te B.o.Z. de
volgende ambten: schepen 1753 enz.; burgemeester binnen der bank 1757 enz.;
weesmeester 1760 enz.; burgemeester buiten der bank 1761 enz.; rentmeester
1764 en 1765.
Hij huwde 22 Nov. 1756 te B.o.Z. met K a t h a r i n a P e t r o n e l l a D r a b b e ,
ged. aldaar 28 Jan. 1735, overl. aldaar 17 Aug. 1794, dr. van J o h a n n e s en van
Johanna Anthonetta van Bommel.
van Dam van Isselt

[Poland, Theodorus]
POLAND (Theodorus), geb. te Alkmaar 20 Febr. 1795, overl. te Tjilatjap 19 Dec.
1857, zoon van J a n P o l a n d en v a n J o h a n n a van d e n B e r g , was van
1810-14 in dienst bij de fransche marine, in 1814 soldaat bij het ned., in 1815 id. bij
het indische leger; 1816 korp., 1817 serg., 1823 sergt. maj., 1825 2e luit. der inf.,
1832 1e luit., 1836 kapt., 1842 maj., 1845 luit.-kol., 1853 kolonel tit., kort daarna
(1853) gepensionneerd.
Hij woonde in 1815 den veldtocht in België en Frankrijk bij, in 1818 de krijgsverr.
in Cheribon, in 1824 die op Celebes, van 1825-30 den Java-oorlog, van 1831-34
den strijd tegen de Padri's (Sumatra's W.K.); in 1849 de 3e exp. naar Bali. Hij gold
in menig opzicht als het type van den indischen soldaat in de eerste helft der 19e
eeuw, dapper en beleidvol te velde, weinig geschikt voor het kalme garnizoensleven.
Zie Hand. Ind. Gen. VII (1860) 77, en W.A. v a n R e e s , Toontje Poland (Arnh.
1867).
Kielstra

[Pontanus, Johannes Isacius of Johan Isaakszoon]
PONTANUS (Johannes Isacius of Johan Isaakszoon), geb. 21 Januari 1571,
waarschijnlijk gest. op 7 October 1639, zoon van I s a a k P e t r i of P i e t e r s z . en
M a r g a r e t h a , dochter van V a l e r i u s v a n D e l e n , geheimschrijver van den
graaf van Egmond. Zijn vader was een gelderschman, heeft te Haarlem gewoond
en was in 1574 met zijn vrouw op reis naar Denemarken, toen hun zoon op zee
geboren werd, vóór het bereiken van Elseneur. Vandaar de naam Pontanus, later
door dezen aangenomen. Zijn vader, die een opdracht der Staten voor de deensche
regeering had, keerde later terug naar de Nederlanden en was daar werkzaam als
handelsagent voor den koning van Denemarken te Amsterdam. In 1595 of 1596
begaf hij zich opnieuw naar Denemarken, waar hij tot zijn dood in 1615 consul voor
de Staten was. Te Amsterdam bezocht Pontanus de latijnsche school en
waarschijnlijk te Utrecht de Hiëronymus-school. Met den rector dezer inrichting,
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Johannes Arcerius (theologus), die tot hoogleeraar te Franeker benoemd was, begaf
hij zich hierheen en werd op 3 Mei 1589 als medisch student ingeschreven.
Waarschijnlijk bezocht hij ook de leidsche hoogeschool, hoewel zijn naam niet in
het Album Studiosorum van deze voorkomt.
In 1593 was hij te Rome; op weg daarheen en op de terugreis bezocht hij
verschillende geleerden te Augsburg, München, Ingolstadt en Frankfort. Na
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zijne terugkomst te Leiden verwierf hij daar in het laatst van 1593 den graad van
doctor in de wijsbegeerte door de verdediging van zijn proefschrift: Dissertatio de
rationalis animae facultate (Lugd. Bat. 1593). Opnieuw Neder and verlatend, hield
hij geruimen tijd verblijf op het eiland Hven bij Kopenhagen, bij den beroemden
sterrekundige Tycho Brahé, wien hij tot medehulp schijnt gediend te hebben. Het
jaar 1596 bracht hij grootendeels in Engeland door, waar hij Canterbury, Oxford en
Cambridge bezocht. Hij gaf 't volg. jaar in het licht: A u r . T h e o d . M a c r o b i i
Opera (Lugd. Bat. 1597; tweede uitgave met aanteekeningen van J a n u s
S e c u n d u s en M e u r s i u s , Lugd. Bat. 1628) en eene uitgave van P l a u t u s
(Lugd. Bat. 1597, 1628, Amst. 1620-1630). Te Rostock verscheen in 1599 van hem
eene reeks aanteekeningen op P l a u t u s , A p u l e i u s en de twee S e n e c a 's,
getiteld: Analectorum libri tres. In het volgend jaar bevond hij zich te Draxholm in
Denemarken en ondernam hij vervolgens nogmaals eene uitgebreide reis, geheel
of gedeeltelijk als begeleider van drie jonge aanzienlijke Denen, familieleden van
Tycho Brahé. Heidelberg en Basel werden het eerst bezocht; in laatstgenoemde
plaats verwierf hij den graad van doctor in de medicijnen op zijne aldaar gedrukte:
Theses de affectu Hypochondriaco (1600). Daarna kwamen aan de beurt Zürich,
Genève en een groot aantal fransche steden, zooals blijkt uit zijne uitgave: Itinerarium
Galliae Narbonensis cum universae Galliae descriptione et glossario prisco Gallico
(Lugd. Bat. 1606).
In 1606 werd Pontanus benoemd tot hoogleeraar in physica en mathesis aan de
kwartierlijke veluwsche school te Harderwijk. Tot het eind van zijn leven is hij hier
werkzaam geweest; eene benoeming tot hoogleeraar in de geschiedenis en de
grieksche taal te Groningen, hem in 1626 aangeboden, sloeg hij af, zeker mede
wegens zijne ondernomen werk over de geldersche geschiedenis. Op 6 Juni 1606
huwde hij te Amsterdam met A n n e k e n v a n (d e n ) H e e d e , H e e r d e of
H e r d e uit Antwerpen. Uit dit huwelijk werden geboren een zoon, die in 1629 aan
de pest stierf en eene dochter A n n a , die op 13 Februari 1633 huwde met Antonius
Matthaeus, hoogleeraar te Harderwijk, later te Utrecht. Van hun 9 kinderen was de
oudste zoon Antonius hoogleeraar te Utrecht en te Leiden. Nog worden twee andere
dochters van Pontanus genoemd, H e l e n a , die op 25 Sept. 1639 huwde met
C h r i s t o p h o r u s M a t t h a e u s , conrector aan de hoogeschool te Harderwijk,
en S u s a n n a , op 10 Augustus 1641 gehuwd met C o r n e l i u s v a n d e r
L i n d e n , predikant te Bunnik.
Gedurende zijn werkzaamheid te Harderwijk gaf Pontanus werken van
verschillende latijnsche schrijvers uit, meestal met aanteekeningen zooals
Martialis,Petronius,Seneca Tragicus,Fiorus,Curtius,Tacitus
en V a l e r i u s M a x i m u s . Verder verscheen een bundel latijnsche gedichten,
waarmede hij minder eer inlegde, eene bewerking van een geschrift van R o b e r t
H u e s over de hemel- en aardglobe: Observationes in Tractatum de globis, caelisti
et terrestri auctore R o b . H u e s i o , Anglo (Amst. 1617, 1624, Oxford 1663) en
andere kleinere uitgaven. Een geschrift van P e t r u s C l u v e r i u s over de
Rijnmonden en de oudste bewoners aan hun oevers gaf Pontanus aanleiding tot
een paar strijdschriften: Disceptationes chorographicae de Rheni divortiis atque
ostiis eorumque accolis adversus Phil. Cluverium (Amst. 1614) en Dispu-
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tationes chorographicae adversus Phil. Cluverium (Harderov. 1617). In 1637 vatte
hij voor den uitlandigen Hugo de Groot den strijd op over het denkbeeld der vrije
zee tegen den Engelschman S e l d e n u s in: Discussionum historicarum libri II,
quibus praecipue quatenus et quodnam mare liberum vel non liberum clausumque
accipiendum, discipitur expenditurque (Harderov.).
De wetenschap, waarin Pontanus te Harderwijk het meest gewerkt heeft, was de
geschiedenis, op welk gebied hij verschillende geschriften in het licht gaf. In 1611
droeg hij zijne Rerum et urbis Amstelodamiensium historia (Amst.) op aan de
amsterdamsche regeering. Eene vertaling in het nederlandsch van dit werk werd
in 1614 te Amsterdam uitgegeven door P. M o n t a n u s . Het boek had verdienste
als eerste geschiedenis van Amsterdam, maar het bezorgde Pontanus van
verschillende zijden aanvallen en werd te Rome op den Index geplaatst. Tot
geschiedschrijver van den koning van Denemarken benoemd, ondernam Pontanus
een groot werk over de deensche geschiedenis: Rerum Danicarum historia usque
ad domum Oldenburgicam deducta (Amst. 1631). Het tweede deel, loopend over
het tijdvak 1448-1588 is uitgegeven in de: Monumenta inedita van E.J. d e
W e s t p h a l e n (Leipzig 1739), 2e deel.
Op 15 Mei 1621 werd Pontanus door de Staten van Gelderland aangewezen om
de geldersche geschiedenis te voltooien, die reeds door Paullus Merula en Johannes
Luntius was voorbereid. Het uitgebreide werk verscheen op het laatst van het leven
van den schrijver en was getiteld: J o h . I s a c i P o n t a n i Historiae Gelriae ad
annum 1581 libri XIV (Harderov. 1639). Eene vertaling werd uitgegeven door A.
v a n S l i c h t e n h o r s t , Geldersche geschiedenissen tot den jare 1581 (Arnhem
1654). Pontanus verzwijgt, dat hij voor een groot gedeelte het handschrift, dat Merula
al had bewerkt, slechts te volgen of te wijzigen had. Hij neemt alleen Merula's
beschrijving van Nijmegen met den naam van den schrijver op. Deze beschrijving
verscheen ook afzonderlijk op Pontanus' eigen naam: Noviomagum Gelriae ducatus
urbs primaria (Harderov. 1628). Na Pontanus' dood werden nog enkele nagelaten
geschriften van hem uitgegeven, zooals Vita Christiani III, Daniae el Norwegiae
regis (door L. H ü b n e r 1729). Door zijne hoofdwerken behoort Pontanus tot de
wegbereiders der nederlandsche geschiedschrijving. Zijne studiën, op het gebied
der exacte en literarische wetenschappen ondernomen, getuigen van groote
veelzijdigheid. Pontanus voerde briefwisseling met een groot aantal geleerden en
andere bekende tijdgenooten, zooals Barlaeus, Tycho Brahé, M. Zuerius Boxhorn,
Hugo de Groot, Petrus Scriverius, Gerardus Vosssius, om maar enkelen te noemen.
Zijne brieven zijn in vele collecties verspreid en zijn uitgegeven of vermeld door
v a n D o o r n i n c k e n M o l h u y s e n in Brieven van en aan J o . I s . P o n t a n u s
1595-1639 (Haarlem 1909), waarin eene levensbeschrijving. Zijne briefwisseling
over de geldersche geschiedenis is uitgegeven door v a n S c h e v i c h a v e n in
Bijdr. en Med. van Gelre, XII, 313-380). Zijn album amicorum wordt behandeld door
B o d e l N y e n h u i s in Nijhoff's Bijdr. (II, 81-109). Dit artikel bevat tevens eene
uitvoerige levensbeschrijving en eene bijna volledige bibliographie van Pontanus'
werken. Zie ook de Bibliographie der plaatsbeschrijvingen (Amst. 1862) van
denzelfden schrijver. Zie verder de Mémoires van N i c é r o n XIX, 390 en
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XXXII, 271 vlg.,; B o u m a n , Geschiedenis der Geldersche Hoogeschool (Utrecht
1841) reg.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuwarden 1878-1882) II,
stuk 1, 61; S.P. H a a k , Paullus Merula 1558-1607 (Zutphen 1901) hoofdst. IV; I.M.J.
H o o g in Geld. Volksalmanak 1901, 122-160. Een portret van Pontanus staat o.a.
in zijn geschiedenis van Gelderland, door J. van de Velde gegraveerd naar eene
schilderij (1630) van I s a a k I s a a c s , een zoon van Pontanus' broeder P i e t e r
I s a a c s z . , die ook schilder was (Zie K r a m m , III, 785 vlg.).
Haak

[Poot, Hubert]
POOT (Hubert), geb. te Abtswoude 23 Jan. 1689, overl. te Delft 31 Dec. 1733; zijn
ouders waren K o r n e l i s P. en K a t h a r i n a G r o e n h e i d e . P. ging ter school
te Schipluiden, doch ‘de meester was niet quaet, maar 't leren stont my tegen’. Al
vroeg moest hij als eenigste zoon zijn ouders helpen in het boerenbedrijf; hij vond
gelegenheid zich zelf te ontwikkelen (leerde echter geen talen), had omgang met
rederijkers te Ketel en Schipluiden, doch wist zich nog bijtijds aan de rederijkerij te
onttreken. Ook Antonides van der Goes, dien hij aanvankelijk bewonderde, bleek
hem toch te hoogdravend en reeds in zijn eerste Mengeldichten (Rott., A. Willis,
1716) erkent hij, dat ‘Hooft en Vondel (hem) het beste dichtspoor wezen’. Ook
V o l l e n h o v e en S p i e g e l 's Hertspiegel las hij herhaaldelijk. Zijn zooeven
genoemde bundel werd met ingenomenheid ontvangen; dichtliefhebbers kwamen
naar Abtswoude om kennis met hem te maken. Daar echter de uitgever Willis de
Mengeldichten tegen des schrijvers zin (slordig) herdrukte, deed P. bij Boitet te Delft
in 1722 een (vermeerderde) uitgave het licht zien onder den titel Gedichten. Willis
gaf zelfs een 2e en 3e dl. der Mengeldichten uit, en viel P. aan over zijn delftsche
uitgave; P. verdedigde zich tegen hem in een zeer uitvoerig voorbericht van den
2en delftschen druk zijner gedichten (1726). Van deze verzameling, ook bevattende
‘bijbelstoffen’ en huwelijks- en lofdichten, zijn 't meest verdienstelijk de minnedichten.
‘Door de sierlykheit van zynen schryfstyl nu alom bekend geraakt’, ondernam P. in
1722 de bewerking van een groot leerboek van zinnebeelden in woordenboekvorm
ten dienste van schilders en dichters, dat pas na zijn dood uitkwam, onder den titel:
Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200
aeloude Egipt., Gr. en Rom. zinnebeelden .. uit Cezar, Ripa, Zaratius Kastellini (etc.)
getrokken door een' ervaren tael- en outheitkundigen. Hebbende Hub. Kz. Poot, dit
werk in zuiver nederduitsch overgeschreven. (Met pl. Delft, 1743-50, fol. 3 dln.).
Voor de kennis van zijn proza is dit geschrift niet zonder belang. Zijn streven om
van zijn pen te kunnen leven zal aan het ondernemen van deze werkzaamheid niet
vreemd geweest zijn. Overigens hebben waarschijnlijk zijn gelegenheidsgedichten
en zijn uitgaven van werken van anderen (zie beneden) hem meer voordeel
aangebracht dan zijn eigen bundels poëzie. In 1723 verhuisde hij naar Delft, raakte
daar echter in slecht gezelschap, zoodat hem ‘boeide 't gulzig zuipen’, maar reeds
in April 1724 keerde hij naar zijn vader terug. In zijn ‘Algemeene brief’ en zijn
‘Reisbrief aan Oudaen’ belijdt hij schuld en toont hij zich vol berouw over dien
misstap; hij heeft zich dan ook niet meer te buiten gegaan en verdeelde weer als
vroeger zijn tijd tusschen landbouw en letterkundige arbeid; over 't algemeen doen
echter zijn latere gedichten voor zijn vroegere onder. In 1732 huwde hij N e e l t j e
't H a r t , de dochter van den burgemeester van
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's Gravezande, en vestigde zich met haar te Delft, waar hij een tabakswinkel opzette.
Vijf maanden na den dood van zijn eenig dochtertje overleed hij daar aan een
nierziekte, na een kort doch gelukkig huwelijksleven. Zijn gedicht ‘Op de dood van
mijn dochtertje’ (Jakoba trad met tegenzin, enz.), zijn laatste poëtische uiting, is
misschien met zijn ‘Akkerleven’ (Hoe genoeglijk rolt het leven, enz.) zijn populairste
gedicht gebleven. Poot was een eenvoudig eerlijk dichter, niet geheel zonder
begaafdheid, en meende wat hij schreef. Zijn talent was niet sterk en oorspronkelijk
genoeg om zich los te maken van het begrip van zijn tijdgenooten, dat klassieke
geleerdheid en mythologische sieraden een wezenlijk bestanddeel waren van de
poëzie; telkens ziet men natuur en onnatuur in zijn werk vlak naast elkaar.
Waarschijnlijk juichten zijn tijdgenooten niet datgene toe, wat wij het meest
waardeeren. Nog zij opgemerkt dat de ‘Algemeene brief’ hem leert kennen als een
overtuigd christen. Een poging om hem tot het katholicisme te bekeeren, bracht
hem in tweestrijd, maar mislukte ten slotte.
Zijn uitgaven samenvattend, komen we tot: Mengeldichten (Rott., A. Willis, 1716,
en buiten P.'s wil herdrukt aldaar o.a. in 1718 en, naar P. meedeelt, gevolgd door
een 2e en 3e deel). Met zijn medewerking verschenen te Delft, bij R. Boitet:
Gedichten (I) (1722, 2e druk 1726); II (1728); daarna een Vervolg (in den 2en druk
‘vervolg of derde deel’ genoemd), met het levensbericht door J. S p e x (1735, 2e
druk 1747). Een herdruk van I-II zag het licht te Amst. 1759; een uitg. in 3 dln. te
Amst. 1780. Afzonderlijk verscheen o.a. Luister der geleertheit, (Amst. 1718); Het
nut van den vrede, (1718); Akkerleven, (Leyden, 1720); een vers De poëtenstrijt
(Gedichten I), is ook opgenomen in de verzameling in bezit der Mij. Lett.: Oorlog
der Holl. Poëten (1715 en 1716). Bloemlezingen. Amst. 1823, 2 dln. door D. H o o f t ),
en 1827 (Keur van Ndl. Lett.); Schiedam 1852 en 1866 (de laatste, met de
levensbeschr. van S p e x , d. B u s k e n H u e t ), en een uitgave door ‘de Vriend
van armen en rijken’ (Amst. 1854).
P. bewerkte voorts nog de volgende uitgaven, alle bij Boitet te Delft verschenen:
A. M o o n e n , Vervolg der Poëzy, (1720); J. Z e e u s , Gedichten (1721); J.
O u d a e n , Gedichten, (1724); J. d e H a e s , Gedichten, (1724). De verzen, vervat
in een verzameling: Cipressetonen, gestrengelt om de lykbus van H. Kzn. Poot,
door de leden van Natura el arte (D. Smits e.a.), (Rott. 1734), worden alle
teruggevonden achter dl. III der Gedichten. Een portret naar een schilderij van Th.
van der Wilt (1719) door J. Houbraken komt voor in de Gedichten, een ander, naar
't zelfde origineel, door P. Velijn, in de bloemlezing van 1823.
Zie: J. S p e x , Levensber. in Gedichten III; C d . B u s k e n H u e t , Litt. Fant. I;
B e e t s , Verpoozingen; F. B e z e m e r S r . , Nieuws uit oude boeken; W. K l o o s ,
Daad van eenv. rechtvaardigheid; vgl. ook het opstel ‘De foliobijbel’ in P o t g i e t e r ,
Proza (naar aanleiding van het door P. in de voorrede van den 2en druk der
Gedichten I, meegedeelde).
Ebbinge Wubben

[Post, Pieter]
POST (Pieter), bouwmeester, geb. te Haarlem als zoon van J a n J a n s z . P o s t
en H e n d r i k j e W i l l e m s , in de Groote Kerk aldaar gedoopt 1 Mei 1608, overl.
te 's Gravenhage 2 Mei 1669. Hij werd in 1623 als leerling bij het haarlemsche St.
Lucasgild ingeschreven en ontving waarschijnlijk onderwijs in de bouwkunst van
Lieven

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1422
de Key en Jacob van Campen, die beiden toen te Haarlem woonden. In 1633 vinden
wij Post in den Haag, waar hij de uitvoering leidt der paleizen, die Johan Maurits
van Nassau en Constantijn Huygens naar ontwerpen van Jacob van Campen laten
bouwen.
In 1637 heeft Post voor Johan Maurits de plannen gemaakt, waarnaar de steden
Pernambuco en Olinda in Brazilië gebouwd werden. Of de bouwmeester daarvoor
een reis naar dat land heeft gemaakt, is onzeker. Waarschijnlijk in 1638 is Pieter
Post met R a c h e l R i d d e r s gehuwd. Tot 1646 is hij te Haarlem blijven wonen,
ofschoon hij dikwijls elders werkzaam was.
Post hielp Jacob van Campen bij het bouwen van het in 1633 begonnen Huis ter
Nieuwburch te Rijswijk, dat in 1636 werd voltooid. In 1642 belastte de regeering
van Haarlem hem en Hendrik Simonszoon van Duyndam met het maken van een
ontwerp tot uitbreiding der stad naar het noorden.
Het eerste zelfstandige werk van Post is het in 1645 voltooide Huis Swanenburch,
dat Rijnland te Halfweg tusschen Amsterdam en Haarlem liet bouwen en waarvan
slechts een klein gedeelte nog bestaat.
In hetzelfde jaar 1645 werd hij door Frederik Hendrik als ‘schilder ende architect’
in vasten dienst genomen, nadat hij reeds vroeger werkzaamheden voor den
Stadhouder had verricht, onder anderen de uitvoering van het door Jacob van
Campen ontworpen Oude Hof aan het Noordeinde in den Haag, het tegenwoordige
Koninklijke Paleis. Post, die zich in 1646 te 's Gravenhage metterwoon had gevestigd,
ontwierp zelfstandig voor Amalia van Solms het Huis ten Bosch nabij die stad, en
voltooide, onder leiding van Jacob van Campen, het Huis Honselaarsdijk, dat in
1653 gereed kwam, doch sedert werd afgebroken. Met het Huis ten Bosch werd 1
September 1645 begonnen. Het was nog niet voleindigd, toen Frederik Hendrik in
1647 stierf en Amalia van Solms er de Oranjezaal door Jacob van Campen aan
toevoegen liet. Post werd door Willem II in zijn ambt als architect van den prins
gehandhaafd. In 1647 hielp hij Jacob van Campen bij het ontwerpen van het Stadhuis
te Amsterdam. Zelfstandige werken van Post zijn na 1645 talrijk. Hieronder behooren
het in 1653 voltooide Huis Vredenburch in de Beemster, voor Frederik Alewijn
gebouwd, doch thans gesloopt, en het eveneens niet meer bestaande Huis Rijxdorp
bij Wassenaar, dat in 1668 gereed kwam. Tusschen 1652 en 1660 valt de bouw
van de Vergaderzaal der Staten van Holland op het Binnenhof in den Haag, nu bij
de Eerste Kamer der Staten-Generaal in gebruik, en naar een ontwerp van Post
opgetrokken. In diezelfde stad is ook het Hofje van Nieuwkoop, in 1661 gereed
gekomen, een werk van hem. Of de meester aan de Nieuwe Kerk in den Haag, die
van 1649 tot 1656 gebouwd werd, heeft medegewerkt, is onzeker. Doch vast staat,
dat hij, met Pieter Arendszoon Noorwits (kol. 1385) die als de ontwerper der
haagsche kerk geldt, het ontwerp maakte voor de Oosterkerk te Middelburg. Te
Leiden zijn waarschijnlijk de gevel van 's Gravensteen aan het Pieterskerkhof en
die der Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg, beide van 1655, door Post
gebouwd. Zeker is het, dat de meester de Waag te Leiden, van 1658, heeft
ontworpen. Zijn belangrijkste werk is het stadhuis te Maastricht, in 1656 begonnen.
Zijn laatste schepping, de Waag te Gouda, werd in 1668 voltooid. Ook het Gemeen-
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landshuis van Schieland te Rotterdam, het tegenwoordige Museum Boijmans, is in
1664 door Post ontworpen.
Post heeft verschillende plaatwerken in het licht gezonden. In 1651 verscheen:
Begraeffenisse van Sijne Hoogheyt Frederick Hendrick, bij der gratie Godts, Prince
van Orange. Men ziet op deze prent onder de rouwdragenden ook den bouwmeester
zelf. In 1655 liet hij volgen afbeeldingen van het Huis ten Bosch, in 1664 van het
Huis van Rijnland te Halfweg, van het Stadhuis te Maastricht en van schoorsteenen
in het Mauritshuis, het Oude Hof in den Haag en het Huis ten Bosch. In 1652 maakte
hij, waarschijnlijk in opdracht van Johan Maurits van Nassau, uitvoerige teekeningen
van het Mauritshuis, die ten getale van 37 nu in de koninklijke bibliotheek te 's
Gravenhage berusten. Zes dezer teekeningen heeft Pieter van der Aa te Leiden
doen graveeren, en ze in 1715, toen hij van de koperplaten, die hij uit Post's
nalatenschap verkregen had, nieuwe afdrukken liet maken, als ontwerpen van den
bouwmeester daarbij gevoegd. Daardoor heeft men sedert, doch ten onrechte,
gemeend, dat Post en niet van Campen het Mauritshuis had ontworpen. Ook het
ontwerp voor de Waag te Gouda heeft van der Aa toen laten graveeren en de
geheele verzameling uitgegeven als Les ouvrages d' Architecture de P i e r r e P o s t .
Een zeer belangrijke verzameling van teekeningen, door hem vervaardigd voor
de uitvoering van het reeds genoemde Huis Vredenburch in de Beemster, berust
aan het ministerie van binnenlandsche zaken te 's Gravenhage. Deze teekeningen
geven alle bijzonderheden van het niet meer bestaand gebouw weder.
Zie: Oud- Holland 1909, 33.
Weissman

[Putman, Jacobus Josephus]
PUTMAN (Jacobus Josephus), geb. 4 Jan. 1812 te Oudewater, overl. 8 Mei 1883
te Utrecht.
Nadat hij 10 Aug. 1836 door den bisschop van Curium te Oegstgeest tot priester
was gewijd, begaf hij zich 1 Mrt. als missionaris naar Curacao en vestigde zich in
1839 te Santa Rosa, waar hij eene kerk bouwde en een school oprichtte. Tijdens
zijn verblijf aldaar stelde hij een gebedenboek op in de negertaal, dat samenhangt
met Putman's Gebedenboek ten dienste der katholieke jeugd (Amst. 1864, 4e uitg.).
In 1853 door ziekte gedwongen naar Nederland terug te keeren, werd hij in Sept.
van dat jaar benoemd tot pastoor te Kabauw, in 1857 tot pastoor der O.L.V. kerk te
Utrecht, in 1858 daarenboven tot kanunnik van het Metropolitaan-kapittel en in 1860
tot deken der stad.
In 1862 verscheen De Lijkrede op den Heer Leon. Franc. de Bruyn, zijn
boezemvriend en weldoener der kerk; tegen mevr. Elise van Calcar schreef hij in
1865 een vlugschrift Wolfhezen en Kevelaar. In 1873 legde hij zijn herderschap
neer, en wijdde zich verder aan de studie der letteren. In 1872 was reeds verschenen
Cervantes Reis naar den Parnassus (Utr. 1872); daarop volgden Studiën over
Calderon en zijne geschriften (Utr. 1880); oorspronkelijk in de Wachter, later
afzonderlijk Mijne Studiën over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Prof.
A. Pierson (Utr. 1881).
Van 1849-1874 was hij medewerker van de Katholiek. Brieven van hem zijn
verschenen in den Godsdienstvriend 1837, 187-189; nog schreef hij eenige
ascetische werkjes: de Kruisweg met het Stabat Mater (4e uitg., Utr. 1863).
Zie: Archief aartsb. Utrecht XXXII, 184; Studiën XV, 61-76.
Batenburg
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[Puyck, Nicolaas]
PUYCK (Nicolaas), geb. waarsch. in het laatst der 16e eeuw te Rotterdam, was een
zoon van C o r n e l i s J a n s z . P u y c k , dien wij van 1584-1607 in de rotterdamsche
regeering aantreffen, en van T r i j n t j e C l a e s d . v a n d e r H o r s t . Hij was een
van de ondernemende kooplieden te Rotterdam, die in het begin der 17e eeuw den
handel op Indië hebben bevorderd. In 1607-9 treffen wij hem aan als koopman aan
boord van het jacht ‘De Griffioen’, behoorende tot den scheepstocht van den admiraal
Pieter Willemsz. Verhoeff; hij heeft met Abraham van den Broeck de zaken op Nipon
in orde gebracht. Van hem hebben wij ook een zeer belangrijk Relaes van den Staet
van India den 20en Aug. 1614 ten versoeck van Cornelis Matelieff de Jonge
opgesteld. In 1618 werd hij bij de verandering der regeering door prins Maurits tot
lid der vroedschap benoemd, wat hij tot 1638 bleef. In dien tijd was hij zevenmaal
burgemeester en herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart. 17 Juli 1621 werd hij
door de vroedschap gekozen tot een der directeuren tot het formeeren van de
kapitalen der West-Ind.-Compagnie, waarvan hij een voorvechter was en waarvan
hij onder de rotterdamsche kooplui met zijn ƒ 6000 als hoogste inteekenaar
voorkwam. In 1638 trad hij uit de regeering door vertrek naar elders (Delft?); hij
overleed na 1651. Hij huwde in 1e huw. (vóór 1617) met M a r i a W i l l e m s d r .
d e L o h i e r v i l l e ; in 2e huwelijk 25 Oct. 1626 te Rotterdam met M a r i t g e n ,
kleindochter van C o r n e l i s M a t e l i e f f d e n O u d e n en dochter van J a n
M a t e l i e f f en in 3e huwelijk 19 Mei 1635 te Delft met J o h a n n a d e M a n v a n
Heemskerck Jansd.
Zie: Bronnen Gesch. Rotterdam I; Rott. Historiebl. III, 204 Bijl. E. en Rott. Jaarb.
VIII, 109 en 110.
Wiersum

[Pijnappel, Jan]
PIJNAPPEL (Jan), geb. 17 Nov. 1822 te Amsterdam, overl. 14 Sept. 1901. Hij
studeerde eerst aan het athenaeum te Amsterdam, daarna te Leiden, waar hij in
1845 in de letteren promoveerde op een proefschrift: Specimen literare inaugurale
continens vitas ex lexico biographico Ibn Callicanis quae non exstat nisi in codice
Amstelodamensi. In 1846 werd hij benoemd tot leeraar later tot hoogleeraar aan de
delftsche academie, waar hij onderwijs gaf in het maleisch en ook tijdelijk in
geschiedenis en land- en volkenkunde. Bij de opheffing dier inrichting werd hij
hoogleeraar in het maleisch aan de rijksinstelling voor onderwijs in ind. taal-, land
en volkenkunde en sedert 1877 hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden. Dit
ambt aanvaardde hij met eene redevoering: Het recht en de waarde der beoefening
van het maleisch en in 't algemeen van de pol. talen als vak van hooger onderwijs.
In 1889 ontving hij op verzoek eervol ontslag.
Zijne werken hebben vooral betrekking op de studie van het maleisch, o.a. Mal.
Ned. woordenboek (1863 2e dr. 1875, 3e dr. 1884); Mal. spraakkunst voor
eerstbeginnenden 1862; Mal. spraakkunst, 1866; Mal. Grammatica, 1888; Reis van
Abdoellah (M e u r s i n g e 's Mal. leesboek, 4e stuk) en vele opstellen in de Bijdr. T.,
L. en Vk. Verder schreef hij eene Geographie van Ned.-Indië (1863, 2e dr. 1868).
Zijn portret is door J.C. d'Arnaud Gerkens op steen geteekend.
Zie: Encyclop v. Ned.-Indië III, 348; A.C. V r e e d e in Bijdr. T., L. en Vk. 1902,
1-14; Wereldkroniek 28 Sept 1901 met portret.
Juynboll
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R.
[Raffles, Sir Thomas Stamford]
RAFFLES (Sir Thomas Stamford), geb. 5 Juli 1781, op zee, nabij het eiland Jamaica,
overl. 5 Juli 1826 te Highwood bij Barnet (Middlesex), zoon van B e n j a m i n
R a f f l e s , scheepskapitein en mej. L i n d e m a n , werd op 14-jarigen leeftijd
geplaatst als buit. klerk bij het Oost-indische huis te Londen, in 1805 benoemd tot
adj.-secretaris op de nieuwe vestiging te Penang; in 1806 secretaris bij het bestuur
aldaar en in 1809 toen, op zijne aansporing, besloten was tot eene expeditie naar
de Ned. O.I. bezittingen, tot agent van den gouverneur-gen. lord Minto bij de
maleische staten. In die functie verzamelde hij tal van gegevens omtrent den Archipel
en knoopte hij betrekkingen aan met verschillende inlandsche vorsten. Na aankomst
(Mei 1811) van lord Minto te Malakka, van waar de expeditie zou uitgaan, werd hij
diens secretaris. Toen Java veroverd was, benoemde lord Minto hem (18 Sept.
1811) tot luitenant-gouverneur van Java en onderhoorigheden. Hem werd als
adviseerend lichaam een Raad ter zijde gesteld, waarvan de bevelhebber der troepen
kol. Gillespie voorzitter en de Nederlanders Muntinghe en Cranssen leden waren.
In zijn bestuur heeft R. zich doen kennen als een ijverig hervormer, wiens streven
het was de oude misbruiken der O.I. Compagnie uit te roeien, maar hierbij verloor
hij menigmaal uit het oog, dat in een kolonie als Java ingrijpende veranderingen
slechts langzamerhand kunnen plaats vinden.
Java - met uitzondering van Batavia - werd verdeeld in 16 residentiën, onder het
bestuur van residenten, wier functiën zoowel het civiel en financieel beheer, als het
rechtswezen, de politie en de militaire zaken omvatten, ten gevolge waarvan het
zwaartepunt van het binnenl. bestuur werd overgebracht van de regenten op de
residenten; het gezag der inl. hoofden werd beperkt tot de uitoefening der politie.
Ofschoon door Daendels reeds vele verbeteringen in het rechtswezen waren
aangebracht, werd dit op nieuw gereorganiseerd en de jury ingevoerd. Hoewel R.
een groot voorstander was van de afschaffing der slavernij, werd hij niet gemachtigd
daartoe over te gaan; hij bepaalde zich er toe eene belasting te leggen op het houden
en verkoopen van slaven. Ook het financieel beheer werd op nieuwen voet geregeld,
welke regeling echter niet geheel als een verbetering kan worden beschouwd; de
pacht der speelhuizen en hanengevechten werd afgeschaft; de pogingen van R.
om het opiumverbruik te beperken, stuitten op tegenstand uit Bengalen, van waar
de opium grootendeels werd verkregen; het debiet van arak werd verpacht, terwijl
een pacht op de pandjeshuizen en een zoutmonopolie werden ingevoerd. Een van
de voornaamste maatr gelen van R. was de invoering van het landrentestelsel,
nadat eene commissie daaromtrent een onderzoek had ingesteld. Dat stelsel berustte
op het beginsel, dat de souverein eigenaar is van den grond; de landen zouden
verhuurd worden aan de dorpshoofden, die ze op hunne beurt weder moesten
verhuren aan de landbouwers; de ge-
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dwongen leveringen en diensten zouden worden afgeschaft, behalve in de Preanger,
waar het gouv. de koffiecultuur behield en in de boschdistricten; in- en uitvoerrechten
zouden worden afgeschaft en de doorvoerrechten verminderd. Reeds na vier
maanden werd ten opzichte van de landrente bepaald, dat de dorpsaanslag zou
vervangen worden door een rechtstreekschen aanslag der landbouwers, van wie
gemiddeld 2/5 van de waarde van het product zou worden gevorderd. Groote moeite
leverde de invoering van dat stelsel op, zoodat zij op hoogst onregelmatige wijze
plaats greep; ook bleek het onmogelijk de heerendiensten geheel af te schaffen. In
verband met de landrente werden ook de stedelingen en de eigenaars van part.
landerijen aan bijzondere belastingen onderworpen.
De invoering der door R. gewenschte hervormingen werd hem zeer lastig gemaakt
door het gebrek aan geldmiddelen. Reeds door lord Minto was bepaald, dat het holl.
papieren geld, dat in groote hoeveelheid in omloop was, tegen den toenmaligen
zeer lagen koers van ongeveer 20 pct. erkend zou worden; betalingen zouden
voortaan geschieden in 1/3 zilver en 2/3 papier; de inwisseling van al het papier
leverde veel moeilijkheden op en kwam eerst in Febr. 1814 tot stand. Toen daarop
gebrek aan betaalmiddel ontstond, werd opnieuw tot de uitgifte van papier
overgegaan. Hoewel de door Daendels aan particulieren verkochte landen Besoeki,
Panaroekan en Probolingo weder werden ingekocht of teruggenomen, had R., om
het papieren geld spoediger te doen verdrijven, landen in Krawang, de Preanger,
bij Semarang en Soerabaya, of liever een deel der souvereiniteitsrechten daarop,
doen verkoopen, waardoor het gouv. niet alleen de inkomsten dier landen verloor,
maar ook afgeweken werd van het stelsel van R. om den inlander te beschermen.
Wegens geldgebrek werd aan de publieke werken zeer weinig gedaan; evenzoo
voor onderwijs en - behoudens voor koepok-inenting - ook voor den geneeskundigen
dienst.
Aangezien tijdens de overgave van Java aan de Engelschen in Bantam een
zekere Pangeran Ahmed den sultan geheel in zijne macht had en het land in
regeeringloosheid verkeerde, rukten de Engelschen naar Bantam op, namen Ahmed
gevangen en brachten in 1813 den sultan er toe afstand van den troon te doen
tegen een jaargeld. Bantam werd eene gewone residentie. Ook wist R. in hetzelfde
jaar de beide vorsten van Tjeribon er toe te brengen tegen een jaarlijksch inkomen
afstand van het bestuur te doen. Meer moeilijkheden had R. met de beide
mataramsche vorsten. In Djokja zette sultan Sepoeh, die door Daendels was afgezet
maar van hem vergunning had gekregen te Djokja te blijven, zijn zoon ter zijde en
deed hij den rijksbestierder ter dood brengen. Naar aanleiding hiervan en van eene
ongepaste bejegening door den Soesoehoenan, bezocht R. in het laatst van 1811
eerst den laatste en sloot met dezen een nieuw tractaat, waarbij diens macht zeer
werd ver-
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minderd; vervolgens trok R. naar Djokja, waar de oude sultan wel in de door hem
overweldigde waardigheid werd gelaten, maar tot het sluiten van een soortgelijke
overeenkomst als met den Soesoehoenan gedwongen. Intusschen werd bij de
uitvoering hiervan veel tegenkanting ondervonden; eenige Javanen, die het europ.
gezag waren toegedaan, werden ter dood gebracht en toen gebleken was van
onderhandelingen tusschen Djokja en Solo tot omverwerping van het britsche gezag,
deed R. te Semarang 1200 man onder Gillespie bijeenbrengen en rukte daarmede
naar Djokja op; in Juni 1812 werd de Kraton, na uit het fort beschoten te zijn, door
de Engelschen stormenderhand genomen, zonder dat daarbij krachtige tegenweer
werd geboden. De sultan werd vervallen verklaard en zijn zoon tot sultan verheven,
evenwel met veel geringer macht dan vroeger. Evenals in Soerakarta reeds sedert
het midden der 17e eeuw het geval was, werd in Djokja, onder de bescherming van
het europ. gezag een onafhankelijke prins (Pakoe Alam) geplaatst als tegenwicht
voor de macht van den sultan. Vervolgens werd de Soesoehoenan van Solo, van
wiens samenspanning met Djokja tegen het engelsche gezag bij het innemen van
den Kraton ten duidelijkste gebleken was, eveneens gedwongen een nieuw
soortgelijk tractaat te teekenen. In Djokja bleef het verder rustig; in Solo werd nog
altijd tegen de Engelschen gekuipt en zelfs getracht de britsch-indische soldaten
tot eene samenzwering over te halen. Dit plan werd evenwel tijdig ontdekt en door
verplaatsing van het garnizoen verijdeld. Niet lang na de inneming van Batavia door
de Engelschen (14 Sept. 1811) had de sultan van Palembang, die door R. van
Malakka uit tegen de Hollanders was opgestookt, het door dezen bezette fort met
list genomen en nagenoeg alle Europeanen en Javanen der bezetting doen
vermoorden. Toen hij echter evenmin toenadering tot de Engelschen toonde, nam
R. dien moord als voorwendsel om eene expeditie onder Gillespie naar Palembang
te zenden, welke plaats, die na de vlucht van den vorst een tooneel van moord en
vernieling was geworden, zonder tegenstand genomen werd. De sultan werd afgezet
en door zijn broeder vervangen; wel wist hij, met behulp van den britschen resident,
zich weder op den troon te plaatsen, maar deze handelwijze werd door R. weder
te niet gedaan. Bij de onderwerping van Palembang werd de afstand aan Engeland
van de onderhoorigheden Banka (met zijne tinexploitatie) en Billiton bedongen. Op
Borneo werd Sambas (Westkust) wegens zeerooverij getuchtigd en werden zoowel
te Pontianak als te Bandjermasin engelsche vestigingen gesticht. Op Celebes werd
de vorst van Boni, die aanmatigend tegen de Engelschen optrad, in 1814 getuchtigd,
echter zonder blijvend succes; in Soepa leden de Engelschen zelfs herhaaldelijk
de nederlaag. Timor ging rustig in het engelsche en later evenzoo weder in het
hollandsche gezag over. Op Bali, waar het verbod van slavenhandel veel
ontevredenheid wekte, moesten de vorsten van Boeleling en Karang-Asem zich
aan de Engelschen onderwerpen; echter zonder blijvend resultaat, daar geen post
op het eiland werd gevestigd. Op Desima (Japan) wist Hendrik Doeff de herhaalde
pogingen van R. om de Engelschen toegang tot Japan te verschaffen, te verijdelen
en de hollandsche factorij aldaar te handhaven.
In het streven van R. om, in verband met het gebrek aan voldoende geldmiddelen,
de sterkte der militaire macht te verminderen, lag
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eene der hoofdoorzaken van de spanning tusschen hem en den commandant der
troepen Gillespie, welke spanning zoo hevig werd, dat deze in Oct. 1813 naar
Bengalen terugkeerde. In Calcutta aangekomen diende hij, toen lord Minto in Nov.
d.a.v. door lord Moira als gouv.-gen. vervangen was, een klacht in tegen R.,
hoofdzakelijk betreffende den landverkoop, waardoor R. zich persoonlijk zou hebben
bevoordeeld, de verwaarloozing der koffie-cultuur op Oost-Java en de beperking
van het gezag der inlandsche hoofden. Nadat R. hierop gehoord was, liet lord Moira
de beslissing over aan directeuren in Engeland, die te kennen gaven, dat het karakter
van R. van alle blaam voldoende was gezuiverd, terwijl omtrent zijne
bestuurshandelingen eene afwachtende houding werd aangenomen. R., hiermede
niet tevreden, diende na zijn terugkeer in Engeland in 1816 een uitgebreide memorie
over zijn bestuur in, maar het duurde tot 1826, alvorens over zijne
bestuurshandelingen op Java - uitgenomen den landverkoop - een gunstig oordeel
werd uitgesproken. Groote teleurstelling baarde aan R. de conventie van 13 Aug.
1814, waarbij bepaald was, dat Java met de onderhoorige eilanden weder aan de
door hem zoozeer gehate Hollanders zou worden teruggegeven. De poging door
hem aangewend, om dit nog te voorkomen, leed schipbreuk. Aan R. werd echter
het verdriet bespaard zelf de overgave te moeten doen. 1 Maart 1816 kreeg hij
eensklaps het bericht dat John Fendall in zijne plaats tot luit.-gouverneur was
benoemd en den 11. d.a.v. gaf hij dien het bestuur over.
Hoewel wegens de verschillende hervormingen, die R. te snel had trachten in te
voeren, bij zijn vertrek vrij groote wanorde in de administratie bestond, moet toch
erkend worden dat - niettegenstaande verschillende sporen van zijn bestuur spoedig
weder verdwenen - met dat bestuur een nieuw tijdperk van het koloniaal beheer in
Ned.-Indië was aangebroken.
R. werd aangewezen tot luit.-gouverneur van Benkoelen, waar de Engelschen
reeds sinds het eind der 17e eeuw eene vestiging hadden, maar de staat van zijn
gezondheid noodzaakte hem naar Europa te gaan. 16 Juli 1816 te Londen
aangekomen, na op St.-Helena een onderhoud met Napoleon gehad te hebben,
deed hij in 1817 zijn werk: The history of Java, het licht zien; een wat te haastig
geschreven werk, dat echter tal van gegevens bevatte. In den adelstand verheven
met den titel van ‘Knight’ deed hij in den zomer van 1817 eene reis op het vasteland,
waarop hij ook te Brussel door koning Willem I werd ontvangen. In Oct. 1817 opnieuw
benoemd tot luit.-gouverneur van Benkoelen, aanvaardde hij aldaar 22 Maart 1818
het bestuur. Hij vond die kolonie in treurigen toestand: de gouvern.-gebouwen ernstig
beschadigd door aardbevingen en de pepercultuur, het hoofdproduct, verwaarloosd;
hij trachtte daarin verbetering te brengen en voerde ook de cultuur van koffie en
suiker in. Maar hij bepaalde zich niet tot het bestuur van Benkoelen; bij voortduring
wijdde hij zijn aandacht aan den maleischen archipel; hij koesterde het plan geheel
Sumatra onder engelsche heerschappij te brengen; verschillende tochten deed hij
op dat eiland; hij legde den Hollanders moeilijkheden in den weg bij de overgave
van de onder den gouverneur van Benkoelen staande vroegere holl. posten, Padang,
Priaman, Poeloe Tjinko en Ajer Hadjii op de Westkust van Sumatra, ten gevolge
waarvan die overgang eerst 22 Mei 1819 plaats had. Steeds was R. werkzaam om
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den britschen invloed in den Archipel uit te breiden; als niet onder holl. gezag
staande, beschouwde hij de Oostkust van Sumatra, de Westkust van Borneo en de
tusschengelegen eilanden, behalve Banka, en van groot gewicht werden door hem
geacht de twee toegangen tot den Archipel: Straat Soenda en Straat Malakka. Aan
eerstgenoemde heesch hij zelfs (in de Lampongs) de britsche vlag, hetwelk hem
evenwel verboden werd; in Palembang stookte hij tegen het holl. gezag en zond
zelfs een britsch kapitein Salmon met een aantal gewapenden daarheen. Toen deze
4 Juni 1818 eene overeenkomst sloot met den sultan en weigerde te vertrekken,
deed Muntinghe, die in Palembang als Ned. commissaris optrad, hem en zijn gevolg
gevangen nemen en naar Batavia vervoeren. R., die zich daarover bij lord Hastings
(vroeger lord Moira) beklaagde, kreeg ongelijk, maar vertrok toen naar Calcutta om
den gouv.-gen. het groote gewicht van het bezit van Straat Malakka en in het
bijzonder van Singapore, destijds een bijna onbewoond eiland, onder het oog te
brengen en werd opnieuw werkzaam gesteld als agent in de oostersche zeeën. Als
zoodanig sloot hij met den sultan van Atjeh een voor de Engelschen gunstig verdrag,
dat echter aanvankelijk eene doode letter bleef, maar later, bij het sluiten van het
tractaat van 1824 met Engeland voor ons nadeelige gevolgen had, terwijl hij van
vroegere oneenigheden over de troonsopvolging in het maleische rijk wist gebruik
te maken om een ouderen broeder van den sultan van Riouw te erkennen en door
dezen aan de Engelschen te doen afstaan het eiland Singapore, alwaar R. op 29
Febr. 1819 persoonlijk de britsche vlag heesch, niettegenstaande het behoorde tot
de nederlandsche onderhoorigheden; van hollandsche zijde werd daartegen dan
ook geprotesteerd, maar zonder succes. Singapore, tot vrijhaven verklaard, werd
spoedig eene belangrijke handelsplaats.
Tegen de bezetting van Billiton door de Hollanders bracht R. ernstige vertoogen
in en nadat hij in 1821 op eigen gezag een post op het eiland Nias had gevestigd,
begaf hij zich in Sept. 1822 naar Singapore om daar het bestuur te organiseeren.
Bij zijn vertrek van daar op 9 Juni 1823 gaf hij het bestuur aan Crawfurd over en
deed op zijn terugreis naar Benkoelen, Batavia aan, hetgeen tot eene onaangename
correspondentie tusschen hem en den ned. gouverneur-gen. baron van der Capellen
aanleiding gaf.
R., wiens gezondheid veel te wenschen overliet en die te Benkoelen verliezen in
zijn gezin te betreuren had, keerde in April 1824 naar Engeland terug. Door het
verbranden kort na de afvaart van het vaartuig, waarmede hij de reis zou doen,
verloor hij tal van de door hem bijeengebrachte gegevens en verzamelingen op
zoölogisch en botanisch gebied. In April 1824 in Engeland aangekomen schreef hij
eene memorie: A Statement of the services of Sir Stamford Raffles, maar in de
oogen van het Hof van directeuren was hij daardoor niet voldoende verantwoord;
wel werden zijne motieven goedgekeurd, maar niet zijn overdreven ijver. Na zijn
overlijden werd in Westminster Abbey een standbeeld voor hem geplaatst.
R. was een man van veelzijdige bekwaamheden; groot was zijne kennis van den
indischen archipel en zijne bevolking. Van nature was hij met lust tot studie en
nasporing bedeeld, zoowel op botanisch, zoölogisch, archaeologisch als linguistisch
gebied. Hoewel niet sterk van gezondheid, was nooit eenige moeite hem te veel.
Aan
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het in 1778 opgerichte Bataviaansch Gen. voor Kunsten en Wetenschappen blies
hij nieuw leven in. Na zijn laatsten terugkeer in Londen stichtte hij de ‘Zoölogical
Society’, waarvan hij de eerste president was. R. was meer staatsman dan
administrateur; bij al zijne handelingen staat op den voorgrond het krachtige
engelsch-nationale gevoel; daarnevens de groote haat aan de Hollanders, wier
invloed in den Archipel hij altijd tegengaat met alle middelen, die hem ten dienste
staan.
o

R. was tweemaal gehuwd: 1 . in 1805 met O l i v i a M a r i a m n e , weduwe van
o

W. F a n c o u r t Esq. of Lanark, resident in Indië; en 2 . in 1817 met S o p h i a H u l l ,
dochter van F.W. H u l l , Esq. of the county of Down, Ierland. Uit het tweede huwelijk
sproten vijf kinderen, die alle met uitzondering eener dochter, te Benkoelen
overleden.
Zijn door G.F. Joseph geschilderd portret is in de Nat. Portr. Gallery te Londen.
Zie: M.A.v. R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. enz. van Ned.-Indië
('s Gravenh. 1891) en de daar genoemde bronnen; verder: Dictionary of National
Biography XLVII (London 1896) 161; T h o r n , Memoir of the conquest of Java with
the subsequent operations of the British forces etc. (London 1815); v. K a m p e n ,
Geschiedenis der Ned. buiten Europa III, 500; een opstel van E.B. K i e l s t r a in de
Gids 1892, II, 76, Tijdschrift voor Ned. Indië 3, II, 345; opstellen van J.H. v a n d e r
K e m p in Bijdr. T., L. en V. van Ned.-Indië, 6e reeks III, 341; V, 205, 389; VI, 1; VII,
159. 331; Bijdr. id. 4e reeks III, 330; E. d e W a a l , Onze Ind. financiën VI ('s
Gravenh. 1883) 10; D.C. B o u l g e r , The life of Sir Stamfort Raffles (London 1899);
P.H. v a n d e r K e m p , De teruggave der O.-I. Kolonien 1814-1816 ('s Gravenhage
1910).
Zie voor de geschriften van R.: v. R h e d e v a n d e r K l o o t , hierboven
genoemd.
Rooseboom

[Regt, Jacobus Wilhelmus]
REGT (Jacobus Wilhelmus), bekend onderwijs- en opvoedkundige, 31 Jan. 1818
te Amsterdam geb. en 21 Sept. 1873 te Waddingsveen overl. Na eerst van 1840-49
te Groote-Lind onder Zwijndrecht werkzaam geweest te zijn, werd hij hoofd der
school te Waddingsveen. Behalve eenige schoolboeken schreef hij: Gesch. en
aardrijksk. beschr. van den Zwijndr. Waard, den Riederwaard en het Land van Putten
over de Maas (1848; idem van den Hoekschen Waard (1849); Handleiding tot de
kennis der Vad. Gesch. in bekn. schetsen van hare merkwaardigste personen (1866);
Neerlands beroemde personen, naar hun geboorteplaatsen in aardr. orde
gerangschikt en beknopt toegelicht (1868; nieuwe (titel)uitgaaf 1867); Aardr. beschr.
der Prov. Zuid-Holland (1870); Allereerste beginselen der practische onderwijskunde
(1854; 5e dr. 1873); Gesch. der Nederl. paedagogiek in voorlezingen (1862, 2e
druk, herzien door G.B. L a l l e m a n , 1876; dit boek werd door de Msch. tot Nut
van 't Algemeen bekroond); Hoofd- en steunpunten uit de vakken van het lager
onderwijs (1866); Het volksonderwijs in de 19e eeuw, uit het fransch van E m . d e
L a v e l e y e , met aanteekeningen van den vertaler (1867).
Zie biografie in het tijdschrift De Toekomst 1873, 560.
Zuidema

[Reinders, Geert (1)]
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REINDERS (Geert) (1), een verdienstelijk groningsch landbouwer, in 1737 te Bedum
geb. en 4 Febr. 1815 te Bellingeweer overl. Zijn vader was korenmolenaar en ook
hij werd in dat bedrijf opgeleid. In zijn vrijen tijd trachtte hij zich door lectuur zooveel
mogelijk te ontwikkelen, ook later nog, toen hij reeds aan het hoofd eener
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boerderij stond. Landbouw en veeteelt trokken hem in 't bijzonder aan en met prof.
Camper stond hij in briefwisseling over de galziekte der schapen. Grooten naam
verwierf hij zich in de jaren vóór en na 1770, bij 't heerschen der veepest in ons
land. De Hollandsche Maatschappij v. Wetenschappen vereerde den kundigen en
algemeen geachten man met een zilveren, de Amsterdamsche Maatsch. tot
bevordering v.d. Landbouw met een gouden medaille. Nieuwe eervolle
onderscheidingen verwierf hij zich door 't schrijven van een verhandeling Over de
hoedanigheden van het Rundvee (1782). Ook in wijderen kring was R. werkzaam,
o.a. als lid van het ‘Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks’. Tot zijn
dood toe bleef hij ontvanger van het Winsumer en Schaphalster Zijlvest.
Van zijn portret bestaat een anonieme steendruk.
Zie: Konst- en Letterbode 1815, I, 148 en J.A. U i l k e n s , Levensschets van Geert
Reinders (1815).
Zuidema

[Reinders, Geert (2)]
REINDERS (Geert) (2), kleinzoon van den voorg., geb. in 1790 te Winsum en overl.
24 Febr. 1869 te Warfum, was mede een verdienstelijk en algemeen ontwikkeld
landbouwer. Hij bezat een voorbeeldig ingerichte boerderij op ‘Groot- Zeewijk’, in
den sedert 1811 ingedijkten Noordpolder, onder Warfum, waar tal van nieuwe
uitvindingen op 't gebied van landbouw en veeteelt door hem en later door zijn zoons
in toepassing werden gebracht. Eerst gedurende eenige jaren lid van de Provinciale
Staten van Groningen, werd Reinders in 1849 door 't kiesdistrict Onderdendam naar
de Tweede Kamer Stat.-Generaal afgevaardigd, waar hij tot de partij van Thorbecke
behoorde en van welk lichaam hij tot zijn dood. lid bleef (sedert 1850 als
afgevaardigde van 't distr. Zuidhorn).
Zijn portret is door J.H. Hoffmeister op steen geteekend.
Zuidema

[Reinders, Geert (3)]
REINDERS (Geert) (3), zoon van D i r k R e i n d e r s en A n j e W i l l e m s W i e r d a ,
geb. 16 Juni 1838 te Warfum en overl. te Groningen 6 Dec. 1903. Na aanvankelijk
bij het lager onderwijs te zijn werkzaam geweest, werd hij in 1868 benoemd tot
leeraar in de natuurwetenschappen en de scheikunde aan de H.B.S. te Warfum en
in 1871 tevens tot leeraar aan de daar in 1870 opgerichte gemeentelijke
landbouwschool. Tijdens zijn verblijf aldaar hield hij zich voornl. bezig met
onderzoekingen betreffende de verbetering van den bodem door het gebruik van
kunstmest.
In 1880 werd hij benoemd tot leeraar in de scheikunde aan de toenmalige
Rijkslandbouwschool te Wageningen, welke betrekking hij in 1898 neerlegde.
Gedurende al dien tijd hield hij zich steeds bezig met vraagstukken betreffende
landbouw en landbouwscheikunde. Zoo verscheen in 1897 zijn bekend
standaardwerk: Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt (4e
druk Groningen 1901), terwijl hij van 1902-1903 verschillende deeltjes voor de
geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek (Groningen) bewerkte. Daarnaast was
hij jarenlang redacteur van verschillende landbouw-couranten. Behalve aan de
landbouwwetenschap in den ruimsten zin des woords wijdde hij ook nog zijn aandacht
aan geologische vraagstukken en wel werd door hem in het bijzonder een studie
gemaakt van de samenstelling en het ontstaan van ijzerverbindingen in de
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nederlandsche zandgronden. Over dat onderwerp verscheen van zijn hand: De
samenstelling en het ontstaan der zoo-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1432

genaamde oerbanken in de Nederlandsche heidegronden in Natuurk. Verh. d. Kon.
Akad. v. Wetenschappen XXVII (1890); De oerbanken onzer heidevelden in Tijdschr.
d. Ned. Heide-Mij. 1889; Het voorkomen van gekristalliseerd ferrocarbonaat (siderit)
o
in moerasijzererts in Verh. Kon. Akad. Wetensch. 2e sectie V n . 5. (1896); te zamen
met prof. J.M. v a n B e m m e l e n , Twee nieuwe vindplaatsen van moerasijzersteen
in en onder veen in Verslag gewone verg. d. Wis- en Natuurk. Afd. d. Kon. Akad. v.
Wetensch. IX (1900) 406; De verspreiding van het poedervormig deels pijpvormig
ijzeroer in de prov. Groningen en Drente in Versl. gewone verg. d. Wis- en Natuurk.
Afd. d. Kon. Akad. v.W. X (1902) 443.
Korte biografieën van R. verschenen in Provinciale Groninger Courant van 8 Dec.
1903; Nieuws van den Dag van 12 December 1903 en Landbouwkundig Tijdschrift
XII.
van Baren

[Reinders, Joannes]
REINDERS (Joannes) alias R e i n e r s , ord. S. Crucis, geb. te Maaseyck (België),
overl. 1 Nov. 1741 te Maastricht, begraven te Hoei (België), legde zijn beloften af
in het kruisheerenklooster te Roermond, behaalde aan de leuvensche universiteit
den graad van licentiaat in de godgeleerdheid, was hoogleeraar in de wijsbegeerte
en godgeleerdheid eerst te Roermond, later te Hoei, was nog prior van het
kruisheerenklooster in Tecklenburg en prior en pastoor te Wegberg (Duitschl.) totdat
hij 19 Juli 1735 tot 46sten magister-generaal der orde werd gekozen; in die
boedanigheid toonde hij zich een bijzonderen bevorderaar van de studie; zijn
geschilderde beeltenis wordt bewaard in de pastorie te Wegberg en in de
kruisheerenkloosters van Maaseyck en St. Agatha bij Kuik.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 124
vv., 140 201; II, 465; III, 445-453, 593.
Brandsma

[Reinders, Paulus]
REINDERS (Paulus), alias R e i n e r i , ord. S. Crucis, overl. 1648 te Venraai, aldaar
in het koor der parochiekerk begraven, langen tijd prior van het kruisheerenklooster
te Roermond en Provinciaal-overste der kloosters in Duitschland, later der kloosters
langs de Maas, in 1612 en later rector van het nonnenklooster Jeruzalem te Venraai,
waar hij de vereering der H. Oda bevorderde; hij verschafte aan den Bollandist
Henschen(ius), S.J., verschillende gegevens voor diens geschiedenis van de H.
Oda, patrones van St. Oedenrode (Acta S.S. Belgii VI, 609, 617); eindelijk bezorgde
hij op last van den magistergeneraal voor de orde der kruisheeren, die tot dien tijd
het Brevier der dominicanen gebruikten, de uitgave van een eigen Breviarium Patrum
Ordinis S. Crucis (Luik 1625).
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 42,
49 vv.; III, 132-202, in het bijzonder 172, 173.
Brandsma

[Remaclus]
REMACLUS. Gest. na 670. Deze Heilige was, volgens zijne oudste
levensbeschrijving, uit rijke ouders in Aquitanië geboren, en stond als jongeling
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onder de hoede van den H. Eligius. In 632 was hij abt van het klooster van Solignac,
door Eligius gebouwd; na een bestuur van meer dan 10 jaren (tusschen 644 en
654) trok hij naar Austrasië om daar abt te worden van het klooster Cugnon, dat
koning Sigebert zou bouwen. Of deze bouw voltooid is, blijkt niet; Heriger (10e eeuw)
vond er niets anders dan een bidplaats, door den heilige in een rots uitgehouwen.
Toen de hofmeier Grimoald in woeste streken der Ardennen, door Sigebert
geschonken, de kloosters
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van Malmedy en Stablo gesticht had, werd R. daarover tot abt aangesteld. Volgens
velen, reeds te voren, volgens K r u s c h , daarna, is hij bisschop gewijd zonder
vasten zetel. De meeste schrijvers ook nemen op gezag van het oudste leven aan,
dat hij het bisdom Maastricht 10 jaren bestuurd heeft. In zijne laatste jaren woonde
hij in de abdij van Stablo en is daar gestorven. Zijne reliquieën rusten in de
parochiekerk van Stablo, in een prachtige zilveren kist van de 13e eeuw. ‘Geheel
de ontginning’, zegt K r u s c h , ‘der woeste streken, waarin zijne kloosters lagen,
en het begin eener meer beschaafde levenswijze is aan hem te danken.’
De opsomming zijner levensbeschrijvingen is te vinden bij P o t t h a s t , Bibliotheca
Historica Medii Aevi (Berlijn 1896) II, 1545; Bibl. hagiographica Latina (Brussel
1900-01; in voce; B a l a u , Les Sources de l'Histoire de Liège au Moyen-âge (Brussel
1903) 60; K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen (Amsterdam
1900) 1, 124; B r . K r u s c h , Vita Remacli Episcopi et Abbatis. Mon. Germ. Hist.
Script. Rerum Merov. V (19 0) 88.
Kronenburg

[Rembrands, Trijn]
REMBRANDS (Trijn), gaat door voor de alkmaarsche heldin, zooals Haarlem met
meer recht op Kenau Hasselaar kan bogen. De oude verhalen en zangen van het
beleg roemen wel de dapperheid der alkmaarsche vrouwen, maar noemen haar
niet. Eerst P e t r u s d e L a n g e schreef in het in 1661 te Amsterdam verschenen
boekje: Batavise Romeyn: ‘de vrouwen waren zoo moedigh als de mannen ... ja
een jonckvrouwe van omtrent 16 jaren, T r y n R e m b r a n t s , heeft d'andere een
moedt onder de ribben gesproken, en als een man nevens vele ghestreden’.
Alkmaars Bitter en Zoet van C o r n e l i s S c h o o n , in 1673 verschenen en vele
malen herdrukt, hield zich aan dit bericht en burgemeesteren bevestigden het, toen
zij (in 1747?) bij het vermaken van een schoorsteen in de regentenkamer van het
pesthuis, waarvoor regenten een spiegel wenschten, last gaven daarvoor eene
afbeelding van T.R. - wellicht een reeds voorhanden paneeltje, dat Kenau Hasselaar
gewapend bij Haarlems wal voorstelt - te plaatsen. Voor rekening der burgemeesters
J.J. Vrijburg en D. Sevenhuysen blijven hunne daarbij in gouden letters aangebrachte
versjes, beginnende: ‘Zie hier Tryn Rembrands 't puijk der maagden en ‘Zie hier
Tryn Rembrands, die de Spaanse Tirannij’. Alkmaars geschiedschrijver
B o o m k a m p , erkennende dat C a t h a r i n a R e m m e , een vrouw van goeden
huize, 60 jaren na het beleg geleefd en zich misschien nevens andere jonge dochters
in 1573 vromelijk gekweten heeft, vermoedt ‘dat de volgende tyd haar booven
anderen verheeven hebbe’. Zij zal door haar hoogen leeftijd in waarde gerezen zijn.
Zij was in 1618, toen zij 2 graven in de Groote kerk kocht, beide gemerkt met een
zwaard en een bijl kruiselings over elkander, reeds weduwe van C o r n e l i s
R e y e r s z . , lakenkooper, die in 1592 door den Raad van Holland tot lid der
vroedschap benoemd, doch 13 Juli niet tot de beëediging toegelaten was, als buiten
de provincie, in Oostland, geboren. T r i j n R e m m e n werd begraven 14 Juni 1638,
hare nalatenschap geïnventariseerd 30 Juli d.a.v. J a n K r a b b e n d a m heeft hare
nagedachtenis verlevendigd door een in 1835 uitgegeven roman; de schoorsteen
is nog te zien in de regentenkamer van het stedelijk ziekenhuis, waarin hij p.m. 60
jaren geleden is overgebracht.
Zie: Alkm. Courant nr. 78 van 1892.
Bruinvis
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[René, Renatus, Reinier]
RENÉ (R e n a t u s , R e i n i e r ) de Châlon, prins v a n O r a n j e , graaf v a n
N a s s a u , geb. te Breda, Nov. 1518, gest. bij St. Dizier 21 Juli 1544, zoon van
Hendrik III, graaf van Nassau en Claude de Châlon (kol. 1073). Bij den dood van
zijn kinderloos gestorven oom Philibert de Châlon, prins van Oranje (3 Aug. 1530).
laatste mannelijke afstammeling van dat oude geslacht en dat van Baux erfde hij
diens bezittingen, niet zonder verzet van de zijde der vrouwelijke afstammelingen,
die dan ook nog veel later aanspraken maakten op deze bezittingen, met name na
den dood van prins Willem III van Oranje (1702). Hij aanvaardde dadelijk de
nalatenschap en werd daarin bevestigd door het parlement van Dôle in
Franche-Comté, bemoeilijkt door dat van Grenoble. Eerst na den wapenstilstand
van Nizza (1538) nam hij volgens een te Compiègne gesloten overeenkomst de
regeering in Oranje over, nog niet in andere fransche bezittingen in Dauphiné en
Bourgogne, van zijne grootmoeder Philiberte van Luxemburg, met wie zijne voogden
over hare geldelijke aanspraken hadden getwist. Hij erfde bij den dood zijns vaders
(14 Sept. 1538) ook diens nederlandsche bezittingen en rechten wederom niet
zonder moeilijkheden met diens weduwe, zijne stiefmoeder. De bemiddeling van
zijn oom, graaf Wilhelm VI van Nassau-Dillenburg, en de steun des Keizers maakten
eerst later een einde aan sommige dezer bezwaren, al werd bij den nieuwen oorlog
tusschen Frankrijk en Karel V (1542) Oranje weder door fransche troepen bezet De
jonge prins, die ook in de stadhouderschappen zijns vaders: Holland, Zeeland,
Utrecht, Franche Comté, dezen is opgevolgd, diende sedert 1537 onder Maximiliaan
van Egmond, graaf van Buren, in het keizerlijke leger en bemachtigde (Sept. 1539)
het opgestane Maastricht, dat hij streng bestrafte; met zijn troepen vergezelde hij
daarop (Febr. 1540) den Keizer bij diens strafgericht over Gent. Hij huwde (22 Aug.
1540) met A n n a , hertogin v a n L o t h a r i n g e n , en werd (27 Oct. 1540) ridder
van het Gulden Vlies. Bij het uitbreken van den nieuwen oorlogmet Frankrijk en
Gelre (1542) zou hij Antwerpen beschermen tegen den inval van den geduchten
Maarten van Rossum, maar werd door dezen bij Brasschaat met groote overmacht
overvallen en geslagen (24 Juli), zoodat hij vluchtend nauwelijks Antwerpen kon
bereiken. Hij nam daarna deel aan den oorlog; eerst aan de Maas, in Henegouwen
en Luxemburg, in het Guliksche en Utrechtsche, waar hij zich zeer onderscheidde
tegenover den gelderschen veldheer; de verovering van Düren (23 Aug. 1543) en
andere guliksche vestingen was zijn werk. Bij de inlijving van Gelre en Zutphen in
de bourgondische monarchie werd hij ook hier stadhouder voor Karel V, die hem
hooge gunst en vertrouwen bewees. Ook aan den veldtocht van 1544 in Champagne
nam hij deel, maar werd 17 Juli in de loopgraaf voor St. Dizier door een kanonskogel
zwaar in den schouder gewond en stierf vier dagen later na zwaar lijden in het kamp.
Zijn echtgenoot, die hem slechts een spoedig gestorven dochtertje had geschonken,
hertrouwde (1548) met Philips van Croy, hertog van Aerschot, en stierf te Diest
(1562). Hij liet verder een bastaardzoon, P a l a m e d e s v a n N a s s a u , na. Zijn
wapenspreuk was de oude spreuk der Châlons: ‘Je maintiendrai Châlon’, door zijn
nog vóór zijn laatsten veldtocht bij testament tot zijn erfgenaam benoemden neef,
graaf Willem van Nassau, veranderd in: ‘Je maintiendrai Nassau’. Zijn lijk werd te
Breda in het graf zijn vaders bijgezet.
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Van zijne portretten verdienen het meest de aandacht een anonieme schilderij in
het bezit van H.M. de Koningin, een gravure van W. Hollar en een houtsnede van
Cornelis Anthonisz.
Brieven van hem bij O. M e i n a r d u s , Nassau-Oranische Korrespondenzen, II,
2. Vgl. over hem F. R a c h f a h l , Wilhelm van Oranien (Halle 1906) I, 115 vlg.
Blok

[Reijnvaan, Mr. Joannes]
REIJNVAAN (Mr. Joannes), zoon van L a m b e r t u s J o h a n n e s en M a r y
A d e l a ï d e C a s t l e , schilder, bij voorkeur van landschappen en bosschen, geb.
te Antwerpen 23 Aug. 1829, overl. te Zutphen 9 Sept. 1894, promoveerde te Leiden
in de rechten en werd in 1855 benoemd tot surnumerair der registratie en domeinen.
Na achtereenvolgens ontvanger der registratie en domeinen geweest te zijn te
Gennep, Harderwijk, en Zalt-Bommel, aanvaardde hij 1 April 1876 de betrekking
van bewaarder der hypotheken, van het kadaster en de scheepsbewijzen te Zutphen.
In 1890 werd hij als zoodanig gepensionneerd. Hij was 20 Juni 1859 geh. met
Pauline Henriette van Woelderen.
Gimberg

[Reynvaan, Mr. Joos Verschuere]
REYNVAAN (Mr. Joos V e r s c h u e r e ), geb. te Middelburg 11 Sept. 1739, overl.
2 Mei 1809, begr. te Vlissingen 5 Mei, zoon van J o o s V e r s c h u e r e R e y n v a a n
(1702-1753), handelaar in staafijzer, en kassier en oppercommies der Staten van
Walcheren en A p o l l o n i a C a t h a r i n a v a n P a n t e g h e m , promoveerde te
Harderwijk tot iuris utriusque doctor in 1765 op een proefschrift: De privilegiis
studiosorum nec non scientiarum doctorum en vestigde zich als practiseerend
advocaat te Middelburg. In 1769 vertrok hij naar Vlissingen, waar hij een aanstelling
had gekregen als stadsklokkenist en als stads-organist, ter bediening van het nieuwe
orgel, daar gesteld in de Groote- of Sint Jacobskerk door Alb. van Os en door den
dienstdoenden predikant Jan Jacob Brahe 25 Jan. 1769 ingewijd met een Kerkelyke
redenvoering. Ruim 25 jaar oefende hij in Vlissingen de advocatuur uit. Patriotsche
gevoelens zullen hem niet vreemd geweest zijn; immers enkele uitgevers, die zich
met de exploitatie zijner geschriften belastten, hadden in hun fonds artikelen van
bepaaldelijk patriotsche richting: I. de Jong te Amsterdam, mede-uitgever van de
12 eerste dln. van het Keezenvervolg op Wagenaar (1781), en Johannes Isaac
Corbelijn te Vlissingen, wiens vader Thomas een vurig patriot was (N a g t g l a s ,
Levensber. v. Zeeuwen I, 136). Waarschijnlijk eerst na 1795 in de plaatselijke
regeering van Vlissingen gekomen, noemt hij zich op den titel van zijn in Juli 1805
verschenen Zak-boekje schepen en raad, weesmeester, thesaurier, griffier ter
thesaurie en bibliothecaris te Vlissingen, wat hij denkelijk wel niet tegelijkertijd
geweest zal zijn. In 1803 documenteel schepen onder het collegie van wet, volgde
12 Jan. 1805 zijn benoeming tot oppercommissaris van het kaarsenmakers-gilde
en 28 Juni 1806 zijn aanstelling tot lid van de plaatselijke schoolcommissie. Tijdens
zijn officie werd in 1770 in den toren van de Groote- of Sint Jacobskerk een nieuw
klokken spel van A. van den Gheyn te Leuven geplaatst (C.P.I. D o m m i s s e , De
Westpoort te Vlissingen 1903, 67); zijn instructie als klokkenist is van 22 Mei 1773;
van 1773 tot 1778 trad hij in deze bediening tot adsistent H e n d r i k S p e r n a y ,
in Sept. 1826 overl. te Goes (Bouwst. II, 165). Uit zijn huwelijk met zijn volle nicht
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M a r i a J o h a n n a R e y n v a a n , geb. te Middelburg 17 Sept. 1749, overl. Febr.
1784, werden hem drie kinderen geboren, aan
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wie hij in 1787 zijn Catechismus opdroeg: M a r i a J o h a n n a A p o l o n i a
R e y n v a a n , die na het overlijden van haar vader met haar echtgenoot met den
O.I. koopvaardij-kapitein Hammendal in Duinkerken ging wonen, J o h a n n a
A n t h o n e t t a R e y n v a a n en J o o s V e r s c h u e r e R e y n v a a n geb. 1777,
overl. 1796. In 1781 was hij eigenaar van de geschriften (handschriften?) van den
predikant Carolus Tuinman (overl. te Middelburg 5 Nov. 1728), door hem bij erfenis
verkregen (Mengeldichten, in gezangen IV), wiens Keurstoffen in 1781 door hem
werden uitgegeven. Zijn denkwijze kan gekend worden uit zijn aansluiting bij de
vrij-metselaarsloge te Vlissingen L'astre de l'Orient, opgericht in 1792 (H.
M a a r s c h a l k , Geschied. v.d. orde der vrijmetselaren in Nederland 64), waarvoor
hij in 1799 een bundel Gezangen dichtte, in 1801 een aantal gezangen uit La lire
maçonne (La Haye, R. van Laak 1763, 1766 (?), 1775, 1787) vertaalde en in
handschrift samenstelde een Kanonnade op alle de rangen. Als musicus heeft hij
behartigd de melodieën, die zouden behooren tot het nieuwe maçonnieke liederboek,
waartoe Willem Holtrop het initiatief had genomen (M a a r s c h a l k t.a. p. 93); het
Gezangboek voor vrijmetselaren in Oct. 1806 te Amsterdam verschenen bij J.S.
van Esveldt Holtrop is echter zonder muzieknoten; de toezegging (p. VII), dat deze
zouden volgen, is niet nagekomen, waaraan blijkbaar schuld is het kort daarop
gevolgd overlijden van Reynvaan.
Zijn beteekenis ligt in zijn werkzaamheid op muzikaal gebied. In Vlissingen gaf
hij academische colleges over de muziekwetenschap (Catechismus V). Leerling
van den violist Gerzonius, van elders niet bekend en van den organist en klokkenist
Benjamin Bouchard, beiden te Middelburg achtte hij zelf in 1795 (Kunst-woordenboek
614) zijn composities verwand aan die van de in Nederland levende musici P.J. van
den Bosch, waarmede hij moet bedoelen den organist van de kathedraal van
Antwerpen, overl. 1803, Egbertus van Eem, J.P.A. Fischer, Christian Ernst Graaf,
Joh. A. Just, Christian Friedrich Ruppe en Jacob Tours; de juistheid hiervan blijve
in het midden bij ontstentenis van het noodige documenteele materiaal. V a n d e r
S t r a e t e n , die bekendheid had aan eenige zijner instrumentaal-composities,
opgenomen in een handschriftje geschreven door J. van der Haeghen, organist te
Laerne in Oost-Vlaanderen, stelt ze niet hoog (La musique aux Pays-Bas IV, 356).
In de bibliografie hieronder zijn ze weggelaten, omdat het blijkbaar fragmenten uit
zijn gedrukte muziekstukken in afschrift zijn. Tegenover de muziekwetenschap
daarentegen is zijn verhouding geheel anders; zijn geschriften en met name zijn
onvoltooid gebleven Kunst-woordenboek, zijn nog steeds boeken, waarmede
rekening gehouden moet worden. De volgende lijst zijner geschriften is uit
onderscheidene gegevens opgemaakt, waarbij valt op te merken, dat de titels
gemerkt met een sterretje worden geciteerd, en dat zijn ongedateerde muziekstukken
gechronologiseerd zijn tusschen 1765 en 1769, op grond van hetgeen gezegd wordt
door B r a h e , Kerkelijke redenvoering (Middelb. 1769) 42.
Bibliografie: * De privilegiis studiosorum nec non scientiarum doctorum (Harderovici
1765); *6 Klaviersonaten met viool Op. 1; *Concert voor het klavier met 3 violen en
bas. Op. 2; *Concert voor het klavier, met 2 violen of dwarsfluiten Op. 3; *Muziekstuk
uitgevoerd bij gelegenheid van Vlissingen's tweede eeuwfeest (1722) (waarschijnlijk
niet gedrukt); Mengeldichten, in gezangen op muziek
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gebracht. Eerste stuksken (Vlissingen, A. B r u y n 1731 (1781). (De verzen zijn van
zijn vrouw M.J. R(eynvaan), J. L(agendaal) en W. L(oghman); *Keurstoffen van
Carolus Tuynman. Met een voorrede van D. Kimyzer (Vlissingen 1781); Catechismus
der muzijk (Amst. en Rott. J. de Jong en L.J. Burgvliet 1787; een titeluitgaaf van
1807 verscheen in dat jaar bij W. Brave te Amsterdam); De CL psalmen met de
lofzangen, naar de nieuwste dicht-maat als bevallige ariaas, in den italiaanschen
smaak, op nieuw saamengesteld muzijk gebragt (Amst., Middelb. en Vlissingen, W.
Brave, W.A. Keel en de wed. J. Nortier (1789-1796) (Verschenen in afleveringen,
met onderscheidene adressen; nederlandsche tekst volgens de berijming van 1773,
en fransche tekst volgens de gewijzigde berijming van Genève (1695) 1 Aug. 1729
door de walsche kerken in gebruik genomen (vgl. F. B o v e t , Histoire du psautier
173-175); Muzijkaal konst-woordenboek behelzende verklaaringen van, als mede
het gebruik en de kracht der konstwoorden, die in de muzijk voorkomen (Middelb.
en Amst. W.A. Keel en J. de Jongh 1789; gaat tot Exuperans; Hetzelfde werk Tweede
deels eerste stuk (Amst. Middelb. en Vlissingen, W. Brave, W.A. Keel en J. Nortier
1790, gaat van F. tot Hystieus;* Beurt- en choorzang bij 's Heilands geboorte, door
W.L (o g h m a n ) op musicq gebragt (Amst., Middelb. en Vlissingen, W. Brave, P.
Gillissen en Zoon en J. Nortier 1790); Muzijkaal kunst-woordenboek, behelzende
de verklaaringen, als mede het gebruik en de kracht der kunstwoorden, die in de
muzijk voorkomen (Amst. W. Brave 1795; gaat tot Muzijkgedacht; vermeerderde
herdruk der edities van 1789 en 1790; niet verder verschenen); Gezangen der
vrije-metzelaaren (Vlissingen, J.I. Corbelijn 1799). (Een tweede druk van 1808
(titeluitgaaf?) vermeld Bouwst. II, 124); Gezangen vertaalt en gevolgt, uit en naar
de lire maçonne (Vlissingen, J.I. Corbelijn 1801); Muzykaal zak-boekje, bevattende
de hedendaagsche in het gebruik zynde muzykaale termen; alsmede die, welke bij
het orgel voorkomen, ten einde dezelve met een opslag van het oog te leeren kennen
(Vlissingen, J.I. Corbelijn 1805; titeluitgaaf: Amst., J.H. van der Beek 1847);
Kanonnade op alle de rangen en gelegent heden der blaauwe maçonnerije. hs.
(autograaf?) tusschen 1792 en 1809 (Verz. J.W. Enschedé).
Zie: F o r k e l , Allg. Litteratur der Musik, reg.; G e r b e r , Lexikon der Tonkünstler
in voce; Caecilia V (1848) 167; Bouwsteenen v. Noord-Ned. Muziekgesch. reg.;
G r e g o i r , Schetsen; v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas IV (1878)
reg.; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II (1893) 493 vlg.; E i t n e r ,
Quellen-Lexikon X (1904) 67.
Enschedé

[Riesz, Carel Jan]
RIESZ (Carel Jan), geb. te 's Hertogenbosch 28 Oct. 1791, overl. te Frankfort a.d.M.
22 Juni 1856, zoon van J a n F r e d e r i k R i e s z en van M a r i a K a t h a r i n a
W o l f f , werd in 1806 geplaatst op de art. en genieschool, in 1810 luit. der art. bij
het fransche leger, 1811 1e luit., in welken rang hij den tocht naar Rusland
medemaakte, 1813 kapt., in hetzelfde jaar wegens bekomen wonden
gepensionneerd.
In 1814 kwam hij weder als kapt. in dienst bij het ned. leger, maakte in 1815 den
veldtocht in België en Noord-Frankrijk mede, vertrok daarna naar Indië, werd in
1818 maj., 1820 luit.-kol., 1822 kolonel der art.; keerde in 1823 wegens ziekte naar
Nederl. terug en werd in 1824 gepensionneerd. In 1829 weder in act. hersteld en
benoemd tot chef van den gen. staf in N.-I.,
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keerde hij derwaarts terug; in 1832 volgde de benoeming tot gen.-maj.-tit.
Riesz onderscheidde zich bij de expeditiën naar Palembang en Bangka (1819-21),
waar hij het ridderkruis der M.W.O. 4e en 3e kl. verwierf; in 1833 werd hij, met J.I.
van Sevenhoven, benoemd tot gouv.-comm. voor Sumatra's W.K. In deze
hoedanigheid was hij een der onderteekenaars van het bekende ‘plakaat pandjang’.
In 1834 benoemd tot res. van Soerabaja, keerde hij in 39 voor goed naar Europa
terug; hij werd daarna voor de derde maal - nu naar den eff. rang van generaal-maj.
- gep. In 1852 werd hij nog benoemd tot commandeur der M.W.O. Hij was in 1824
gehuwd met C a t h a r i n a R i c c i C r a n s s e n , geb. te Batavia 17 Dec. 1795,
overl. te Amsterdam 24 Nov. 1845, weduwe van P e t r u s T h e o d o r u s
Couperus.
Zie: A. M e i s , Verhael van den Pal. oorlog 1819-21 in Mil. Spec. 1842; E.B.
K i e l s t r a , Sum. W.K. van 1833-35, in Bijdr. Kon. Inst. T., L. en Vk. 5e volgr. IV,
uitv. levensbericht in Hand. en Geschr. Ind. Gen. III (1856) en De Ned. Leeuw 1908,
241.
Kielstra

[Riet, Joannes van]
RIET (Joannes v a n ), dikwijls genoemd: d e A r u n d i n e , overl. te Utrecht 13 Juli
1497 was een pater carmeliet, te Brugge geprofest, doctor in de theologie, professor
parisiensis en prior te Mechelen van 1469-1474. In 1494 werd hij tot bisschop
(Usbitensis i.p.i.) gewijd en was suffragaan en vicarius in pontificalibus onder de
utrechtsche bisschoppen David v. Bourgondië en Frederik van Baden. Hij was zeer
bekwaam in de H. Schrift en een rijk begaafd redenaar.
Hij schreef: In librum Sapientiae & in ep. Pauli ad Rom. Commentarium. Verder:
Sermones in Ps. ‘Beati immaculati’; Sermones de tempore et de sanctis; Dialogus
Episcopi de Religione, Ecclesia et Caeremoniis. Daarin laat hij optreden een Rutheen,
een Pool, een Duitscher en een Romein.
Zie: T r i t h e m i u s , Libr. de Script. eccl. c. 90; C o n r . G e s n e r , Bibl. Universalis,
384; J a c . L e l o n g , Bibl. Sacra 617 col. B; F o p p e n s , Bibl. belgica 565; L e z a n a
t. VI ad ann. 1490 en 1496.
C. de Boer

[Ripperda, Wigbolt]
RIPPERDA (Wigbolt), zoon van F o c c o R i p p e r d a van Winsum en A n n a v a n
E w s u m (dochter van jhr. Wigbolt van Ewsum (1) en Beetke van Rasquert) (kol.
839) wier huwelijk in 1533 gesloten werd en waaruit sproten één dochter, J o h a n n a ,
en vier zoons: P e t e r , de schepper van het Winsumer en Schaphalster Zijlvest;
O n n o , A s i n g e en W i g b o l t , alle drie koene medestrijders van den Prins van
Oranje. Wigbolt, die te Gen ve gestudeerd heeft, is bekend geworden als verdediger
van Haarlem. Hij was het, die met jhr. Lancelot van Brederode, Adriaan van Dort
en Gerrit Schrijver den Haarlemmers moed heeft ingesproken en hen teruggehouden
heeft om te luisteren naar de vroedschap der stad en mannen als jhr. Christoffel
van Schagen, Dirk de Vries, Adriaan van Assendelft (zie kol. 190), die van de
verdediging wilden afzien en de stad aan Don Frederik overgeven. Ondanks
versterking der bezetting, gezonden door den Prins en door kolonel Klaas Mulder,
die te Nieuwendam lag, en de gevangenneming van van Schagen en Assendelft,
is het Ripperda, hoe vol beleid en met hoe groote dapperheid ook gestreden is, niet
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gelukt de stad voor overgave te behoeden; bewaarheid werd echter het gezegde,
dat Haarlem het kerkhof der Spanjaarden zou worden.
Na de overgave der stad werd R. met ander
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krijgsvolk in een kerk opgesloten, waar hij 10 Juli 1573 is uitgehaald, toen hij met
zijn luitenant onthoofd is. Johan van Otensee, destijds bij Alva in dienst, heeft
verklaard, dat hij hiervan ooggetuige geweest is. Ripperda was in het zwart gekleed
naar 't schavot gegaan en manlijk en standvastig gestorven.
Zie behalve de algemeene werken: K o n i n g , Beschr. v. Haarlem II, 67, 69, 109;
v. K e m p e n , Vad. karakterk. I, 558; G r o e n , Archives IV, 48; Gron. Volksalm.
1839.
Nauta

[Roggeveen, Arend]
ROGGEVEEN (Arend), overl. Nov. 1679, was een tamelijk bemiddeld man die te
Middelburg de nederige bediening van gouseerder (gaugier) of roeier en proever
van wijnen en sterke dranken bekleedde, doch was tevens een vlijtig beoefenaar
der wiskunde en zich inzonderheid toelegde op de sterren- en aardrijkskunde,
alsmede op de theorie der zeevaart, in welke vakken hij ook onderwijs gaf, terwijl
hij zich van deze meer ernstige studiën nu en dan bij de dichtkunst verpoosde. Een
en ander blijkt uit zijne geschriften. Zoo heeft men van hem o.a. een grooten atlas
en eene beschrijving der westelijke kust van Amerika in het eerste deel van het
Brandende Veen, te Amsterdam bij Pieter Goos in 1675 uitgegeven, waarvan de
kaarten meest alle door hem ontworpen zijn, een werk, hetwelk om de fraaiheid der
uitvoering en om de volledigheid, voor den tijd waarin het verscheen, alle opmerking
verdient, maar bovendien gaf hij een werkje in het licht, dat in zulk een nauwe
betrekking staat tot de latere reis van zijn zoon Jacob, dat wij hier den titel afschrijven,
die voldoende den inhoud aanduidt: Voorlooper op het octrooy van de H.M. Heeren
Staten-Generaal, verleent aan Arent Roggeveen en zijne medestanders over de
Australische zee, ofte beter geseght het onbekend gedeelte des Werelts, gelegen
tusschen den meridiaen der Strate Magellanes Westwaert tot de meridiaen van
Nova Guinea, zoo Noordtwaert als Zuydtwaert mitsgaders de articulen, waernaer
een yder die eenige sommen geldts inteeckent hem sal hebben te reguleren,
beneffens een kaerte van 't selfde District. Beschreven door den voornoemden A.
R o g g e v e e n (Middelburg 1676). Evenwel, had, door gebrek aan genoegzame
deelneming, om de kosten der uitrusting te bestrijden, de ontdekking destijds geen
voortgang en Arend Roggeveen overleed zonder zijn vurigen wensch te hebben
verwezenlijkt gezien. Hij was gehuwd met M a r i a S t o r m .
Zijn door J. Loots gegraveerd portret staat op het titelblad van het Vierde deel
van de Nieuwe Groote Zee-Spiegel.
Mulert

[Roggeveen, Jacob]
ROGGEVEEN (Jacob), derde en jongste zoon van den voorg., geb. te Middelburg
Jan. 1659, ald. overl. begin Febr. 1729. Hij ontving van zijn vader zijne
zeevaartkundige opvoeding; echter is overigens niets van zijn jeugd bekend, dan
dat hij aanvankelijk voor de studie werd opgeleid. Het jaar 1673 bracht hij door op
de latijnsche school te Middelburg, doch in den aanvang van het volgende verliet
hij deze. Zeker is het, dat hij aan de een of andere protestantsche hoogeschool,
vermoedelijk te Saumur, den graad van meester in de rechten verkregen heeft,
maar bovendien legde hij zich op de godgeleerdheid toe en was later de vrijzinnige
grondbeginsels van Ds. Pontiaan van Hattem toegedaan. Aanvankelijk schijnt hij
niet te Middelburg gewoond te hebben, maar van 1693 tot zijn vertrek naar
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Oost-Indië, vermoedelijk in 1706, was hij aldaar notaris. Door de O.-I. Compagnie
werd hij, om-
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streeks het laatste jaar, tot raad van justitie te Batavia benoemd, in welke betrekking
hij tot 1714 gehandhaafd bleef Waarschijnlijk heeft hij zijne taak tot genoegen van
de regeering volbracht, anders zoude het tegendeel wel door zijne vele vijanden
zijn uitgeschetterd; want de vervolging der vrijzinnigen woedde op Walcheren bij
zijn terugkomst met volle kracht. De uitgaaf der leerredenen van de Hattemisten
onder den titel: De val van 's werelds afgod, of het geloof der Heiligen, zegepralende
over de leer van eigen gerechtigheid, klaar vertoond uit de nagelaten geschriften
van P. van Hattem, door Mr. J a c o b R o g g e v e e n , waarvan het 1e deel in 1718
het licht zag, maakte een zoo geweldigen indruk, dat de regeering van Middelburg
uit eigen beweging het boek deed ophalen, waarvoor de kerkeraad den magistraat
dank betuigde in een uitvoerigen brief, waaruit de onchristelijke geest der predikanten
Carolus Tuinman en Petrus Immens tegen de ‘heillooze, goddelooze en atheistische
libertijnen, die men wenschte zóó te straffen als de geestelijke en menschelijke
wetten omtrent openbare godslasteraars en beroerders van land en kerk statuëeren’,
duidelijk sprak. Aan Roggeveen werd door de overheid het verblijf te Middelburg,
later ook te Vlissingen, ontzegd, doch bij zijne vrienden te Arnemuiden vond hij een
welkom verblijf, waar hij in 1719 het 2e en 3e deel van 's Werelds afgod kon uitgeven.
De miskenning, waaraan hij bloot stond, en de haat, die hem vervolgde, hebben
ongetwijfeld het geliefkoosde plan des vaders bij den zoon doen rijpen om een
ontdekkingstocht naar het onbekende Zuiden te doen, welk voornemen door zijn
broeder J a n , eveneens een bekwaam aardrijkskundige, werd ondersteund, die
evenals de vader in het bestaan van het denkbeeldige Australia van de Quiros
(begin 17e eeuw) vast geloofde.
Het gelukte den reeds 62-jarigen Mr. Jacob, om de bewindhebbers der W.I. Comp.
te bewegen drie schepen voor dat doel beschikbaar te stellen, en 1 Aug. 1721
zeilden onder zijn opperbevel uit Texel: ‘de Arend’ (vermoedelijk naar zijn vader
genoemd) van 32 st. met 111 man, de ‘Thienhoven’ van 24 st. en 80 man en (de
hoeker) ‘Afrik. Galey’ met 14 st. en 33 man voor 28 maanden uitgerust. Na 19
November wegens de toen reeds aan boord heerschende scheurbuik het eil. St.
Sebastiaan (Braz.) als eerste ververschingsplaats gedurende 14 dagen te hebben
aangedaan, zeilde de vloot, zonder de ‘Thienhoven’, die 17 Dec. door mist afdwaalde,
langs de Oostkust der Falklandseilanden rond Kaap Hoorn en vervolgens, na het
verlaten eil. la Mocha op de Chileensche kust vruchteloos bezocht te hebben, naar
Juan Fernandez eil., waar men de verloren ‘Thienhoven’ terugvond, die de reis
langs de Oostkust van Staten-eil. en rond Kaap Hoorn had volbracht en waar, als
tweede ververschingsplaats, men een drietal weken van de maanden Februari en
Maart 1722 vertoefde. Vandaar koerste men westwaarts, tot men op 5 April het
merkwaardige Paascheiland ontdekte, door Roggeveen het eerst bezocht en
beschreven, maar dat hij begreep niet het ‘lage en zandige Eil.’ te zijn door Davis
in 1687 gezien, wat men sinds dien voor het voorland van het Zuidland hield. Volgens
zijne instructie moest hij nu de route volgen door Schouten en le Maire in 1615
genomen, maar foutieve opgaven brachten hem tot de ontdekking van een aantal
atollen en andere eilanden van den Toeamotoe-archipel, nl. Bedriegelijke Eil. (Tikei),
Schadelijk eil. (Takapoto),
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waar hij door stranding de ‘Afrikaansche Galei’ verloor, de twee Gebroeders
(Takaroa), Dageraad (Manihi), Avondstond (Apotaki), Meerderzorg (Aroetoea),
Goede Verwachting (Rangiroa), als mede Verquickingseiland (Makatea). Hier begin
Juni aangekomen zijnde en te weinig vindende ter verkwikking zijner door scheurbuik
geteisterde bemanning, werd in den breeden raad wel het denkbeeld overwogen
om het Nieuw-Zeeland van Tasman op te zoeken, en daarna rond Kaap Hoorn terug
te keeren, maar verworpen als te gewaagd met het oog op den toestand van
manschap en victualie, welke laatste, hoofdzakelijk ten gevolge van slechte berging,
oneetbaar geworden was. R. was nu genoodzaakt langs den zelfden weg als
Schouten en le Maire zijnen weg te vervolgen en eindigde met hetzelfde lot te deelen.
Ook om van den Oostmoesson in den O.I. Archipel nog voordeel te kunnen trekken,
werd met groote haast westwaarts gekoerst, waarbij men de twee noordelijkste der
Gezelschapseil., het Vuyle Eil. (Rose-eil), de Boumanseil. (Manoea-groep), als
mede Thienhoven (Toetoeila) en Groningen (Oepoeloe) en dus de Samoa-eilanden
ontdekte, maar alleen het eiland Manoea aandeed.
18 Juli, datum, waarop het afschrift van het journaal van Roggeveen eindigt,
bevond men zich ten noorden van de eilanden Nieuw-Mecklenburg en
Nieuw-Hannover; uit verhalen en ambtelijke bescheiden weten wij echter, dat men
bij die eilanden, alsmede op de Maetsuyckers reede van Tasman ter noordkust van
N.-Guinea ten anker kwam, voor water en vruchten, na half Aug. tusschen Waigeoe
en Djilolo doorzeilde, namens de O.I.C. bij den Westhoek van Boeroe in de laatste
dagen dier maand werd aangepraaid en 9 Sept. te Japara aankwam; 2/3 der
oorspronkelijke bemanningen was toen aan scheurbuik bezweken. Zich grondende
op het recht der O.I. Comp. om alleen eigen schepen in hare wateren te dulden,
lieten de gouv.-gen. Zwaardecroon en de Raad van Indië de schepen bij aankomst
te Batavia op 3 Oct. in beslag nemen en de ladingen, hoofdzakelijk bestaande uit
Neurenburger waar en ruilartikelen, ten eigen bate verkoopen; het protest door R.
‘met eene zonderlinge magnificencie en ernst geuit’, evenmin als zijn schriftelijk
betoog vermochten iets uit te werken. Hem en zijne resteerende metgezellen zond
men 3 Dec. per retourvloot onder Mr. Joan v. Strijen en v.d. Grip naar het vaderland
terug, waar zij in Juli 1723 aankwamen. Hoewel de bewindhebberen der O.I.C. zich
beriepen op de limiet van N.-Guinea, in haar octrooi bepaald, durfde zij, na het
gebeurde met Schouten en le Maire, geen proces afwachten en bood aan te betalen
een schadevergoeding van ƒ 120.000 eens gegeven gelds, alsmede de gages van
het scheepsvolk van Batavia tot aan de havens dezer landen, een schikking,
waarmede genoegen genomen werd bij tractaat van 2 Maart 1725.
R. zette zich weder neer in zijne geboortestad, alwaar hij zijne overige levensdagen
in zeer onafhankelijke omstandigheden heeft gesleten. Hij gaf het 4e deel van 's
Werelds afgod uit en hoewel daarover niet rechtstreeks lastig gevallen, zoo zullen
de spotternijen van Ds. Tuinman c.s. hem toch vermoedelijk weerhouden hebben,
om de onjuiste verhalen, over de rampspoedige reis, nog tijdens zijn leven in het
licht gegeven, te weerspreken. Hij is nimmer gehuwd geweest.
Hij was een man van een wijsgeerigen en, na zijne bekeering van het Spinozisme,
ook van zeer kerkelijken zin; vol standvastigen belangeloozen ijver voor hetgeen
hij als waar en goed

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1442
beschouwde; en eindelijk van een vrij gematigden en bedaarden geest, doch die
ook somwijlen de palen der bescheidenheid en christelijke liefde te buiten trad. Als
ontdekkingsreiziger en vlootvoogd wist hij wetenschappelijken zin aan nauwgezetheid
en tact te paren; hem kan alleen verweten worden, dat hij de ervaring van anderen
aangaande lange reizen niet in praktijk heeft gebracht; Schouten en le Maire hadden
toch op 80 manschappen slechts 2 dooden aan scheurbuik gehad.
Literatuur: Tot de ambtelijke stukken behoort in de eerste plaats het dossier dd.
30 Nov. 1722 door G.G. Zwaardecroon naar de Kamer Zeeland der O.I. Comp.
gezonden en eerst in 1836 in het archief der W.I. Comp. te Middelburg
o

teruggevonden (thans Kol. archief n . 8249); dit strekte tot de uitgave in 1838 van
het Dagverhaal der ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen met de schepen den
Arend, Thienhoven en de Afrikaansche galei in de jaren 1721 en 1722 uitgegeven
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. Behalve het
hierin voorkomende gedeeltelijke afschrift van het journaal van R., is in 1910 nog
gevonden een dergelijk van het journaal van den kapitein C o r n e l i s B o u m a n
van de ‘Thienhoven’, loopend van einde Oct. 1721 tot 15 Juni 1722. (Zie Archief
Zeeuwsch Gen. 1911). Ook de kapitein van ‘de Arend’, J a n K o s t e r en de
opperstuurman van dat vlaggeschip J a c o b v a n G r o e n e v e l d hebben een
journaal bijgehouden. Geen der origineele dagregisters, hoewel bij de W.I.C. ‘ter
comptoire gedeponeerd’, zijn teruggevonden. Overigens raadplege men de
binnenkort uit te geven: Reisbeschrijving ven de Linschoten-Vereeniging en de
boven aangehaalde werken van Arend Roggeveen. Verder: T.D.H., Kort en
Nauwkeurig verhael van de Reyze door drie schepen in 't jaar 1721 gedaan op order
van de Ed. Heeren Bewindhebbers van de West- Indische Compagnie in Holland,
om eenige tot nog toe onbekende landen, omtrent de Zuidzee gelegen op te zoeken.
Waarin alles wat op hare Reijze van haar uitgaan tot haar terugkomst toe, is
wedervaren, wordt aangetoond; alsmede vele wonderlijke manieren, gewoonten en
zeden der ontdekte volkeren (Johannes van Septeren, Amsterdam 1727. Tweede
verbet. uitg. Amsterdam 1727, bij wed. Jacob v. Egmont, boekdrukster en verkoopster
o

op de Reg. breestr. in de nieuwe drukkerij) (Pamflet Knuttel n 16731); Het waare
en nauwkeurig verhaal der drie schepen in 't jaar 1721 gedaan (Amsterdam 1727,
3e druk van het Kort en Nauwkeurig verhaal); Tweejarige reize rondom de wereld,
ter nadere ontdekkinge der onbekende Zuydlanden. Met drie schepen in het jaar
1721 ondernomen op last der Ned. W.I. maatschappij, waarin het wedervaaren en
de rampen op de Reyze verhaald en de bezeylde en ontdekte beschreven worden
(Dordrecht 1728, G. van Braam; 2e uitg. Dordrecht 1758, H. de Koning; 3e uitg.
Dordrecht 1764; 4e uitg. Amsterdam 1774, Abr. Cornelisz.); C.F. B e h r e n s , Der
Wohlversuchte Südlander, das is ausführliche Reisebeschreibung um die Welt.
Worinnen von dener Canarischen und Saltz. Inseln Brazilien gehandelt wird (Leipzig
1738). Eerste uitg. te Leipzig in 1737 en een andere daarvan weinig verschillende
in hetzelfde jaar te Frankfort a.d. Main; d e B., Histoire de l'expedition des trois
vaisseaux, envoyés par la Compagnie des Indes Occidentales des Provinces Unies
aux Terres Australes (La Haye 1739. Aux dépens de la Compagnie); J. B o r s i u s
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Mededeeling van eenige onbekende bijzonderheden aangaande Mr. Jacob
Roggeveen, inzonderheid tot zijne godsdienstige denkwijze, in Archief Kerk.
geschiedenis XII (1841) 267; XIII (1842) 423; C.E. M e i n i c k e , Jacob Roggeveen's
Erdumreglung 1721 und 1722, in XI. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde (1874).
Mulert

[Rons, Boudewijn]
RONS (Boudewijn), R o n s s c h e , R o n s s e u s , geb. te Gent in het eerste kwart
der 16e eeuw, overl. te Gouda 1596, studeerde o.a. tegelijk met P. Forestus te
Leuven en genoot onderwijs van Thriverius Brachelius. Hij praktiseerde eerst te
Veurne in West-Vlaanderen maar vertrok later naar Gouda, waar hij onafgebroken
van 1560-1566 als stadsmedicus werkzaam geweest is. Hij keerde, zonder dat men
weet waar hij in den tusschentijd bleef, in 1569 in Gouda terug en werd dadelijk in
zijn vorige betrekking herbenoemd. In 1573 vertrok hij weer voor eenige maanden,
om dan weer in zijn vroegere positie op te treden. In 1576 trachtte hij van 't bestuur
verlof te krijgen, om zoo nu en dan zijn post te verlaten. Vermoedelijk is hem dit niet
gegeven; ten minste hij verdween in 1577 opnieuw, maar toen hij in 1581
teruggekeerd was, werd hem, alhoewel de plaats op dat oogenblik bezet was,
opnieuw verzocht stadsdokter te willen wezen ‘omdat de poorterie deser stede nyet
we in heure sieckten en wort gedient, overmits tsober geloeff ende betrouwe, dat
zij luijde aen de jegenwoordige doctoren hebben’. Daarentegen was ‘de nature ende
complexie’ van Rons bij ‘de poorterie bekent’ en blijkbaar gewild. Zijn salaris, dat in
den beginne van ƒ 10, op ƒ 50, ƒ 60 tot ƒ 100 verhoogd was werd thans gesteld op ƒ
204. En 1 Aug. 1582 ging men een nieuw contract voor 10 jaren met hem aan,
waarbij als jaargeld 34 £ gr. vl. werd toegezegd, terwijl hij de armen ‘om godswil’,
de welgestelden voor drie stuivers per bezoek, 's nachts voor zes, ‘ten waere proprio
motu meer gegeven worde’ helpen moest. Verder kreeg hij vrijdom van ‘waecke,
accijns’, enz. In 1591 werd het contract voor 6 jaren verlengd.
Hij was een zeer geletterd man en moet een uitstekend latinist geweest zijn,
getuige zijn bekende uitgave van C e l s u s , De re medica Libri octo (1592). Hij nam
met groot enthousiasme en veel succes deel aan de renaissance-beweging dier
dagen. Hij nam positie tegen de Arabieren en wilde door goede uitgaven der Grieken
en Romeinen een vasten bodem ook voor de geneeskunde maken, daarbij ten volle
begrijpende, dat men met recht van hem en zijn tijdgenooten meer verlangen mocht
dan men van de ouden vorderde. Verder was hij voor zijn tijd een uitstekend
verloskundige en hechtte aan de anatomie, zooals Vesalius die leerde, als basis
voor de studie der medicijnen een groote beteekenis. Als echt kind van zijn tijd
echter, zou hij veel aan chiror mancie gedaan hebben. Hij schreef verder: Venatio
medica seu medicina ex lepore, cervo, lupo et apro ... De voorrede aan Adrianus
Junius is gedateerd: Gouda Febr. 1574; de Humanae vitae primordiis, hystericis
affectibus, infantibusque aliquot morbis (Lugd. Bat. 1594); de Hominis primordiis
hystericisque affectibus centones. Ejusdem de Hippocratis magnis lienibus, Pliniique
stomacace seu sceletyrbe epistola (Lovanii 1559); Miscellanea seu Epistolae
medicinales (L.B. 1590).
Zie: Biographie nationale XX, 15; Schriftelijke mededeelingen van Dr. A.L. Kesper.
A. Geyl

[Rothe, Johannes]
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ROTHE (Johannes), geb. te Amsterdan 2 Dec. 1628, overl. aldaar 18 Maart 1702
zoon van S a c h a r i a s R., koopman in suiker en raffinadeur; uit diens eerste
huwelijk. Hij is een
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der zonderlingste geestdrijvers geweest, die in ons land rondgezworven hebben.
Uit Dantzig afkomstig, behoorde de familie Rothe tot de patricische geslachten, wat
blijken kan uit het feit, dat de vader van Johannes, tweemaal met amsterdamsche
burgemeestersdochters gehuwd is, eerst met M a r i a de B a s , later met een dochter
van d e V l a m i n g v a n O u d s h o o r n . Tot zijn achttiende jaar was Johannes
vroolijk en opgewekt, daarna is hij het slachtoffer geworden van godsdienstige
tobberijen. Zijn vader liet hem reizen, wellicht om hem afleiding te bezorgen en zoo
vinden wij hem in 1652 in Frankrijk, o.a. te Orleans. Nog in hetzelfde jaar vestigde
hij zich in den Haag, wijl zijn vader meende, dat een verblijf daar nuttig zou zijn ‘om
de saecken van de werelt te leeren’. Maar ook hier gaf hij toe aan zijn zucht naar
eenzaamheid; gedurende acht maanden bracht hij halve dagen in het Haagsche
Bosch door onder zuchten en tranen, tot hij eindelijk God's stem hoorde, welke tot
hem sprak: ‘Ik neem u aan tot mijn knecht om aan de wereld mijn oordeelen voor
te dragen, vernedert u en legt u in zak en assche’. Tevens ontving hij het bevel om
den volgenden morgen vóór zonsopgang zich op weg te begeven en de steden van
Holland door te trekken om tot boete en bekeering aan te sporen. Rothe gaf aan
die opdracht gehoor en richtte zich ook schriftelijk tol predikanten en regenten, om
tot bekeering aan te manen. Uit de eerste jaren van zijn optreden schijnen geen
brieven bewaard te zijn, maar in latere jaren onderteekende hij: ‘Johannes, de
dienstknecht Gods’. Voorloopig heeft men den vrijwilligen boetgezant hier te lande
als een ongevaarlijken dweper beschouwd, want men liet hem blijkbaar met rust.
Toen hij echter in 1654 ook in Engeland zijn denkbeelden ging verkondigen en
leerde, dat Jezus als koning op aarde heerschen zou, is hij er gevangen gezet. In
vrijheid gesteld, keerde hij naar onze Republiek terug, niet echter voor goed. Na
verloop van tijd trok hij weer over het Kanaal en hij zelf deelt mede dat hij in Engeland
huwde en dat hem daar vijf zonen geboren zijn.
In elk geval in 1672 was Rothe weder in het vaderland en de gebeurtenissen van
dat jaar schijnen hem meer en meer van streek gebracht te hebben. Hij richtte zich
nu in vlugschriften tot de schare en welhaast werden er tal van deze geschriftjes
over het land verspreid, allen profetieën, visioenen en boetpredikaties, welke niet
nalieten indruk te maken, wat blijkt uit het feit, dat van sommigen een tweede of
derde druk bestaat. Het moest wel den schijn hebben, of Rothe werkelijk sommige
gebeurtenissen vooruit had zien aankomen. De rampspoedige gebeurtenissen van
1672 waren volgens onzen dweeper het begin van het einde; welhaast zou het
nieuwe Jeruzalem gesticht worden. In velen zijner boekjes wijdt hij uit over de
heerlijkheden van dat nieuwe rijk. Hij voorspelde dat weldra de standaard des
Allerhoogsten zou worden opgericht. Daaronder moesten de geloovigen zich
verzamelen om op te trekken naar het Noorden, en de koningen der aarde als
Satan's kinderen te verslaan; dan zou de vijfde monarchie, waarvan in Daniël II
gesproken wordt aanbreken. Werkelijk wist hij welhaast te berichten, dat de standaard
opgericht was. Hij had een banier laten borduren en van uit Amsterdam heeft in
1674 de uittocht plaats gehad. Door een aantal volgelingen vergezeld - ‘het volk
van den Standaard’, zooals men destijds zeide - trok Rothe naar Hamburg en bleef
er van Mei tot August s. Daar is den zijnen
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blijkbaar duidelijk geworden, dat zij zich aan een utopie overgegeven hadden;
welhaast werd de terugtocht aanvaard. Van 12 tot 14 September vinden wij Rothe
te Embden, 16 en 17 September te Groningen, 31 Maart 1675 schrijft hij uit
Antwerpen. Was nu de tocht der heldenschare op niets uitgeloopen en liet het nieuwe
rijk, waarvan Rothe koning zijn zou, op zich wachten, hij zelf bleef ongeschokt in
zijn overtuiging en ging voort met profeteeren. Zonder gevaar was dit niet, want
weldra bepaalde hij zich niet tot apocalyptische geschriften en chiliastische
droomerijen, maar wierp hij zich in de politiek. In de jaren 1672 tot 1676 heeft hij
een groot aantal dezer geschriften uitgegeven. Misschien tot verzet geprikkeld,
omdat van zijn traktaatjes en de brieven, welke hij tot de overheid richtte, zoo weinig
notitie genomen werd, sloeg hij een steeds scherperen toon tegen de regeering
aan. Vooral de stadhouder Willem III, wien hij de laagste bedoelingen toedichtte,
had het erg bij hem verkorven en met steeds grover wapenen trok hij tegen hem te
velde. Voorloopig liet men hem nog zijn gang gaan. De tijdgenooten zullen wel
geweten hebben, dat onze dweeper niet geheel toerekenbaar was. In zijn leven
komen feiten voor, die er op wijzen, dat zijn geestvermogens gekrenkt waren.
Wagenaar heeft het waarschijnlijk bij het rechte eind, als hij hem karakteriseert als
‘man van kranke hersenen, doch die, bij vlaagen, blijken van goed verstand gaf’.
Toen hij het al te bont maakte, gaven de Staten van Holland in 1674 aan Rothe's
familie last om hem te doen opsluiten en de justitie kreeg de opdracht om aan de
familie de behulpzame hand te bieden om hem te vatten. Toen dit besluit genomen
werd, was Rothe in het buitenland. Maar met veel ijver schijnt men toch ook niet
naar hem gezocht te hebben, want in den zomer van 1675 schrijft hij uit Amsterdam
en in Augustus van hetzelfde jaar uit Haarlem. In October 1676 vaardigden de Staten
van Utrecht een plakkaat tegen Rothe uit; hij liet er zich echter niet door bewegen
wat in te binden en gaf kort daarop een zijner felste pamfletten tegen Willem III in
het licht, n.l.: Eenige sware beschuldinge rechtmatigh tegen de Prins van Oranje
ingebracht. Nu besloten ook de Staten van Holland tot krachtiger optreden. In
December 1676 loofden zij een premie van 3000 gulden uit voor de gevangenneming
van Rothe. Welhaast had men nu te Amsterdam de hand op hem gelegd. Thans
begreep ook Rothe's familie, dat het ernst werd, en diende zij bij de overheid een
uitvoerige deductie in om te betoogen, dat Rothe krankzinnig was. Dit stuk schijnt
verloren gegaan, is althans in het amsterdamsche archief niet weer te vinden.
Gedeeltelijk is het afgedrukt in de Hollantse Mercurius van 1677, 93 vv. Het gevolg
der deductie was, dat de schepenen Rothe aan zijn bloedverwanten toevertrouwden
om hem op te sluiten. Tot Aug. 1691 bleef hij achter slot en grendel. 11 September
van dat jaar richtte hij een dankbetuiging tot hen, die zijn invrijheidstelling bewerkt
hadden, en verzocht om hem aan een betrekking te helpen. Hij hield zich verder
rustig en woonde aan de Keizersgracht te Amsterdam. Hij huwde in Engeland A n n a
H a r t l i b en had 2 zoons, S a m u e l en J o h a n n e s .
Zijn geschriftjes zijn zeer talrijk en vormen samen een lijvigen kwartijn. Ze zijn te
veel in aantal om al de titels op te nemen. Men vindt die in de pamfletten-catalogi
van 1672-1676.
Zie: W.P.C. K n u t t e l , Johannes Rothe in
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Ned. Spectator 1895, 150, 158; M.G. d e B o e r , Een onrustige geest (Johannes
Rothe) in Tijdschrift voor Geschiedenis XV, 201 vv.; C.B. H y l k e m a , Reformateurs,
passim.
Knuttel

[Rousset de Missy, Jean]
ROUSSET DE MISSY (Jean), geb. te Laon 26 Aug. 1686, overl. in 1762. Hij
studeerde te Parijs in het college du Plessis, maar besloot welhaast naar Holland
te gaan, waar hij dienst nam bij de compagnie der fransche cadetten. In die
hoedanigheid maakte hij verschillende veldslagen mede, o.a. dien van Malplaquet.
Den krijgsdienst verlaten hebbende, richtte hij in den Haag een pensionnaat op voor
den hollandschen adel en heeft daar tot 1723 tal van jongelui opgeleid. In
laatstgenoemd jaar ging hij zich geheel wijden aan geschiedenis, politiek en letteren.
Als journalist deed hij zich gelden, vooral als redacteur van de Mercure historique
et politique, die een groot succes had. Bij een verhoor in 1731 zegt hij van zich
zelven: ‘s'occupant à écrire et corriger pour les libraires’. Werkelijk heeft Rousset
een zeer groot aantal historische werken geschreven, te veel om hier alle te
vermelden, te meer daar zij voor een groot deel niet veel meer dan compilaties zijn,
al werden sommigen er van herdrukt. Tot de voornaamste behooren Mémoires du
règne de Pierre le Grand (La Haye, Amst. 1723-25); Recueil historique d'actes et
de négociations enz. (La Haye enz. 1728-55, 21 dln.). Maar de talrijke in het fransch
geschreven werken van den buitenlander zouden hem geen recht geven op een
plaats in een nederlandsche biographie, ware het niet dat hij hier het grootste
gedeelte van zijn leven gewoond en er een ruim aandeel in de politiek genomen
had. Van die politieke rol vernemen wij eerst in latere jaren en het is nog niet precies
uit te maken, welke rol hij eigenlijk gespeeld heeft. In 1748 werd hij te Amsterdam,
waar hij destijds als journalist werkzaam was, wegens correspondentie met het
buitenland gevangen genomen en naar den Haag overgebracht. Hij is na drie à vier
weken uit de gevangenis ontslagen, weer naar Amsterdam gekomen en werd kort
daarna benoemd tot geschiedschrijver van den prins van Oranje. Heel lang heeft
die glorie niet geduurd, want reeds in Juni 1749 werd hem die waardigheid weder
ontnomen. Hij werd zelfs ingedaagd en zijn papieren werden in beslag genomen,
blijkbaar wegens een klacht van den franschen gezant over den Mercure. Rousset
wist op vrije voeten te blijven door naar Brussel uit te wijken. Wat is nu de reden
van een en ander? Rousset behoorde tot de Oranje-partij en is te Amsterdam een
der leiders geweest van de Doelistenbeweging. Uit het in de kon. bibliotheek
aanwezige handschrift van J. de Boer blijkt, dat men in Rousset een der
hoofdaanleggers der geheele beweging gezien heeft en dat tijdgenooten beweerden,
dat achter hem stonden Bentinck van Rhoon en de prins van Oranje. Met Bentinck
stond hij in betrekking. Het is niet onmogelijk dat de Oranje-partij Rousset heeft
gebruikt om haar belangen te Amsterdam te dienen, maar dat hij te ver is gegaan
en dat men hem toen op zijde geschoven heeft. In elk geval was hij in 1748 te
Amsterdam een zeer bekend persoon; bij boekhandelaars lag voor de ramen zijn
portret te koop. Na eenigen tijd in het buitenland vertoefd te hebben, keerde hij naar
ons land terug en woonde in 1753 en 1755 te Maarssen. In een vlugschrift van circa
1760 heet het van hem: ‘Jean Rousset de Missy is tegenwoordig ten eenemale van
zijn geheugen ontbloot en kend maer zeer weinige van zijne bekenden meer.’
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Zijn in 1747 door J. Fournier geschilderd portret is door J. Houbraken gegraveerd.
Men zie over hem en de lange lijst zijner in het fransch geschreven werken:
Nouvelle biographie générale, XLII; het handschrift van J a n d e B o e r in de kon.
bibliotheek: Chronologische Historie, waarin tal van intieme bijzonderheden; W.P.
S a u t i j n K l u i t , Opmerkingen en mededeelingen omtrent fransche dagbladen en
tijdschriften in Nijhoff's Bijdr. nieuwe reeks IV (1866) 213.
Knuttel

[Ruppe, Christian Friedrich]
RUPPE (Christian Friedrich), geb. te Salzungen in Saksen-Meinungen 21 Aug.
1753, waar zijn vader hoedenfabrikant was, orgelmaker en tevens organist van
Wildprechtsrode, overl. te Leiden 25 Mei 1826 en begraven te Katwijk, werd 20 Juni
1787 ingeschreven in het album der leidsche universiteit en was tot aan zijn dood
organist van de luthersche kerk te Leiden. Curatoren der universiteit benoemden
hem 18 Oct. 1790 tot universiteits-kapelmeester; in 1808 werd hij belast met het
geven van onderwijs in de theorie der muziek aan de hoogeschool en 13 Mei 1816
volgde op voordracht van koning Willem I zijn aanstelling tot lector in de toonkunst,
waardoor hij een plaats kreeg op de series lectionum. Tweemaal is hij gehuwd
o

geweest, 1 . met C h r i s t i n a C h a l o n , dochter van H e n d r i k C h a l o n ,
o

orkestmeester aan den hollandschen schouwburg te Amsterdam; 2 . na Mei 1816
met J.P. R e i j e r s , die 30 Juni 1872 te Leiden overleed, ruim 87 jaar oud. Hij was
lid van het koninklijk Nederlandsch Instituut. Christian Friedrich Ruppe moet wel
onderscheiden worden van zijn 18 jaar jongeren broeder Friedrich Christian Ruppe,
eveneens musicus, die in Duitschland werkzaam was (Allg. musikalische Zeitung
1835, 243).
Van zijne composities schijnen niet gedrukt te zijn de onderstaande geestelijke
muziekstukken, die uitgevoerd werden in kerkgebouwen te Leiden en 's Gravenhage.
Zangstukken op 's Heilands geboorte (Leiden Hoogl. kerk 27 Dec. 1796);
Kers-zang (Leiden, Hoogl. kerk 27 Dec. 1798); De herfst ('s Gravenhage, Nieuwe
kerk 23 Sept. 1803); Cantate op de geboorte des Heilands ('s Gravenhage, Nieuwe
kerk 30 Dec. 1803); Cantate op de zegevierende opstanding van den gezegenden
Verlosser ('s Gravenhage, Nieuwe kerk 6 Apr. 1804); Lentefeest ('s Gravenhage,
Nieuwe kerk 27 April 1804); Cantate op 's Heilands Hemelvaart ('s Gravenhage,
Nieuwe kerk 18 Mei 1804; Leiden, Luth. kerk 23 Mei 1805); Cantate op 's Heilands
lijden, sterven en opstanding (Leiden, Luth. kerk 16 Apr. 1805; Hoogl. kerk 22 Mei
1811); De geboorte van Jezus (Leiden, Luth. kerk 22 Maart 1814).
Van zijn in druk verschenen werken zijn mij authentiek of documenteel bekend:
R. F e i t h , Romanzes (Colma, en Alrik en Aspasia) naar den besten smaak op
muziek gebracht (Haarlem, C. van der Aa 1787; 2e dr. Amst. Johannes Allart 1806;
Nieuwe uitgave: Amst. Nayler & Co. 1838); J.P. K l e y n e n v r o u w e A. K l e y n ,
g e b . O c k e r s e , Oden en gedichten gecomponeerd voor de zang en het clavier
of fluit, viool en bas, door C.F. R u p p e (Leyden 1788); Wilhelmus van Nassau,
varié pour le clavecin ou pianoforte avec l'acc. d'un violon (Leyde, Luzac & Van
Damme z.j.); Gezangen voor het feest van den 18 Dec. 1799, voor den zang en
pianoforte of orgel met accompagnement van twee violen en bas (ad libitum) (Leyden,
Chr. Fr. Ruppe); (H. v a n R o y e n ), Feestzang voor den 19 December 1799. Bij
het plegtig vieren van den aftocht des vijands, en het geheel verlaten van den
bataafschen
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grond door de Engelsch-Russische legerbenden. (In den Haag 1799); De zangwyzen
van de psalmen en gezangen bij de hervormde kerk in gebruik voor drie stemmen,
als ook voor het orgel of clavier (Leyden Chr. Fr. Ruppe (Herdingh en du Mortier
(1801); XLV Praeludia en CCLXXVI interludia in alle gebruikelijke kerktoonen;
geschikt voor de melodiën van de hervormde psalmen en gezangen, als ook van
de luthersche psalmen en liederen, insgelijks van den gregoriaanschen zang der
roomsche kerk: nevens IV kleine en gemakkelijke fuga's (Leyden, L. Herdingh (1802);
2e dr. Leyden, L. Herdingh & Zoon (1820); Vier twaalftallen gezangen, gecomponeert
voor drie stemmen (Leyd. L. Herdingh 1802); tweede, derde en vierde twaalftal
(Leyd. L. Herdingh 1808); nieuwe uitgaaf in één band: Leyd. L. Herdingh en Zoon
(1811); S. S p e y e r t v a n d e r E y k , Ode cantata in pacis festo solenni oratione
in Academia Lugduno-Batava celebrato die XVI Junii MDCCCII; Florian, Galatée.
Naar het fransch met muziek gecomponeert door C.F. R u p p e (Leyd. P.H. Trap
1804); Zangwijzen der Evangelische gezangen bij de hervormde kerk in gebruik.
Geschikt voor het orgel, forte-piano of clavier (Amst. Joh. Allart 1806; 2e dr., Evang.
Gez. Comp. 1818; 3e dr., Evang. Gez. Comp. 1828); Theorie der hedendaagsche
muziek (Amst. J. Allart 1809-10, 2 dln.; titeluitgaaf: Groningen J. Oomkens 1818);
Platen behoorende tot de theorie der hedendaagsche muzijk (Amsterdam, J. Allart
1811; titeluitgaaf: Gron. J. Oomkens 1818); Vrije navolging der latijnsche hymnen
in nederduitsche dichtmaat door H. H i l l e b r a n d ; op muziek gesteld door C.F.
R u p p e (2 stkn. Rotterdam, J.P. van Ginkel (J.D. Demalinne; J.J. Thompson)
1809-10); Over de muziek (Leiden 1816-17, Hs. van A.C.G. Vermeulen); Air favori:
Où peut-on être mieux. Varié pour le piano-forte (Rotterdam); Sonates à quatre
mains, pour le piano-forte (Rotterdam, L. Plattner, 1809); Trois ballets in Journal de
forte-piano, aangek.: Repertoire d'airs favorits (Amst. Steup); Thème avec variations
pour le forte piano (La Haye, Lotter et Comp (1810); Trois sonates pour le piano
forte (Leide, Chr. F. Ruppe (1811); Acht nieuwe varieatiën. gecomponeerd voor het
pianoforte op het nederlandsch volkslied Wilhelmus van Nassau (Leyden, J. van
Thoir 1814); Q. H o r a t i i F l a c c i Oda IV et aliae odae in lavdem mvsicae
descriptae modis mvsicis vocis et instrvmenti dicti pianoforte (Lugdvni Batavorvm,
Svmt. avctoris 1816); Koor voor godsdienstige zanggenootschappen, gecomponeerd
op drie stemmen, met accompagnement van het orgel of forte-piano (Leiden 1822);
Iö vivat, air favori, varié pour le piano forte (Leide Chr. Fr. Ruppe (1826); Quatre
sonates pour le clavecin, avec l'accompagnement d'un violon. Op. 1 (La Haye); Six
sonates pour le clavecin ou le piano forte avec l'accompagnement d'un violon et
violoncello. Oeuvre second (La Haye, B. Hummel et fils); Trois sonates pour le
clavecin ou piano-forte avec l'accompagnement d'un violon et violoncello. Oeuvre
IV (La Haye, B. Hummel et fils); Trois sonates à quatre mains pour le clavecin ou
pianoforte. Op. 5 (La Haye, Amsterdam); Huit sonates pour le clavecin ou piano-forte
avec l'accompagnement d'un violon. Op. 6 (La Haye, Amsterdam); Trois sonates
pour le clavecin ou piano-forte avec l'accompagnement d'un violon. Op. 8 (Leide);
Douze sonatines pour le piano-forte, avec l'accompagnement d'un violon à l'usage
des commençans. Oeuvre 9. Nieuwe dr. (Leyden, Chr. Fr. Ruppe (1808); wellicht
hetzelfde als: Douze sonatines pour le clavecin ou piano-forte (Amsterdam, W.C.
Nolting); Dixhuit pieces pour l'orgue ou piano-
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forte. Oeuvre X (Leide, Chr. Fr. Ruppe 1799); Trois sonates pour le clavecin ou
piano forte avec l'accompagnement d'une flute ou violon. Oeuvre XI (Leiden, Chr.
Fr. Ruppe); Premières leçons pour apprendre le piano-forte consistant en six
sonatines très facile et progressive, dont la sixième est à quatre mains. Oeuvre XIII
(Leide, Chr. Fr. Ruppe; nieuwe dr. Leyd. Chr. Fr. Ruppe (1808); Chasse, pour le
piano (Oeuvre XV) (Berlin (Amsterdam), J.J. Hummel, 1808; herdruk Rotterdam L.
Plattner; bij S c h e u r l e e r , Cat. 1, 448) ex. met adres Leiden); Sonates à quatre
o
o
mains pour le piano forte. Ouv. 16, n . 1, n . 11 (Rotterdam, L. Plattner); Ouverture
turque pour le piano-forte avec accompagnement de violon, violoncelle, et tambour
et contre-basse. Oeuvre XX (La Haye, Lotter & Cp.); Thème avec variations pour
o
le forte-piano. Op. XXI, n . I (La Haye Lotter & Comp.); La grande bataille de Waterloo
ou de la Belle- Alliance (fait historique) composée pour le piano-forte. Oeuvre XXIII
(Leide, C.F. Ruppe 1815); La paix universelle, conclue à Paris le 20 Nov. 1815 entre
les puissances alliées et la France. Pièce caracteristique pour le pianoforte. Oeuvre
XXIV (Leide, Chr. Fr. Ruppe, (1816); Sonate pour le piano forte avec
accompagnement de flute ou violon et violoncelle. Oeuvre XXV (Amsterdam, H.C.
Steup, 1818); Sonate pour le piano-forte avec accompagnement de violon et
violoncelle. Op. 26 (Amsterdam); Sonate pour le piano avec acc. de violon et
violoncelle. Op. 27; Ouverture tartare pour le piano-forte avec accompagnement de
violon et violoncelle. Oeuvre XXVIII, (Leide, Chr. Fr. Ruppe, 1820); Thème avec
huit variations pour le piano-forte. Oeuvre XXIX (Leiden, Chr. Fr. Ruppe); Potpourri
pour le piano Oeuvre XXX (Amsterdam H.C. Steup); Six sérénades pour le
piano-forte appropriées pour apprendre l'esprit ou l'expression de la musique. Op.
31 (Leide); La metamorphose ou le changement des chenilles en papillons. Fantaisie
pour le piano-forte avec accompagnement de flute ou violon (ad libitum) Oeuvre
XXXII (Leide, Chr. Fr. Ruppe, 1822); H. v a n A l p h e n , Twaalf stukjes uit de
gedichtjes voor kinderen op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte. XXXIII
werk (Leyden, Chr. Fr. Ruppe); Ouverture grecque pour le piano forte. Oeuv. XXXIV
(Amsterdam, J. Vermaazen, 1828); H. v a n A l p h e n , Tien stukjes uit de gedichtjes
voor kinderen op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte. XXXVI werk (Leyden,
J.P. Reijers, wed. Chr. Fr. Ruppe).
Zie: V e r s c h u e r e R e y n v a a n , Muzijkaal kunstwoordenboek (1795) 614; De
Mentor, 25 Mei 1827; S i e g e n b e e k , Geschied. leidsche hoogeschool II. T en B,
227-28; Nederl. muzikaal tijdschrift 1841, 94; G r e g o i r , Biographie des
artistesmusiciens néerlandais 1864, 154; Navorscher 1864, 44; Bouwsteenen, reg.;
V i o t t a , Lexicon der toonkunst III, 292; Cat. der muziekbibl. v.D.F. Scheurleer I-III,
reg.; E i t n e r , Quellen-Lexikon VIII (1903) 361.
Enschedé
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[Ruyven, Dirk van]
RUYVEN (Dirk v a n ), de jonge, geb. 1617 te 's Gravenhage, zoon van D i r k
D i r k s z . v a n R u y v e n v a n K l a p w i j k en A l e y d a V r a n c k e . Hij diende
als krijgsman onder Willem Frederik en vestigde zich later als agent in den Haag.
Van 1651 af verschafte hij allerlei tijdingen aan Willem Frederik en anderen. Volgens
een door hem zelf opgestelde memorie (Calendar of State Papers, D.S., 1667, 137)
diende hij de prinsen van Oranje langen tijd in ‘the secretariat’ en was koningin
Henriëtte Maria behulpzaam bij haar bezoek aan den Haag in 1642. Volgens
diezelfde memorie werd hij lang voor de restauratie overgehaald den lateren Karel
II van nieuws te voorzien. In 1655 werd hij betrokken in het proces van van Messen
en voor den tijd van 10 jaar uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht verbannen.
Sedert 1661 vestigde hij zich te Leeuwarden en schreef vandaar, veelal onder den
schuilnaam A r c h i b a l B a c q u o y en dikwijls door bemiddeling van Sir William
Davidson, geregeld brieven aan de engelsche secretarissen van staat Nicholas en
Arlington (bewaard in de Holland-Corresp., Public Record Office, Londen). In October
1661 was hij zelf in Engeland en kreeg toen waarschijnlijk een jaargeld van £ 200
toegezegd; in elk geval heeft hij voor zijne brieven meermalen geld ontvangen. In
die brieven doet hij zich kennen als een vurig hater van de Witt; zijne sterk
Oranjegezind-getinte berichten zijn dikwijls zeer overdreven. Hij schijnt een gevaarlijk,
leugenachtig mensch geweest te zijn. De legende, dat de acte van seclusie door
de Witt c.s. aan Cromwell zou zijn gesuggereerd, is waarschijnlijk door hem
uitgevonden. In 1666 werd zijne correspondentie met Engeland ontdekt; hij had
gelegenheid naar Antwerpen te ontkomen en werd in 1667 door het hof van Friesland
bij verstek ter dood veroordeeld. Wat er verder van hem geworden is, is onbekend;
waarschijnlijk is hij naar Engeland overgestoken, ofschoon Arlington aan William
Temple, toen gezant te Brussel, had opgedragen, om dit, zoo mogelijk, te voorkomen.
Van Ruyven was gehuwd met M a r g a r e t h a C o l t e r m a n s ; hij had 8 kinderen.
Een zijner vier zoons woonde in 1689 reeds 20 jaar in Engeland en was er een
‘doctor van slimme leden’.
Zie: Brieven van d e W ï t t , uitg. F r u i n - J a p i k s e III, 232-238 en de daar
geciteerde plaatsen; J a p i k s e , De verwikkelingen tusschen de Republiek en
Engeland van 1660-1665, 184, noot 1, en 242, noot 1; N e d e r m e i j e r v a n
R o s e n t h a l , Het strafgeding tegen J. van Messen en D. van Ruyven in Nijhoffs
Bijdr. X (1856) 195; G r o e n , Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 2e série, V,
62, 165-166; v a n S y p e s t e y n , Gesch. Bijdr. I, 70 vlg.; F r u i n , Verspreide
Geschriften IV, 275, 288. 301, VIII, 64 vlg.; Nijhoffs' Bijdragen 4e reeks, V, 394 en
405; Hs. van Ruyven in het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's
Gravenhage.
Japikse
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S.
[Santhorst, Dirk van (1)]
SANTHORST (Dirk v a n ) (1), zoon van Dirk I van Wassenaer, stamvader van het
geslacht van dien naam, overl. tusschen 1285 en 1305. Hij bouwde het huis Santhorst
onder Voorschoten.
Deze tak stierf in 1460 uit.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 62.
Obreen

[Santhorst, Dirk van (2)]
SANTHORST (Dirk v a n ) (2), Philips' zoon, nakomeling van zijn gelijknamigen
voorzaat, gest. na 1427. Hij was heer van Santhorst en van 1414-1419 kastelein
van Medemblik. Hij huwde M a r g r i e t , bastaarddochter van hertog Aelbrecht.
Zijn zoon D i r k liet uit zijn huwelijk met S i b i l l a v a n A s s e n d e l f t geen
kinderen na, zoodat met hem deze tak van het gesl. Wassenaer uitstierf en de
goederen aan den hoofdstam terugkwamen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 64.
Obreen

[Sasselee, Joost]
SASSELEE (Joost), leefde in het begin der 18e eeuw. Een met zijn naam
onderteekend vers komt voor in een bundel Op het huwelyk van Abr. van Nuys en
Corn. de Vos (Amst. 1722). V a n d e r M a r c k , Naemrol, schrijft hem twee stukken
toe, beide in 1738 te Amsterdam anoniem verschenen: De belachgelyke bankroetier,
klugtspel, en De ballingschap van Willem de I, Prins van Oranje, treurspel; dit laatste
met een vers ‘Aan den lezer’, onderteekend J.S.
Ebbinge Wubben

[Say, Lenert Henricksz.]
SAY (Lenert Henricksz.) overl. 23 Dec. 1586 is uit de geschiedenis van Rotterdam
ten tijde van de hervorming een bekende figuur. Zijn vader was H e n r i c k
M a t t h i j s z . S a y en zijn dochter was gehuwd met P i e t e r D i r c k s z . K a r r e ,
dien wij 1584-1623 in de rotterdamsche regeering aantreffen. Overigens weten wij
heel weinig van de familie. In 1566 en 1567 komt Lenert Say voor onder de
voornaamste aanhangers der nieuwe religie. Met eenige anderen zond hij aan de
vroedschap een request in om vrije godsdienstoefening en bij de besprekingen
tusschen de stedelijke regeering en de voormannen der hervorming speelt hij steeds
een rol. Hij behoorde tot de gegoede burgerij en was lijndraaier van beroep. Nu nog
herinnert de Langelijnstraat te Rotterdam aan de lijnbanen, die door hem en zijn
schoonzoon in 1584 aan de stad verkocht werden voor stratenaanleg. In 1563 was
hij kerkmeester van de S. Sebastiaanskapel, daarna duikt hij pas in 1572 weer op,
toen de zaak der hervorming te Rotterdam gezegevierd had en de regeering in dien
geest werd veranderd. Waarschijnlijk heeft hij behoord tot diegenen, welke bij Alva's
komst zijn uitgeweken naar Emden. In 1572 werd hij vroedschapslid en bleef dit tot
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zijn dood. Viermaal is hij in die periode burgemeester geweest en tweemaal
gedeputeerde ter dagvaart.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. in den loop der Eeuwen, Ned. Herv. Kerk 3 en
6; Rott. Jaarb. VIII, 100.
Moquette

[Schagen, Cornelis]
SCHAGEN (Cornelis), tweede zoon van Pieter Jansz. (kol. 1455), geb. te Alkmaar
20 Oct. 1590, overl. te 's Gravenhage 26 Jan. 1665. Hij werd 3 Nov. 1616 te Leiden
(volgens het Alb. Stud. toen 19 jaren oud) ingeschreven als student in de medi-
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cijnen. Na zijne promotie als med. doctor aldaar vertrok hij in het gevolg van den
ambassadeur van Aerssen naar Italië, kwam 3 Juli 1620 als ‘edelman’ te Venetië,
waar hem de gouden medaille van St. Marcus werd vereerd, en promoveerde te
Padua in de rechten. 18 Dec. 1621 werd hij secretaris, in het laatst van 1636 tevens
vroedschap van Alkmaar. Hij stierf als ordinaris-gedeputeerde en werd te Alkmaar
begraven. Hij huwde 4 Juli 1632 met L e v i n a , de nagelaten dochter van
burgemeester A d r i a e n d u G a r d i j n , die hem 18 kinderen schonk. In 1621
verscheen van hem Alckmaar Lof-dicht, een hoogdravend gedicht van ruim 1100
regels, in 1744 te Alkmaar herdrukt en gevoegd achter de haagsche titel-uitgaaf
1746 van v.d. W o u d e 's Kronijcke.
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers
(Alkm. 1892) 14; Algem. Nederl. Familieblad (Het geslacht Oudensteyn) 1903, 320;
o

Alkm. Courant 1890, n . 70 en 71 en ‘Pietersz. (Cornelis)’ (kol. 1415).
Bruinvis

[Schagen, Gerrit Pietersz.]
SCHAGEN (Gerrit Pietersz.), neef van den vorige, geb. 1 Nov. 1573 te Schagen,
gest. te Alkmaar 18 Juni 1616. Reeds 3 weken na zijn geboorte kwam hij in die stad.
Als boekbinder benutte hij de gelegenheid tot verkrijging van veel kennis in allerlei
vakken van wetenschap, leerde zonder onderwijzer een tiental oude en nieuwe
oostersche en europeesche talen, wijdde zich aan de dichtkunst en wordt genoemd
als beoefenaar der zeven vrije kunsten. Behalve natuurlijk theologant heet hij ook
jurist en ingenieur en iemand, die ‘d'heemlen teld, het aardryck overmeet’ en ‘leerd
bereyden den onghevonden steen, des wercks stoffen scheyden’. Drebbel verzocht
hem te vergeefs, mede naar Engeland te gaan; voorafgegaan door een brief aan
Adr. Anthonissen, waarin hij Drebbel's vondsten ophemelt, gaf hij in 1607 (bij Jacob
de Meester te Alkmaar) diens opdracht aan Jacob I van Engeland van het perpetuum
mobile uit als Wondervondt van de eeuwighe bewegingh ... oock mede bijgevoeght
een boeck Pymander beschreven van Mercurius driemaal de grootste, van welk
laatste zonderlinge stuk, dat den hoofdinhoud vormt, S. misschien de schrijver of
waarschijnlijker de vertaler is. Zijne geschriften zijn bij een brand te Edam verloren
gegaan. Of hij dezelfde is als Gerrit Pietersz. te Alkmaar (zie dien naam) is niet
bekend. Zijne weduwe N i e s g e P i e t e r s d . , die hem 2 kinderen had geschonken,
overleed 26 Dec. 1654.
Zie: C.P. S c h a g e n , Alckmaar Lofdicht en C.v.d. W o u d e , Kronycke van
Alcmaer ('s Grav. 1746) 104, 105.
de Waard

[Schagen, Helico van]
SCHAGEN (Helico v a n ) was 1519-22 rector van de latijnsche school te Haarlem,
‘een man van groot aanzien en geleerdheid, meer als gewoon, die de vervallen
scole gereformeert ende jonge jeugd in goede tucht gehouden heeft’.
Zie: H o f f m a n , Bekn. Gesch. van het gymnasium te Haarlem (Haarlem 1889)
4.
de Waard

[Schagen, Marten]
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SCHAGEN (Marten), geb. te Alkmaar 24 Oct. 1700, overl. te Utrecht 20 Oct. 1770,
zoon van P i e t e r M a r t e n s z . S. en G r i e t j e J a -
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c o b s V o l d e r . Na de latijnsche scholen te hebben bezocht, werd hij leerling bij
een boekverkooper, doch zette hij 's nachts zijne taalstudiën voort en maakte hij
zich de beginselen van het hebreeuwsch eigen. Zijne godsdienstige opleiding dankte
hij aan Dirk Klaesz. Keeren, liefdepreeker der friesche doopsgezinde gemeente.
Na zijnen doop in 1718 vertrok hij naar Amsterdam, om zich verder in den boekhandel
te bekwamen, welke hij aldaar in 1729 voor eigen rekening op den Nieuwendijk
begon te drijven. Hij verzamelde eene menigte geschriften en geschriftjes uit
vroegeren tijd, welke zonder zijne zorg allicht geheel verloren zouden zijn gegaan
en sedert hunne plaats hebben bekomen in de bibliotheek der Doopsgezinde
Gemeente. Zijne godgeleerde studiën onderhield hij door zijn omgang met de
Collegianten, en in 1727 werd hem het leeraarsambt bij de friesche gemeente (a r k e
N o a c h s ) opgedragen. Elf jaren later nam hij het beroep naar de beide
doopsgezinde gemeenten zijner geboorteplaats aan, in 1739 sloeg hij beroepen af
naar Rotterdam en Utrecht, maar in 1741 gaf hij gehoor aan eene tweede
uitnoodiging van laatstgenoemde stad. Daar richtte hij met M. Tydeman, C.A.
Wachendorf en M.A.v. Asch v. Wijk het taal-, oudheid- en dichtkundig genootschap
‘Dulces ante omnia Musae’ op, aan welks bloei hij zich met Z.H. Alewijn veel gelegen
liet liggen; ook was hij een der stichters van de Maatschappij der Ned. Letterkunde,
en bevriend met den bekenden taalkundige Lambert ten Kate. Zijne
verdraagzaamheid en zijn ijver worden gelijkelijk geroemd. Meer kinderen verloren
hebbende, bezat hij in 1745, nevens zijne vrouw, nog één zoon en eene dochter.
Dien zoon deed hij, wat hij zelf gemist had, eene academische opleiding ontvangen.
Volgens zijn verlangen is S. aan de Bildt, waar hij een grafkelder voor zich had doen
maken, begraven. De door J. C u p e r u s op S. gehouden lijkrede is te Utrecht in
druk verschenen. Schagens oorspronkelijke werken en vertalingen zijn de volgende:
De mensch in Christus, of het geestelijk leven (Amst. 1725); Vertaling: J. S t e v e n s ,
Goude Keten, of Overwegingen van de Vier uitersten des Menschen, met
Aenleidelicke Verzen (Amst. 1726); Beletselen des geestelijken levens (Amst. 1727);
Vertaling: J.A. T u r r e t i n s Predikaatsie op het Eeuwfeest der Geloofshervorming
van Zurich over Joan. 12, vrs. 16-36, achter J.F. O s t e r v a l d s Ontwerp der
Kristelijke Zedekunst (Amst. 1728); Vertaling: J.F. O s t e r v a l d s Verhandeling
tegen de Onkuischheit, en over de Kuischheit, met een Ontledende Tafel, Registers
enz. (Amst. 1730); Godgeleerde, Historische, Natuur- Genees- en Aerdrijks-kundige,
Poëtische en Regtsgeleerde Vermakelijkheden, of Uitgeleze Keurstoffen over
Alderley onderwerpen: Uit de beste dagelijks in 't licht komende Uitlandsche
Schrijvers, enz. ten Algemeenen Nutte bijeengebracht (Amst. 1730-43); Historie der
Christenen, die men gemeenlyk Waldensen noemt (Amst. 1732, Haarl. 1765); De
Messias Uitgeroeit, of Kerkrede over de Kruisdragt en Kruissiging des Zaligmakers
(Amst. 1735, 2e druk 1736) met een nader Aenspraek aan de Gemeente (Haarl.
1739); Vertaling: S. W e r e n f e l s , Twistreden tegen de Vleeschelijke Gerustheit,
achter den derden druk van W e r e n f e l s Predikatiën (Amst. 1735); Korte
Schriftuurlijke Stellingen, tot Onderwijs der Doopsgezinde Geloofsleeringen, te
Alkmaar (Alkm. 1738); Vertaling: J.F. O s t e r v a l d , Sleutel des Bijbels, of Inhoud
en Bedenkingen over het Nieuwe Testament, met de voorredens van Chry-
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sostomus over de Brieven, en de Inhoud en Bedenkingen over eenige Kapittelen
van de Openbaring van Joannes (Amst. 1740 en 1742, 2 dln.); Eenvoudige
Handleiding tot de Algemeene Waerheden van het Christendom, voor zulke die den
H. Waterdoop, op hun Geloove begeeren te ontfangen (Alkm. 1741); Kerkrede over
het oude geloof en 't goede geweten, de merktekens der waere kerke, uitgesproken
te Utrecht 9 Dec. 1742; Aanhangzel over de Byzondere Leerstukken des Geloofs,
welke de Doopsgesinden handhaven, met Voorbereidende Overdenkingen tot het
Ontfangen van den H. Waterdoop, voor de onderwezene in de Beginselen van het
Christelijk Geloove (1743); De Kerk der Nederlandsche Doopsgesinden in derzelver
Reformatie vertoont in 3 leerredenen (Haarl. 1743); De Reformatie der Nederl.
Doopsgesinden en deselve tegen alle bezwaaring verdedigd in twee Leerredenen
over 2 Cor. VI, 8, 9 en 1 Tim. I, 19 (Haarl. 1744); Vertaling: B e n n e t , De
Godsdienstige Christen in zyn binnekamer of handeling van de godvrugtige
huisoeffeningen eenes christens (Haarl. 1744); Vertaling: S.F. R u e s ,
Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde
Nederlanden (Amst. 1745); Het eerste Kapittel van Joëls Profetie overwogen, en
op 's Lands toestand gepast: Met een Aenhangsel van Boetstoffen en Bedestonden,
Waerin, onder andere, Egypte's veepest, en Jona's derde hooftdeel, Verhandelt
worden (Haerl. 1745); Naamlijst der Doopsgezinde Schrijveren en Schriften, van
1539-1645 (Amst. 1745); Vertaling: G.W. graaf v. K n i p h u y z e n N i e u o o r t ,
Heilige Alleenspraken van een godvruchtige ziel met haaren God, mitsgaders
gebeden en overdenkingen ter oeffeninge van Godsaligheid en doormengt met
stigtelijke vaersen en gezangen (Alkm. 1747); Naeuwkeurige Beschryving Van Alles
Wat de Heeren Studenten der Utrechtsche Hooge schole verrigt hebben, Ter
gelegenheit van, en by de Blyde Komst en Inhuldiginge van zyne Doorluchtige
Hoogheit Willem Karel Hendrik Friso (Utr. 1747); Vertaling: T. G r e e n , De vier
uitersten der menschen (Amst. en Hoorn 1749); Vertaling: B. B e n n e t , Twintig
godvruchtige bespiegelingen of overdenkingen voor plegtige en bijzondere dagen
des jaars, en op Christelijke Feestdagen (Haerl. 1751); Korte en schriftuurlijke
stellingen tot onderwijs van Doopsgezinde geloofs leerlingen (Haerl. 1751); Vertaling:
J.J. B u r l a m a q u i , Beginselen van het Burgelijke Regt, waar in de oorsprong en
Aart der Burgerlijke Maatschappye en des oppergebieds, nevens de beste
Regeeringsvorm, de pligten der Overheeden en der onderdaanen, de magt van
wetten te geven, den Godsdienst te reguleren en te handhaven, straffen op te leggen,
cyns te heffen enz. (Haarl. 1752); De Heilige week of nieuw Avondmaalsboekje
(Haerl. 1753); Vryheit en zuivere Godsdienst aen Israël en Nederland door den
Allerhoogsten wonderdaediglyk geschonken; of Leerrede uit Exodus XV, vers 11-13
(Haerl., Amst. en Utr. 1762); De Muziek in den openbaeren godsdienst. Predikatie
ter inwijding van het eerste kerkorgel in de doopsgezinde kerk te Utrecht (Utr. 1771).
In de Leerzame Verlustigingen zijn voorts nog opgenomen: Drie Proeven van
Aenmerkingen over den Lastbrief aen de Efezische Kerk, Openb. II, vers 1 tot 7;
Vertaling van D.E. J a b l o n s k i 's Brief wegens den Openbaren Kerkdienst en de
Maniere deszelfs. Vertaling: d e B e a u s o b r e , Historie van den Dwaalgeest Manes,
volgens de Syriers enz. nevens het zakelijke van de Acten van Archelaus. Voorts
vinden wij nog genoemd eene vertaling van P e a r s a l l 's Bespiegelingen. Op D.
van
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Mollem vervaardigde hij een Lijkdicht. De belangrijkste uitgaaf van den
boekhandelaar S. zal wel geweest zijn de in 1732 gedane van Alle de werken van
F l a v i u s J o s e p h u s , zijnde de door hem en de zaandamsche leeraren A.
L o o s j e s en J.L. R o g g e uit het oorspronkelijk grieksch, onder toezicht van prof.
S. Haverkamp verbeterde en vermeerderde vertaling van W. Sewel.
Zie: C.P. B r u i n v i s , Levensbijzonderheden van Marten Schagen, in Doopsgez.
Bijdr. 1881, 106; Catalogus v.d. Bibliotheek der Vereen. Doopsgez. gemeente te
Amsterdam.
Bruinvis

[Schagen, Petrus]
SCHAGEN (Petrus), geb. te Amsterdam, overl. 1753, zoon van den voorg. In 1746
ingeschreven als student te Utrecht, gaf hij daar uit een Quaestio naturalis de terrae
motu (Traj. 1747), ging hij, na voleindigde studie in geneeskunde, zich onder leiding
van zijn vader op de godgeleerdheid toeleggen en was hij 1751-53 leeraar bij de
doopsgezinden te Westzanen op 't Zuid. Zijn vader gaf na zijn dood van hem in het
licht: De Natuur en Zalige gevolgen van 't ware Christelijke leven, met het grote
zielsgevaar van 't na en byna Christendom, in vijff leerredenen, en voegde daaraan
toe deszelfs levens en stervens gedagtenis, in een leerreden den 16 December
1753 over Mattheus XXV vs. 23, door deszelfs vader (Haarl. 1755).
Bruinvis

[Schagen, Pieter Jansz.]
SCHAGEN (Pieter Jansz.), geb. te Schagen 17 Jan. 1578, overl. te Alkmaar 28 Apr.
1636. Zijn vader kwam naar Alkmaar wonen, waar hij grofsmid en ijzerkooper werd.
P i e t e r was graankooper, werd in het laatst van 1608 lid der vroedschap, 22 Febr.
1610 door commissarissen der Staten ontslagen, maar 11 Oct. 1618 door prins
Maurits hersteld. Inmiddels had hij tot de bestuurders der na de afzetting van ds.
van Hille ontstane doleerende gemeente behoord. In Febr. 1619 werd hij door de
Staten benoemd tot een der 24 rechters van de gevangen heeren. Heeft hij voor
den dood van Oldenbarnevelt gestemd, dan wilde hij, evenmin als Adriaan van
Swieten, zulks later weten. B r a n d t verhaalt, dat hij gezegd had ‘dat niemand
zijnen kinderen met waarheid zou kunnen verwijten, dat hij den advocaat ter dood
had verwezen, want dat had hij niet gedaan’. Hoe het zij, de remonstranten haatten
hem fel. Carolus Niellius liet zich in een brief van 12 Dec. 1625 aan B. Vesekius
zeer ongunstig over 's mans zedelijkheid en eerlijkheid uit. Schagen bracht het tot
rekenmeester in de Generaliteits-Rekenkamer, afgevaardigde in den Raad van
State, lid der Staten-Generaal (6 Mei 1625), een dezer afgevaardigden in de
vergadering van de Negentienen der W.I. Compagnie (10 Oct. 1626) en schout van
Alkmaar (30 Nov. 1627), welk ambt hij tot zijn overlijden bekleedde. Hij moet een
bekwaam man geweest zijn, die vele talen sprak, verschillende instrumenten
bespeelde en vrij goed schilderde, maar zijn Alcmaer Belegh, in 1615 te Amst.
verschenen en sedert bij eenige uitgaven van v.d. W o u d e 's Kronijcke gevoegd,
geeft een gering denkbeeld van zijn dichtvermogen.
Hij huwde in 1597 (ondertrouw 22 Juni) met M a r i t g e n , geb. 4 Dec. 1575,
begraven 14 Apr. 1645, dochter van G i l l i s G i l l i s z . O u d e n s t e y n , en verwekte
bij haar 14 kinderen.
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers
(Alkm. 1892) 10; Algem. Nederl. Familieblad (Het geslacht Oudensteyn) 1903, 317.
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Bruinvis

[Schaghen, P.]
SCHAGHEN (P.), is mij niet anders bekend dan als schrijver van de Telkonst. Het
alderschijnlichtst werckstuck in den telkonstoorden, doch daetlyck 't alderswaerst
om dat wel te b' antwoorden, is,
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dat men vraeght in hoeveel jaren, dat men sal betalen een ghekocht huys voor een
sommental van achtmael duysent pond? Daervan men 't eerste jare betale moet d'
een helft, opt tweede jaer daernare hetvierendeel van de hoop en voort elek jaerlicx
stond de helft der laetste pay tot juyst d' achtduyzend pond. - Wonderreden. - Als
ick (in myn jeugd) myn meester d' antwoord (na lang zoeckens) ghebraght hadde,
zeyde hy; Ick moet bekenen, dat ghy my voldaen hebt, alhoewel ick wel weet, dattet
niet te beantwoorden en is. (Rott. 1628).
de Waard

[Schelling, Johan Georg]
SCHELLING (Johan Georg), sergeant-geweermaker, MARIEN (François), eur.
soldaat en SOSMITO, inl. soldaat, zijn de namen van drie mannen die, zwaar
gewond, zich bereid verklaarden toen, tijdens den opstand van Batipoe (Sum. W.K.,
1841) de schans te Goegoeq Malintang (bij Padang Pandjang) wegens gebrek aan
leeftocht door de kleine bezetting moest worden verlaten, achter te blijven en, zoodra
de vijand de versterking zou bezetten, den brand in het kruithuis te steken. Aldus
geschiedde, in den nacht van 27-28 Febr. 1841.
Op last van het legerbestuur is, ter plaatse waar het kruithuis stond, ‘een
gedenkteeken gesticht en daarop de namen (der drie helden) geschreven, tot
beschaming van den muiter en tot roemrijke herinnering van (hunne) heerlijke daad’
(Dagorder van 5 Mei 1841).
Zie: H.M. L a n g e , Het Ned. O.I. Leger ter W.K. van Sumatra, ('s Hertogenb.
1852), II, 429; E.B. K i e l s t r a , Sum. W.K. van 1841-49 in Bijdr. T., L. & Vk. van
N.I., 5e volgr. VI.
Kielstra

[Schepers, Bastiaen]
SCHEPERS (Bastiaen), zoon van Willem Bastiaansz. die volgt, werd 27 Mei 1650
te Rotterdam gedoopt, 13 Sept. 1668 als student in de philosophie te Leiden
ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het gedrukte Alb. Stud.) en 13 Juni 1671
aldaar als student in de rechten, in welk vak hij 24 Nov. 1673 promoveerde op een
diss. de Consuetudine. Hij was pensionaris der stad Rotterdam van 1667-1692,
secretaris van 1680-1692 en vroedschapslid van 1698-1703. Verder bekleedde hij
in die periode nog allerlei smalle ambten. In 1702 werd hij benoemd tot bewindhebber
der O.I. Compagnie. Ook was hij hoogheemraad van Schieland van 1693-1704. Hij
huwde 17 Mei 1679 te Delfshaven met G e e r t r u y d T i m m e r s en stierf 7 Maart
1704 aldaar.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Schepers, Gerard]
SCHEPERS (Gerard), zoon van Willem S., die volgt, geb. 21 Maart 1720, overl. 23
Maart 1757 te Rotterdam, werd 18 Mei 1736 als student te Leiden ingeschreven en
promoveerde aldaar in de rechten. Hij was lid van de vroedschap zijner vaderstad
van 1749-1756 en bekleedde in dien tijd verschillende smalle ambten. In 1750 was
hij zijn vader opgevolgd als ontvanger-generaal der admiraliteit op de Maas. Hij was
van 1730-1750 rentmeester en daarna tot zijn dood secretaris van Schieland. Hij
huwde 30 Maart 1746 te Rotterdam met J a c o b a P r i n s . Dit werd bezongen in
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Echtgezangen door K. B o o n v a n E n g e l a n d , F. C h a m o i s , N. V e r s t e e g
e.a. Hij wordt daarin genoemd ‘der beide rechten licentiaet’ en kanunnik in het
Domkapitel te Utrecht.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. 1.
Moquette

[Schepers, Willem]
SCHEPERS (Willem), zoon van Bastiaan hiervoor, geb. 23 Mrt. 1684, overl. 12 Mrt.
1750, werd in 1712 tot lid van de vroedschap benoemd en bleef dit tot zijn dood.
Burge-
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meester was hij meermalen tusschen 1722 en 1744, in het college der admiraliteit
op de Maas had hij zitting van 1718-1721, lid van de hollandsche rekenkamer was
hij van 1724-1727, gecommitteerde raad van 1730-1733, 1736-1742 en 1745-1750.
Verder bekleedde hij in die periode nog verschillende kleine ambten, o.a. was hij
van 1702-1721 rentmeester en secretaris van Schieland, hoogheemraad van
Schieland van 1721-1750 en in die periode ook ontvanger-generaal van het college
der admiraliteit op de Maas. Hij huwde 13 Jan. 1718 te Rotterdam met E l i s a b e t h
C h r i s t i n a v a n d e r D u s s e n , bij welke gelegenheid Huwelijkszangen van
een onbekenden dichter verschenen. Een copie van zijn portret, geschilderd door
o

J. Stolker, bevindt zich in het museum Boijmans te Rotterdam n . 288.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Schepers, Willem Bastiaansz.]
SCHEPERS (Willem Bastiaansz.) of zooals hij gewoonlijk genoemd werd, W i l l e m
B a s t i a a n s z . werd in 1620 geb. te Haarlem. Reeds in 1641 woonde hij te
Rotterdam en in 1659 ontmoeten wij zijn naam het eerst in de regeering aldaar. Hij
werd toen penningmeester van de groote visscherij en is dit afwisselend tal van
jaren geweest. Van 1672-1698 was hij lid van de vroedschap, tusschen 1678 en
1696 herhaaldelijk burgemeester en tusschen 1673 en 1698 zien wij hem dikwijls
onder gedeputeerden ter dagvaart genoemd. Daarna heeft de rijke koopman-reeder,
die te Rotterdam een werkzaam aandeel had genomen aan de opheffing van het
Eeuwig Edict en daarom 25 Aug. 1672 bij de verandering der regeering in
prinsgezinden geest dadelijk in aanmerking was gekomen als lid van de vroedschap,
zijn ontslag genomen uit dit college, waarvan hij zooveel jaren een sieraad was
geweest. Van 1690-1693 was hij ook hoogheemraad van Schieland geweest, in
welk ambt zijn zoon hem toen opvolgde.
Meer bekend is deze Rotterdammer bij de marine. In 1673 vertrok Bastiaensz.
onder luitenant-admiraal Cornelis Tromp naar de fransche kust bij de voorhoede
onder Danckers. Wel had hij vele Groenlandvaarders, koopvaardijschepen en
haringbuizen in zee, doch zelf had hij nog nimmer aan krijgsverrichtingen
deelgenomen en, dat hij reeds in 1673 benoemd werd tot luitenant-admiraal bij de
vloot, is zeker een merkwaardig verschijnsel. Voor een groot deel mag men deze
benoeming wel toeschrijven aan partijgeest, maar reeds op den eersten tocht deed
hij zich kennen als een bekwaam en ijverig officier. In Dec. 1674 teruggekeerd, werd
hij in 1676 uitgezonden om de Duinkerkers te tuchtigen. Met een smaldeel van 12
schepen hielden hij en Jan van Nes deze zeeroovers gedurende dat jaar in bedwang
en in datzelfde jaar trok hij met een sterk eskader naar de Noordzee om de Denen
tegen de Zweden te helpen. In 1677 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van
het eskader, dat voor datzelfde doel tegen de Zweden werd afgezonden. Op dezen
tocht onderscheidde hij zich zoo, dat koning Christiaan van Denemarken hem in
den adelstand verhief en hem ridder van de Danebrogsorde maakte. In 1681 werd
hij, in plaats van luitenant-admiraal van het Noorderkwartier, ter vervanging van
Cornelis Tromp tot luitenant-admiraal van de admiraliteit van Amsterdam benoemd.
Krijgsverrichtingen zijn er verder niet van Bastiaensz. te vermelden, doch hij heeft
veel gedaan tot reorganisatie van ons zeewezen en hem viel de eer te beurt in 1688
op zijn fregat ‘Den Briel’ den Prins naar Engeland over te brengen. Na dien tijd is
hij niet meer
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uitgevaren, doch van zijn diensten werd meermalen gebruik gemaakt voor het
voltallig maken der vloot en in 1686 werd hij te Rotterdam gekozen tot directeur van
den Levantschen handel. Hij huwde 28 Mei 1641 te Rotterdam met B a r t h a d e
J o n g of B a e r t g e J a n s en stierf aldaar 21 Jan. 1704, waarna hij met
buitengewone pracht en praal begraven werd in de Groote Kerk in de oude kapel
van Kralingen, in 1695 door hem aangekocht. Verschillende portretten zijn van hem
bekend, waarvan een geschilderd door P. van der Werff in het museum Boijmans
te Rotterdam en een teekening in sepia in het gemeente-archief aldaar, en een zeer
fraaie ets van R. de Hooghe.
Zie: H o o s in Het Nederl. Zeewezen, VIII, 15 Nov. 1909, waar echter zijn
penningmeesterschap van de groote visscherij te vroeg gesteld wordt.
Bronnen Gesch. Rott. I; II, XIX, 379, 380; Alg. Ned. Familiebl. 1886, 38-39, 65;
Rott. in den loop der eeuwen I, 219, 225, 227, 233, 234.
Moquette

[Schillemans, Cornelis]
SCHILLEMANS (Cornelis), geb. te Dordrecht 5 Dec. 1840, overl. te Zutphen 20
Juni 1904, vestigde zich in het laatst van 1862 uit Dordrecht te Zutphen, waar hij 1
Jan. 1863 den boekhandel en de uitgeverszaak van W.J. Thieme overnam en
voortzette onder den naam W.J. Thieme en Cie. In de laatste jaren van zijn leven
was Schillemans uitsluitend boekdrukker en uitgever. Bekend o.a. zijn zijne uitgaven
op onderwijsgebied en der populair wetenschappelijke werken van Flammarion,
Bölsche en anderen.
De Zutphensche Courant, eerst eigendom eener vennootschap en op zijne
drukkerij gedrukt, nam hij over. Schillemans had zitting in verschillende besturen,
o.a. het hoofdbestuur der Liberale Unie, en was meermalen lid van het bestuur van
den Nederl. Uitgeversbond en van de Vereeniging tot bevordering van de Belangen
van den Boekhandel.
Gimberg

[Schoonhoven, Age Wigers]
SCHOONHOVEN (Age Wigers), boterkoopman te Workum, een der voormannen
van het friesche Réveil, geb. te Workum 9 Juni 1813, aldaar overl. 4 Apr. 1869. Zijn
vader W i g e r A. S c h o o n h o v e n , stond reeds in geregelde briefwisseling met
Bilderdijk. De zoon stond in levendige betrekking met Capadose, da Costa, de Liefde
en andere Réveilmannen. Op zijn initiatief werd te Workum opgericht de ‘Vereeniging
tot heil des volks’, die evangeliseerde en traktaten verspreidde; verder organiseerde
hij in zijn woonplaats de ressortsvergaderingen van de provinciale Vereeniging der
Waarheidsvrienden en gaf den stoot tot de oprichting eener christelijke school in
1858. Hij werd in 1858 gekozen tot lid van de Provinciale Staten, doch bedankte.
Jarenlang was hij wethouder. Hij stond bekend als een vurig vriend van het
Oranjehuis. De prins van Oranje bracht hem in 1852 een bezoek met zijn gouverneur
jhr. de Casembroot.
Zie: levensbeschrijving in het friesche tijdschrift Yn ús eigen Tael, 1910, 133-153,
door schrijver dezes.
Wumkes
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[Schoonhoven, Anianus van Anian de Schonau in de engelsche
bronnen]
SCHOONHOVEN (Anianus v a n ) (A n i a n d e S c h o n a u in de engelsche
bronnen), dominicaan, geboortig uit Holland, legde hij in Engeland zijne
kloostergeloften af. Door den dood van Joannes, bisschop van St. Asaph, suffragaan
van Canterbury, in 1268, werd Anianus van Schoonhoven tot dezen bisschopszetel
benoemd, en geconsacreerd 21 Oct. 1268. Hij overleed 5 Febr. 1293.
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Zie: E u b e l , Hierarchia catholica medii aevi I, 113; B. d e J o n g h e , Belgium
Dominicanum 144; Dictionary of national Biography L, 438.
G.A. Meijer

[Schoonhoven, Theodoricus van]
SCHOONHOVEN (Theodoricus v a n ), dominicaan. Hij trad te Utrecht in het klooster,
werd in 1530 baccalaureus en in 1539 op het generaalkapittel te Rome tot magister
in de godgeleerdheid bevorderd. In 1538 prior te Utrecht zijnde, werd hij door het
provinciaal kapittel te Zwolle met algemeene stemmen tot provinciaal gekozen. Hij
bestuurde de nederduitsche provincie tot 1551 en overleed vermoedelijk omstreeks
1558.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 23.
G.A. Meijer

[Schouten, Marinus]
SCHOUTEN (Marinus), S c h o l t e n , heelen verloskundige, geb. 1725, vermoedelijk
te Antwerpen, gest. te Rotterdam 4 Mei 1778 (in de Hand. v.h. Bataafsch Genootsch.
wordt als sterfdag 2 Mei 1779 opgegeven) en te Antwerpen begraven.
Schouten werd 20 Febr. 1759 benoemd tot stads-vroedmeester te Rotterdam op
een jaarwedde van 18 gld. en woonde op de Hoogstraat en in de Lombertstraat bij
't Leidsche Veer. Hij was een der eersten, aan wien Hoogendijk zijn plan tot stichting
van het Bataafsch Genootschap openbaarde; van dit genootschap was hij directeur.
Schouten behoorde tot het Geneeskundig gezelschap te Rotterdam, hetwelk een
geschrift uitgaf om de voordeelen van de inenting der kinderpokken te bepleiten
(zie het art. Leempoel, kol. 1260). Zijn geschilderd portret is in het Bataafsch
Genootschap te Rotterdam.
Zie: Verh. Bataafsch Genootsch. 1775, II, 92; L.S.A. H o l t r o p , Biblioth.
medico-chirurgica; Rotterd. Historiebladen I, 98 en 121.
van Leersum

[Schouten, Petrus]
SCHOUTEN (Petrus), geb. te Hoorn, overl. te Alkmaar 16 Oct. 1805, oud 59 jaren,
werd in 1782 pastoor te Oegstgeest, in Mei 1790 der S. Matthiaskerk te Alkmaar.
In 1785 werd hij door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bekroond voor de
beantwoording harer eerste prijsvraag: Welke bewijzen leveren natuur en reden op
voor het bestaan van God; in hoeverre kunnen wij dit Wezen kennen, en welke
zedenkundige gevolgen kunnen daar uit afgeleid worden? De staatsomwenteling
van 1795 begroette hij met een preek: Ons verlost en juichent Vaderland; naar
aanleiding dezer woorden: Dit is door den Heer geschiedt, en is wonderlijk in onze
oogen. Psalm 117, v. 23. Voorgesteld, op den eerste Zondag der Bataafsche Vrijheid,
den 25 Januarij 1795, door den burger P. S c h o u t e n (Amst.). Een exemplaar
dezer preek werd 20 Maart uit eene voorname stad in Holland gezonden aan de
Provisioneele Representanten met een ongeteekenden brief, waarbij Schouten
aanbevolen werd als bisschop der r.c. missie. De Representanten namen 1 April
kennis van dit schrijven, maar hielden het buiten deliberatie.
Behalve de beantwoording der prijsvraag en de politieke preek heeft van S. het
licht gezien: 't Heilig verlangen naar den Messias, voorgesteld in 4 Predicatiën, op
de vier Zondagen van den Advent (Amst. 1793); De ware godsdienst 1794 (opnieuw
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uitgegeven te Rotterdam 1828); Overgang van Frans Voorhout, uit de gemeenschap
der Gereformeerden naar die van de Roomsch Katolijke Kerk, door zijne openbaare
belijdenis van derzelver leere, gedaan te Alkmaar, op Zondag 10 September 1797,
voorgesteld naar aanleiding der woorden: Hand. IX: 21 (Amst. en Alkm.);
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De overgang van Frans Voorhout ... verdedigd; ter beantwoording van een geschrift,
genaamd: De overgang van Frans Voorhout ... getoetst; Voorrede. Voornaamlijk
ingericht ter beantwoording van het Drietal Brieven, over gemelden Overgang,
tusschen Vrienden te Utrecht en te Alkmaar, 56 bl., vóór de Verantwoording van
Frans Voorhout, en Narede van 72 bl. achter het vierde en laatste stukje der
Verantwoording (Amst. en Alkm. 1798); Een kort doch genoegzaam antwoord op
een ander: De beschuldiging van den pastoor P. Schouten wederlegd (Amst. en
Alkm. 1799-1800, 4 st.); Beantwoording der vraag: welke bewijzen leveren natuur
en rede voor het bestaan van de godsdienst en welke bewijzen zijn er voor het
bestaan eener onfeilbare kerk (Amst. 1802); Godvruchtige bedenkingen over het
Onze Vader (Amst. 1803); Uitbreiding wegens 't Heilig Sacrament des Autaars, en
de Heilige Offerhande der Misse, volgens de 32ste en 33ste Les der Mechelsche
Catechismus (Amst.); Ook te Rotterdam als: Uitbreiding van het onderwijs der
roomsch katholijke jeugd wegens het H. Sacrement; Vredewensch aan de
roomsch-katholijke gemeente te Obdam, den 10 October 1803, by gelegenheid der
inwijding van het door dezelve verkregen kerkgebouw, naar aanleiding dezer
woorden: Vrede zij dezen huize Matth. X, 21 (Amst. 1803); Bijvoegsel tot den
vredewensch aan...; ter verantwoording van het gezegde in dezen, wegens de
herkomst van het door dezelve verkregen kerkgebouw, welk gezegde Ds. H. van
Bork, predikant bij de hervormden te Wognum en Wadwai, in zijne redevoering, den
6 November l.l. of aan onkunde, of aan moedwilligheid heeft toegeschreven (Amst.
1804); Predicatie over de zorg der ouders voor het welzijn hunner kinderen, naar
aanleiding van het gebed eener oversten der synagoge aan Jesus, voor de
behoudenis van zyn twaalfjarig dochtertje, Matth. IX, vs. 18 (Amst. 1804). Voor de
uitgave van De ware godsdienst is Schoutens portret geplaatst, gegraveerd door
L.A. Claessens.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XXI, 190, 304; XXIX, 328.
Bruinvis

[Schrassert, Mr. Johan]
SCHRASSERT (Mr. Johan), beroemd geldersch jurist, geb. te Arnhem 14 Juli 1687,
waar zijn vader H e n d r i k S c h r a s s e r t (gehuwd met G e e r t r u i d W i t t e n )
advocaat bij het Provinciaal Hof van Gelderland was, gest. te Harderwijk 1 Febr.
1756. Den naam Johan ontving hij naar zijn grootvader, bekend magistraat in de
17e eeuw en herhaaldelijk gecommitteerde ter Staten-Generaal. Nadat zijn vader
in 1693 secretaris van Harderwijk geworden was, bezocht de zoon het veluwsche
gymnasium aldaar, en werd te zijnen behoeve een acte van survivance opgemaakt
om hem zijn vader als secretaris te doen opvolgen, welk stuk later gecasseerd werd.
7 Sept. 1702 te Harderwijk als J. Schrassert ‘Harderovicenus’ ingeschreven als
stud. in de rechten, studeerde hij hier vooral onder zijns vaders vriend Westenberg
‘die een bysonder werk van hem maekte’ en voelde hij zich bijzonder tot het ‘jus
controversum’ aangetrokken. Nadat hij inmiddels in 1703 zijn beide ouders verloren
had, promoveerde hij 5 Aug. 1706 tot dr. utr. iuris na openbare verdediging eener:
Dissertatio de rebus natura, facto et tempore nullius. In hetzelfde jaar vestigde hij
zich als advocaat bij het Hof te Arnhem, uit welken tijd reeds zijn studie van het
vaderlandsche recht dagteekent. Weldra benoemd tot secretaris van Harderwijk
(1709), voldeed hij in die betrekking zoodanig, dat hem de titel van raad-extraordinaris
werd verleend. en telkens herbenoeming volgde, totdat in 1717
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een aanstelling voor het leven werd verkregen. Later eveneens benoemd tot schout
van Harderwijk, bleef hij tot zijn dood in 1756 deze ambten met eer bekleeden.
Tevens was hij als praktiseerend advocaat zeer gezocht. Geroemd worden zijn
buitengewoon geheugen en werkkracht. De lange rij zijner thans nog waardevolle
en herhaaldelijk geciteerde geschriften bewijst dit laatste bovendien. Zijne werken
bewegen zich zoowel op historisch als juridisch gebied, bij het laatste speciaal op
dat van het inheemsche recht, met voorliefde op dat der practijk. In het kerkelijk
leven van zijn tijd stelde hij, ook door zijn veeljarig ouderlingschap, veel belang, en
nam daarin door zijn strijdschriften een levendig aandeel. Wordt van de eene zijde
er op gewezen, ‘dat hij de eenigheit allenthalve in de gemeinte heeft gesogt te
bewaaren ende alle scheuringe en nieuwigheden te weeren’, van de andere zijde
is niet ten onrechte op zijne onverdraagzaamheid de aandacht gevestigd. Bij zijne
vrouw F r a n s i n a F o c a n u s liet hij geene kinderen na. Hij schreef, behalve een
ongedrukte verhandeling over het erfhuisrecht: Commentatio ad reformationem
Velaviae, in qua exhib. et illustr. ordinat. Ao. 1688 et 1711 (Hard. 1719); Manipulus
sicilimentorum feudalium (Hard. 1723, 2e dr. 1758); Tractatus de jure decimandi
Gelrico (Hard. 1723, 2e dr. 1757); Lib. singularis de censu dominico et conventionali
(1724, 2e dr. 1758); Exercitationum trifolium. I Dissert. de fama. II Dissert. de sacris
privatis. III Cogitationes ad quosdam versus Juvenalis, materiam sponsaliorum,
nuptiarum et matrimonii spectantes (Hard. 1729); Gereformeerde Willekeuren en
Stadtrechten van Harderwijk (Hard. 1734); Practicae Observationes praec. ex jure
Gelro-Zutph. (1736); Codex Gelro-Zutphanicus (Hard. 1740, 2 dln.) (Schrasserts
meest bekende werk, waarvan het eerste deel een rechtsgeleerd woordenboek in
alphab. volgorde, het tweede deel de ‘Stucken en Documenten’); Consultatiën,
advysen ende advertissementen (Hard. 1740-54, 5 dln.); Den Veluwsche Practizijn
(Hard. 1745); Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlijkheid Almelo.
Gedaan opstellen .... door A.Ph.Z. Graaf van Rechteren (Hard. 1749); (Hiertegen
verschenen in 1751 Consideratiën van S.E. t e n B r i n k en G. J o r d e n s ten
behoeve van ridderschap en steden van Overijssel, waarop de graaf van Rechteren
door Schrassert Contra-Consideratiën deed opstellen, 1751); Hardervicum antiquum
ofte beschrijvinge van Harderwijk (Hard. 1730, 2e dr. 1732); Kortbondig ondersoeck
en berigt, dienende tot een rechtelyck bewys, dat de hedendaegsche
saemenkomsten ende oeffeningen van de soo genaemde fynen ongeoorlooft zyn
ende diensvolgens door de tydelycke overigheid geweerd ende de halssterrige over
haere ongehoorsaemheit na bevindinge gestraft ende tot haeren pligt gebragt
behoren te werden (Hard. 1741, 3e dr. 1742). Hiertegen werd geschreven door
J o h a n L u l o f s , weder beantwoord door Schrassert met Wederaanmerkingen,
1743. Twee adviezen van zijn hand, beide van 1740, in de Geld Consult. van van
o

o

L a m z w e e r d e II, n . 10 en 25, benevens een van 1716 aldaar IV n . 30.
Zie: een levensbeschrijving, gedeeltelijk autobiographie, uitgegeven in: Gelre,
Bijdragen en Mededeelingen X, 373 vlgg. door H. B o u w h e e r , met stukken
betreffende Schrassert en zijn geslacht, o.a. zijn testament van 1754; R.E. H a t t i n k ,
Stadregt van Almelo (Zwolle 1900), (Vereen. Overijs. R. en Gesch.) inleiding;
B o u m a n , Geld. Hoogesch., II 195.
van Kuyk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1462

[Schubaert, Toers Diesbergen]
SCHUBAERT (Toers D i e s b e r g e n ), prosector anatomes aan de hoogeschool
en aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, geb. 18 Febr. 1805 te Harderwijk, gest.
4 Oct. 1853 te Utrecht. Zijn vader was een Duitscher, uit Massenhausen in Waldeck
afkomstig, die zich te Harderwijk had gevestigd en aldaar huwde met mejuffrouw
Diesbergen.
Schubaert toonde reeds in zijn jeugd grooten lust tot het verzamelen en
praepareeren van voorwerpen uit het dierenrijk. Dit was oorzaak, dat Dr. Th.G. van
Lidth de Jeude, destijds hoogleeraar aan het athenaeum te Harderwijk, hem
uitnoodigde om in zijn museum werkzaam te zijn. In Febr. 1822 werd hij tot prosector
aan de veeartsenijschool te Utrecht benoemd, waarvan genoemde van Lidth de
Jeude in 1821 directeur was geworden. In Febr. 1842 ging hij als zoodanig over
naar de hoogeschool te Utrecht, doch bleef aan de veeartsenijschool verbonden
als repetitor voor anatomie en conservator aan het anatomisch-physiologisch
museum. Schubaert kenmerkte zich door groote bedrevenheid in het vervaardigen
van praeparaten en injecties, het maken van gipsafgietsels, het boetseeren in was,
de taxidermie en de teekenkunst. Tal van praeparaten op anatomisch en zoölogisch
gebied aan de hoogeschool en de veeartsenijschool te Utrecht getuigen van zijn
vaardigheid. Zijn kennis op het gebied der vergelijkende ontleedkunde was
buitengewoon. Het kan dan ook niet verwonderen, dat de belgische regeering in
1851 een student aan de veeartsenijschool te Brussel naar Utrecht zond, ten einde
zich onder leiding van Schubaert te bekwamen in de practische ontleedkunde en
in het vervaardigen van anatomische praeparaten.
In 1841 gaf hij te Utrecht uit: Tafel van den ouderdom des paards volgens de
ontwikkeling, den voortgroei en de afslijting der tanden, met 35 gekleurde figuren
van gebitten en de verklaring daarvan, en in 1848: Atlas, bevattende de anatomie
o

des paards in 34 (meest gekleurde) steendrukplaten, in f . met een beschrijving in
o
8 . Schubaert was lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen, van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, eerelid
van Natura Artis Magistra te Amsterdam, enz.
Zijn biographie werd in 1854 door Dr. M.C. V e r l o r e n te Utrecht uitgegeven;
deze toont zich daarin vol bewondering voor Schubaert en acht hem zelfs een
tweeden Swammerdam.
Schimmel

[Schultingh, Antonius]
SCHULTINGH (Antonius), geb. te Nijmegen 23 Juli 1659, overl. te Leiden 12 Maart
1734, een der belangrijkste vertegenwoordigers van de hollandsche
humanistenschool, veelal aangeduid als de nederlandsche Cujacius. Zijn vader was
Joannes Schultingh, bekend literator en hoogleeraar aan het athenaeum te Nijmegen,
zijne moeder Catharina van den Bergh uit aanzienlijk nijmeegsch geslacht. Door
haar werd hij na den vroegen dood van zijn vader opgevoed. De gebeurtenissen
van 1672 deden haar de wijk nemen naar Holland, waar zij zich te Dordrecht, en
weldra te Leiden vestigde. Hier liep S. de triviale school af en werd hij 19 Sept. 1675
als litt. stud. ingeschreven. Legde hij zich aanvankelijk toe op de letteren en
philosophie, daarbij een leidsman vindend in prof. Theod. Rijcke, het was vooral op
diens aanraden dat hij zich de rechten als hoofdvak koos. Hiertoe volgde hij de
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lessen van J.F. Böckelmann en later van Joh. Voet. Onder hem promoveerde hij in
1683 tot u.i. dr. na verdediging van een: Disp. de naturali obligatione (L.B.
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1683). Sedert verdeelde hij zijn tijd tusschen het geven van privaatonderricht en het
voortzetten zijner studiën. Van grooten invloed op den jeugdigen geleerde was de
komst te Leiden in 1686 van Gerard Noodt. Niet minder tot diens lessen dan tot
diens persoonlijkheid voelde S. zich aangetrokken. De naam van tweeden vader,
waarmede Noodt betiteld werd, moge dit aangeven. Als opvolger van Jod. van
Gesseler 7 Apr. 1691 tot gewoon juris prof. te Harderwijk beroepen, aanvaardde hij
dit ambt met een rede: de Optimo genere interpretum juris civilis. Het rectoraat door
hem 1693-94 bekleed, werd neergelegd met eene: Oratio de militia advocatorum
(Hard. 1694). Te Franeker 16 Nov. 1694 benoemd, werd 14 Maart 1695 zijn bekende
inaug. rede uitgesproken, waarin het netelig vraagstuk der emblemata Triboniani
werd besproken en Tribonianus in bescherming werd genomen: Oratio qua
disquirttur, culpandusne sit Tribonianus, quod Ictorum, qui stante libera reipublica
Romana claruere, scripta suppresserit, de posteriorum, qui sub Imperatoribus
floruere, responsa in Pandectas retulerit (Fran. 1695). Te Franeker ontwikkelde hij
zijn volle kracht, en wist hij zich door zijn onderwijs, dat vooral aan de kennis der
romeinsche bronnen en haar geschiedenis ten goede kwam, een naam te vestigen,
die hem in 1713 als opvolger van Jan Voet te Leiden bracht. Het rectoraat te Franeker
in 1701-2 en 1711-12 bekleed, werd respectievelijk neergelegd met redevoeringen:
de Jurisprudentia M.T. Ciceronis (Fran. 1702) en de Jurisprudentia historica (Fran.
1712). Zijn inaug. rede: de Caussis praestantiae juris Romani, werd 9 Nov. 1713 te
Leiden uitgesproken. Ruim 20 jaar werd de juridische leerstoel aan onze eerste
hoogeschool door hem met eere bekleed, terwijl hij hier zijne geschriften
samenstelde, die zijn naam onsterfelijk maakten. Vooreerst zijne verzameling oude,
van vóór Justinianus dagteekenende, romeinsche bronnen; in de 2e plaats de zgn.:
‘Noten van Schultingh’, aanteekeningen op de Pandecten, die jaren na zijn dood
zijn uitgegeven. Beide zijn nog thans voor den romanist van groote waarde. Het
rectoraat te Leiden werd door hem in 1718 neergelegd met een rede: de Utilitate
ex iuris prudentia Romana ad alias artes ac scientias redundante (L.B. 1718) en in
1730 met een rede: de Angusta innocentia hominis ad legem boni (L.B. 1730). Hij
stierf ongehuwd, zijne schriftelijke nalatenschap vermakende aan prof. J.C. R ü c k e r ,
die zijne te Franeker gehouden disputen verzameld liet drukken, en uit wiens
nalatenschap S.'s geschriften voor de leidsche universiteitsbibhotheek zijn
aangekocht. Zijn ambtgenoot J.J. V i t r i a r i u s hield zijn lijkrede. Zijn door H. van
der My geschilderd portret bevindt zich in de senaatskamer te Leiden.
Geschriften: Jurisprudentia vetus ante-justinianea (L.B. 1717; uitg. van G.H.
A y e r , Lips. 1737) waarachter de rede over Tribonianus en de rectorale rede van
1712; Enarratio partis primae digestorum seu pandectarum D.N. Justiniani,
sacratissimi principis (L.B. 1720; 2e dr. 1738, 3e dr. in het 4e deel der Comm.
Academicae 1774); Oratio funebris in obitum ... J.v.d. Waeyen (Fran. 1702); Oratio
funebris in obitum ... J. Perizonii (L.B. 1715); Thesium controversarum iuxta seriem
Digestorum decades centum, quas olim in Franequerana academia auditoribus suis
se praeside dispectandas proposuit... A. Schultingius (uitg. van J.C. R ü c k e r L.B.
1738; 2e dr. 1762; 3e dr. in het 3e
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deel der Comm. Academicae 1774); Commentationes Academicae, quibus
selectissimae iuris materiae pertractantur (uitg. van J.L. U h l i u s Halae-Magdeb.
1770-1774; 4 dln.), uitgave van Schultingh's verzamelde werken en reden; Notae
ad titulos digestorum de verborum significatione et regulis juris. Ed. atque animadv.
adj. N. S m a l l e n b u r g (L.B. 1799); Notae ad digesta seu pandectas. Ed. atque
animadv. adj. N. S m a l l e n b u r g (L.B. 1804 v.v., 8 dln.); bovendien verschillende
kleine verhandelingen opgenomen in de Comm. Acad. en in Opuscula J. C u j a c i i ,
C.A. R u p e r t i , C.v. B i j n k e r s h o e k , C. W a e c h t l e r i ; A. S c h u l t i n g i i , J.G.
H e i n e c c i i ad historiam juris et maxime ad Pomponii enchiridion illustrandum
pertinentia (Halae 1735).
Zie: J.J. V i t r i a r i u s , Oratio funebris in obitum ... A.S. (L.B. 1734) herdr. achter
de Thes. Controv. en de Comm. Acad.; F. S a x e , Oratio de A. Schultingio, altero
geminoque Batavorum Cujacio (Dav. 1789); B o u m a n , Geld. Hoogesch. I, 248-252;
II, 25-27; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 342, 345-350; S i e g e n b e e k , Leidsche
Hoogesch. II, 52-53, T. en B., 174-176; V r i e m o e t , Ath. Fris., 716-722; over zijn
boekerij een bericht uit 1710 in Vrije Fries VI, 323-324.
van Kuyk

[Schutter, Dr. Aegidius]
SCHUTTER (Dr. Aegidius), geb. te Buren, waar zijn vader predikant was, studeerde
te Utrecht theologie en geneeskunde, werd aanvankelijk hulpprediker bij zijn vader,
in 1690 veldprediker bij den graaf van Athlone in Ierland, in 1694 predikant te
Wijk-bij-Duurstede, waar hij in 1738 overleed. Hij was 1699 te Wijk-bij-Duurstede
gehuwd met H e n d r i j n v a n G i f f e n . Van zijne hand is: Lijk-Reden over het
droevig afsterven van de Vorstinne Maria Stuart onder het verhandelen van de
woorden, Amos VIII, v. 10, uitgesproken 10 Maart 1695 (Utrecht, 1695),
Gewin

[Schutter, Cornelis Adrianus]
SCHUTTER (Cornelis Adrianus), geb. te Venlo 1 Juli 1751, waar zijn vader
cavalerie-officier was, werd in 1788 groot-majoor van Deventer, in 1792
luitenant-kolonel in het regiment d'Envie. In 1795 nam hij demissie, maakte deel uit
van de brigade van Willem V in Engeland en na ‘geallowanceerd’ te zijn, reisde hij
rond ‘om den staat der bataafsche defensie op te nemen en berichten in te winnen
omtrent de gesteldheid in de Z. Nederlanden’ (C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken,
I). Hij was gehuwd met Petronella Everarda W i l d r i k en woonde bij zijne
pensionneering (1814) te Epe.
Gewin

[Schutter, Cornelis Diederik Adriaan]
SCHUTTER (Cornelis Diederik Adriaan), artillerie-officier, zoon van den volgende,
geb. te Oirschot 31 Oct. 1796. Aanvankelijk in zeedienst, ging hij in 1814 bij de
artillerie over, diende een tijd lang in Indië, repatrieerde om gezondheidsredenen
en werd in 1829 kapitein. Hij maakte zich verdienstelijk op de citadel van Antwerpen
zich kenmerkend als bedaard, moedig en kundig krijgsman, waar hij 19 Dec. 1832
sneuvelde, versierd met de Militaire Willemsorde.
In het gemeente-museum te Delft bevindt zich zijn geschilderd portret. Hij was
22 Oct. 1828 te Dordrecht gehuwd met C o r n e l i e J e a n n e B o d e l .
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Zie: Militaire Spectator 1835, 44.
Gewin

[Schutter, Jacob Diederik]
SCHUTTER (Jacob Diederik) geb. te Zutphen 20 Dec. 1765, overl. vóór 1823. Na
als adelborst op St. Eustatius krijgsgevangene te zijn geweest (1780) ging hij in
1783 als luitenant ter zee onder van Braam naar O.-Indië, waar hij deel nam aan
de gevechten met de inlanders. In 1793 streed hij als commandant van ‘La
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Méfiante’ in het eskader Haringsman, weigerde als orangist in 1795 onder den
nieuwen staat van zaken verder te dienen, tot nijpend geldsgebrek hem noopte
weer dienst te nemen. In 1799 commandeerde hij de ‘Amphitrite’ in het bekende
eskader Story. De geest op het eskader was oproerig wegens prinsgezinde neiging
van een deel der bemanning, ook de ‘Amphitrite’ werd den Engelschen overgegeven
en S. trof het vonnis uit den zeedienst ontslagen te worden ‘na vele mishandelingen
en gevangenis van 13 maanden’ (staat van dienst).
Van 1802-1805 was hij particulier kapitein en scheepscommandant, troepen
vervoerende, in 1806 intendant der quarantainep aats op Wieringen, in 1809
onder-equipagemeester der marine te Hellevoetsluis, in 1815 commandant der
zeemacht in N.-Indië.
In 1796 huwde hij A l i d a H a r d e w i n a d'E v e r d i n g e v a n d e r N i j p o o r t .
Gewin

[Schutter, Arnold Gerard Soltkast]
SCHUTTER (Arnold Gerard S o l t k a s t ), in Duitschland slechts als A r n o l d v o n
S c h u t t e r bekend, krijgsman, geb. te Zutphen 23 Mrt. 1766, overl. te Breslau 25
Nov. 1843. Aanvankelijk in nederl. dienst, maakte hij bij 't verblijf van prins Willem
V in Engeland, deel uit van diens brigade te Wight en trad in 1806 als majoor in
pruisischen dienst. Zijn verdienste in de slagen bij Kulm, Leipzig en Ligny werd resp.
beloond met de ridderorden ‘Eisernes Kreuz’ 2e kl. en 1e kl. en ‘Pour le mérite’. Bij
Kulm commandeerde hij het 19e inf. regt. In 1814 werd hij aangesteld tot
commandant van de in Nancy gelegerde Pruisen. Nancy was een verzamelplaats
van gewonden; tal van russische en pruisische militairen lagen er in wanordelijken
toestand. Overste v.S. inspireerde officieren en manschappen en door zijn zorg en
energie bracht hij in April reconvalescentenbataillons tot een sterkte van 10.000
man op de been. Door deze bemoeiingen kon de vereeniging van NapoIeon met
Durutte verijdeld worden en had v.S. ‘een groot aandeel aan den gelukkigen afloop
van den oorlog’. Hij overleed als pruisisch generaal-majoor.
o

Hij trouwde 1 . te Tholen 28 Mei 1786 M a r i a G e e r t r u i d a v a n S t a p e l e ,
o

2 . te Breslau 20 Januari 1812 J o h a n n a S o p h i e L o e s c h .
o

Zie: R.v. L e s z c y n s k i , 50 Jahre Geschichte des Preuss. Infanterie Reg. n . 19
(Luxemburg); E.E. G e w i n , Het geslacht Schutter in Maandblad Ned. Leeuw, Juli
1909.
Gewin

[Schuurman, Anna Maria van]
SCHUURMAN (Anna Maria v a n ), S c h u r m a n , 5 Nov. 1607 te Keulen geboren,
overl. 4 Mei 1678; haar vader was F r e d e r i k v a n S c h u r m a n , hare moeder
E v a v a n d e H a r f . Als kind naar Utrecht gekomen, werd zij, nog geen veertien
jaar oud, ten huwelijk gevraagd door Jacob Cats, doch op raad haars vaders wachtte
zij zich toen en immer voor den ‘onontwarlijken, verdorven, wereltschen
huwelijksbant’. Als kind al met ‘eene innige liefde Christi overgoten’, met eene
brandende begeerte om bloedgetuige des geloofs te worden, opgevoed buiten
aanraking met school en met lektuur, die gevaarlijk mocht zijn voor hare maagdeIijke
zuiverheid, groeide zij op tot de devootste mystiek. Tevens was zij ervaren in alle
vrouwelijke handwerken, in glasschilderen en boetseeren, grondig bekend met de
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nieuwe talen, met latijn en grieksch, hebreeuwsch, syrisch en arabisch en door hare
wonderbare geleerdheid in briefwisseling met Vossius en Spanheim, Beverwijck en
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Chr. Huygens, van de buitenlanders o.a. met pater Mersenne. Wij hebben van haar
hand: Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica, ed. S p a n h e i m
(Lugd. Bat. 1648). Haar brief aan Beverwijck over Het genezen van den
blindgeborene in diens Schat der gezondheid, III (1671), uit het latijn. Haar Paelsteen
van den tijt onses levens, in het latijn en hollandsch (Dordt 1638), ook in de Opuscula,
waar mede hare Verhandeling over de geschiktheid der vrouw tot de studie en haar
Feestzang bij de opening der Utrechtsche hoogeschool opgenomen zijn. Zoo heeft
haar geleerde en kloeke geest veel omvat. Totdat zij het al verloochende als
afgoderij, als vermoeienis des geestes, genoeg als zij had aan de inwendige genade,
die over haar was aangelicht. Dit alles heeft zij zelve aldus beschreven.
Na een verblijf te Leksmond bij ‘twee oude moitjes’ naar Utrecht teruggekeerd,
geraakte zij door haren broeder in briefwisseling met Jean de Labadie te Genève,
dien zij later te Utrecht leerde kennen en, door zijn persoon en zijn woord in de ziel
gegrepen, naar Middelburg volgde. Zij was toen 59 jaar oud. Van dat oogenblik af
ging haar leven met het zijne samen, van hem ‘met wien zij wel naar het uiterste
van Indië had willen reizen’. Toen de Labadie te Amsterdam was komen wonen,
voegde zij zich voor goed bij hem, schoon Voetius, ‘haar oude vriend en raadsman
in zake van haar consciëntie’, het streng afkeurde en Const. Huygens het misprees
(Gedichten uitg. W o r p VII, 298 vlgg., 304-307). Daar brachten de
godsdienstoefeningen der huisgemeente haar ‘hemelsch manna’ en, toen de
Labadisten naar Herford togen, ging zij mede en vernieuwde de oude vriendschap
met Elisabeth van de Paltz, wier cartesianisme haar alleen tegen de borst was,
reisde met hen naar Altona, waar haar Eukleria I ter perse ging, doch waar zij ook
de Labadie de oogen toedrukte (13 Febr. 1674). Naar Wieuwerd gekomen, op
Waltha-State, bleef zij het uitnemendst lid der huisgemeente, tot zij 4 Mei 1678 stierf,
bijna 71 jaar oud, helder van verstand, tot het laatste oogenblik ongeschokt in haar
geloof, dat de huisgemeente was de ware Kerke Gods. Kunst en wetenschap waren
haar het oog, dat ergert en dat moet worden uitgestoken, hare vroomheid was
onverdacht, maar met al de karaktertrekken van een ziekelijk mysticisme: zeker
eene buitengemeene vrouw.
Behalve de reeds genoemde werken schreef zij nog: Εὺχλήϱια seu melioris partis
o

electio (Altona 1673, 2 dln. 12 ) (deel II is denkelijk onecht); hollandsche vertaling
te Amsterdam 1684.
Haar door J. Lievens geschilderd portret hangt in de Nat. Gall. te Londen
(gegraveerd door J. Suyderhoeff) en een door C. Janssens van Ceulen geschilderd
in het museum te Rijssel (C.v. Dalen sc.). Herhaaldelijk is haar portret in plaat
gebracht, o.a. ook door haar zelf.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Anna Maria van Schuurman ('s Hertogenb. 1855); U n a
B i r c h , Anna van Schurman (London 1909) met voorzichtigheid te gebruiken; v a n
B u c h e l l , Diarium op 5 Maart 1627 (Amst. 1907) XXVIII noot 1, LXXV vlg.; Navorscher,
1906, 43; Tegenw. Staat van Friesland III, 1, 139 (over het vermeende vinden van
o
haar lijk in den grafkelder van Wieuwerd); E.W. M o e s , Iconographia Batava n .
7069.
Knappert

[Schuylius, Everardus Hendricus]
SCHUYLIUS (Everardus Hendricus) was zoo wel medicinae doctor als predikant,
eerst te Westmaas, Oud-Beijerland, Schiedam en sedert 4 Aug. 1630 te 's
Hertogenbosch, alwaar hij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1467
10 Nov. 1665 emeritus werd en korten tijd daarop overleden is. Omtrent zijn leven
vóór het verblijf in den Bosch weten wij alleen, dat hij in 1629 te Schiedam, zeer tot
nadeel van den daar wonenden geneesheer ook ‘de practycke van de medicinae’
uitoefende, weshalve de door concurrentie getroffene arts zijn beklag indiende bij
het Synodus van Z.-Holland (K n u t t e l , Acta der Part. Synoden van Z.-Holl. ('s
Gravenhage 1908) I, 318). Beroepen in 1630 te 's Hertogenbosch behoorde hij met
F. d e W a e l en N i c . A n t . v a n d e r D e l i e n (reeds 3 Oct. 1630 overl.) tot
de eerste ‘eyghen predicanten’ der nieuwe gemeente. Schuylius was een krachtig
man, doch een echte roervink, die met verschillende menschen telkens overhoop
lag. In 1633 doen kooplieden hun beklag aan den kerkeraad over een predikant,
die zelf of wiens ‘huysvrouwe coopmanschap doet’. Dat is, zeggen de klagers ‘hare
ruyne’, vooral, omdat de juffrouw zelve bij de clièntele rondgaat. De bedoelde
predikant is Schuylius, die eerst in Juni 1634 den kerkeraad contentement geeft,
door te verklaren, dat in den vervolge de zaak zal zijn voor de dochters des huizes,
‘invoege dat de dochteren met de geseijde neeringe sullen werden gebeneficieert,
gelyck de soonen met de studiën’. Van meer belang is, dat ook Schuylius zich
gemengd heeft in den pennestrijd tegen het roomsch-katholicisme, welke de
‘predicanten by leeninghe’ toen in den Bosch zijnde, (te weten de bekende G.
Voetius, ds. Udemans uit Zierikzee, ds. Swalmius uit Haarlem en ds. Everwijn uit
Dordrecht) 16 Mei 1630 hadden aangevangen en die een stroom van geschriftjes
en tegengeschriftjes heeft doen ontstaan.
Ds. Schuylius nu heeft twee verweerschriften gegeven n.l.: Noodwendighe
consideratiën ofte aenmerckingen enz. (Delft 1632) en Een grondighe wederlegginge
van een seecker Paeps Boecxken enz. ('s Hertoghen-Bossche, 1633). Een tweede
druk, verschenen in 1635, heeft tot titel: Optima Fides Jacobi Stratii Jesu-wyte
Antwerpiensis etc.
Men zie over dien strijd A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius (Leiden, 1897-1904) I,
310-346; J.C.A. H e z e n m a n s , 's Hertogenbosch van 1629-1795 ('s Hertogenbosch
z.j.) 41-43; W. M e i n d e r s m a , De Gereform. Gem. te 's Hertogenbosch 1629-1635
(Zalt-Bommel 1909) 200-216.
Meindersma

[Segwaert, Mr. Bartholomeus van]
SEGWAERT (Mr. Bartholomeus v a n ), geb. te Dordrecht omstreeks 1576, overl.
na 1626, niet te Dordt, zoon van M e y n e r t v a n S e g w a e r t en van A n t h o n i a
W e n s s e n . Hij werd advocaat voor den Hove van Holland in 1604, veertig en
schepen te Dordt in 1607, gecommitteerd raad ter admiraliteit op de Maze 1 Oct.
1622 (tot en met 1626); voorts werd hij meermalen gecommitteerd ter vergadering
van de Staten van Holland en West-Friesland (voor Dordt). Hij werd Aug. 1626
gedetineerd en trad daarna niet meer in openbare bedieningen op. Hij was gehuwd
o

1 . te Dordt 19 Dec. 1604 met A n n e k e n D i t e r s W o u t e r s d r . van Dordt (overl.
o

aldaar Sept. 1611) en 2 . te Dordt 28 Mei 1613 met A d r i a n a v a n C r a y e s t e y n ,
geb. te Dordt Juni 1589, overl. Dec. 1639 te Utrecht, dochter van W o u t e r en van
Liedewey van Beveren.
Zie Navorscher 1908, 601 vlg.
van Dam van Isselt

[Senserff, Walter of Gualtherus]
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SENSERFF (Walter of Gualtherus), waarschijnlijk ged. 30 Aug. 1685 als zoon van
J a c o b S e n s e r f f (S e n s e ) en A n n a H a r r i s (wordt opgegeven S a r a
H a v e n s ). Den vader
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treffen wij in 1703 en 1704 als schepen te Rotterdam aan, waar hij behoorde tot de
eerste directeuren der Maatsch. v. assurantie, disconteering en beleeningen in 1720.
In 1709 kwam de zoon in de stedelijke regeering als commissaris van het waterrecht,
in 1715 werd hij schepen, in 1731 bewindhebber der O.I.C. der Kamer Rotterdam,
van 1748-1752 was hij lid van de vroedschap en in 1750 burgemeester. In 1705
treffen wij hem reeds onder de schepenen van Schieland aan. Hij huwde 28 Jan.
1731 te Rotterdam met J o h a n n a E l i s a b e t h d e G e e r van Stockholm en
stierf 14 Aug. 1752. Hij is vooral bekend gebleven door een eigenaardige bepaling
in zijn testament. Hij stelde n.l. een vaste som ter beschikking van de Ned. Herv.
Kerk te Rotterdam, op voorwaarde, dat jaarlijks een der predikanten, tegen een
eeregeld van ƒ 500, acht leerredenen zou houden ter wederlegging van Atheïsten,
Deïsten, Heidenen, Joden en Mahomedanen of andere tegenstanders van den
christelijken godsdienst. Zijn portret, 1731 geschilderd door J.M. Quinkhard, bevindt
zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Nederl. Jaarb. 1748, II, 1158; 1752, II, 912.
Moquette

[Serrurier, Lindor]
SERRURIER (Lindor), geb. 21 Dec. 1846 te Dordrecht, overl. 7 Juli 1901 te Batavia;
hij wilde eerst notaris worden en werd candidaatnotaris. Daarop ging hij onder leiding
van prof. J.J. Hoffmann te Leiden japansch studeeren, werd daar 23 Sept. 1874
student in de rechten (leeftijd onjuist in het Album Studios.) en promoveerde 5
October 1877 cum laude tot Mr. in de rechten. Hetzelfde jaar werd hij conservator
en in 1881, na het ontslag van prof. Leemans, directeur van 's Rijks Ethnogr.
Museum. Gedurende de 15 jaren van zijn directoraat verdrievoudigde hij het aantal
voorwerpen en schiep de anthropologische afdeeling en de verzamelingen van de
Zuidzee, Afrika en Amerika, terwijl de ned.-indische afdeeling zeer vermeerderd
werd. Het was een groote ergernis voor hem, dat zijne pogingen om een nieuw
gebouw voor het Ethnogr. Museum te verkrijgen schipbreuk leden. Zijne brochures
Museum of Pakhuis (Leiden, 1893) en Museum of Mesthoop (Leiden, 1895) hadden
geen gunstig resultaat. Daarom nam hij 22 Aug. 1896 zijn ontslag als directeur en
werd 28 Oct. 1896 benoemd tot leeraar in de aardrijkskunde en ethnographie van
Ned.-Indië aan het gymnasium Willem III te Batavia. Bovendien werd hij secretaris
van het Batav. Genootschap en conservator van het Ethn. Museum. Door hem is
1890 de ‘Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der
Nederlandsche Koloniën’ gesticht, die o.a. de Borneo- en de Siboga-expeditie op
touw zette.
o

Hij was gehuwd: 1 . 1877 met M a r t i n a C o r n e l i a L i n d o (dochter van den
o

‘Ouden Heer Smits’) overl. 1880; 2 . 1884 met M a d e l o n S o p h i e E l i s a b e t h
ten Kate.
Zijne hoofdwerken zijn: zijne uitgave van H o f f m a n n s Japansch woordenboek,
waarvan echter slechts de letters A, O en B verschenen (1892); De Wajang poerwa,
eene ethnologische studie (Leiden 1896) en vele kleinere opstellen.
Zie: A.A.W. H u b r e c h t in de Gids, 1901, 539; G. S c h l e g e l in Toung Pao,
1901, Oct.; J.D.E. S c h m e l t z in Int. Arch. f. Ethn. XIV, 137 en H. t e n K a t e ,
Lindor Serrurier herdacht (Tokyo 1902). Zie ook Enc. v. Ned. Indië III, 578.
Juynboll

[Servatii, Fredericus]
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Orde. Hij voltooide zijne studiën aan de universiteit van Keulen, waar hij het doctoraat
verwierf, en was achtereenvolgens prior te Maastricht, Osnabrück, Luxemburg,
Munster en Brünn. In 1629 was hij aalmoezenier bij de duitsche troepen en raadsheer
van den graaf van Anholt. Toen deze graaf in 1634 in den slag bij Nordlingen
sneuvelde, ging P. Servatii over in dienst van den landcommandeur Godfried van
Huy, veldmaarschalk der keizerlijke troepen. Het schijnt dat hij zelfs bij Gustaaf
Adolf in aanzien stond. In 1638 vertoefde hij korten tijd in de hollandsche missie,
doch teruggeroepen, trok hij naar Boheme, waar hij overleed.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
Soc. hist. et archéol. Limbourg XLVI (1910) 60.
G.A. Meijer

[Servatius]
SERVATIUS, gestorven te Maastricht, 4e eeuw. De eerste berichten over dezen
heilige hebben wij van den H. A t h a n a s i u s , gest. 371 (Apolog. ad Constantium
o

Imp. n . 9) en van S u l p i c i u s S e v e r u s , omstreeks 365-425 (Chronica c. 44).
De eerste verhaalt zijn gezantschap naar Constantius, de tweede zijne standvastige
sterkte op het Concilie van Rimini (359). Daarop verhaalt G r e g o r i u s v a n T o u r s
(Hist. Francorum L. II, c. 4 en 5, geschreven omstreeks 575): ten tijde dat S.
(Aravatius) bisschop van Tongeren was, verbreidde zich het gerucht, dat de Hunnen
in Gallië wilden vallen. Om de afwending van dien geesel te verkrijgen, trok S. naar
Rome, bad er den H. Petrus, maar de Apostel gaf hem te verstaan, dat zijne bede
geen verhooring zou vinden en hij Tongeren moest verlaten. S. begaf zich naar
Maastricht, is aldaar gestorven, en langs den openbaren weg begraven. In een
ander werk (In Gloria Confessorum c. 71, geschreven eenigen tijd vóór het
bovenstaande), verzekert Gregorius, dat S.' graf nooit door de sneeuw bedekt werd;
dat eindelijk Monulfus, bisschop van Maastricht, daarover een prachtigen tempel
heeft gebouwd. Tegen het einde der 8e of het begin der 9e eeuw verzekert de Vita
Lupi (A A.S S. 29 Julii), dat S. een bloedverwant is des Heeren; in de 10e eeuw
boekt H e r i g e r (Gesta Episc. Leod. L.I.c. 20) die legende, maar neemt ze niet
aan. Omstreeks 1088 boekt J o c u n d u s (Translatio S. Servatii) allerlei andere
legenden. De openbare tooning der reliquieën van S. schijnt begonnen te zijn in de
14e eeuw, heeft aangehouden tot 1573, is hervat in de 19e eeuw, en geschiedt
thans geregeld om de 7 jaren. De levensbeschrijvingen van S. worden opgegeven
1
door P o t t h a s t , Bibliotheca Hist. medii aevi (Berl. 1886) II, 1570; Bibl. Hagiogr.
Latina, i.v.; B a l a u , Les Sources de l' Histoire de Liége au Moyen Age (Brussel
1903); K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen. 2e druk I (Amst.
1900); P e t i t , Repertorium, 378. Over de reliquieën en hare vereering B o c k e t
W i l l e m s e n , Antiquités sacrées conservées dans les anciennes collegiales de S.
Servais et de Notre-Dame à Maestricht (Maastr. 1873).
Kronenburg

[Sescalo, Emmanuel da]
SESCALO (Emmanuel d a ), bisschop en graaf van Cremona, doctor in de beide
rechten, geb. 13e eeuw, overl. in de cistercienserabdij van Aduard 1 Oct. 1298.
Voor de eerste maal ontmoet men magister Emmanuel te Parijs als aartsdiaken van
Cremona, wanneer hem 8 Febr. 1277, om de weigering van betaling en om de vele
moeilijkheden hier over gemaakt, het recht ontzegd werd verder als lector der
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van Cremona, Emmanuele da Sescalo, kennen als iemand die op een zelfden tijd
meer beneficies bezat, dan het kerkelijk recht toeliet. Hij beklom den bisschopszetel
van Cremona na Januari 1291, doch door de partijschappen was hij spoedig
genoodzaakt te vluchten. Uit verschillende documenten blijkt, dat hij in 1295 te Rome
verbleef, waar hij afstand zal gedaan hebben van zijn bisdom. In den zomer van
1295 was hij in Zwitserland en vandaar toog hij naar de abdij van Aduard, waar hij
na een driejarig verblijf overleed en op de plaats bij zijne intrede in de abdij
aangewezen, in het koor der kerk, werd begraven. Emmanuel wijdde te Aduard
eene kapel met altaar en in 1296 de dominicanerkerk te Wesel. In alle
hagiographische werken over de cisterciensers komt Emmanuel voor, echter met
zeer verwarde gegevens en data. K r o n e n b u r g en na hem B e r l i è r e en N o v a t i
hebben hierin licht gebracht en de oogenschijnlijke tegenspraak der Kroniek van
Aduard opgelost. Zoolang de abdij bestond genoot Emmanuel eene openbare,
waarschijnlijk niet liturgische, vereering; wegens de groote kosten had de abt
Fredericus er van afgezien om eene canonizatie te Rome te verkrijgen. Een bewijs
voor zijne vereering ab immemorabile is, dat zijn naam voorkomt op de lijst der
heiligen en zaligen der Cisterc. orde in druk uitgegeven te Dyon 1491 door den
abtgeneraal Joh. Cirey, die in 1483 Aduard bezocht. Deze lijst werd ingelascht in
het Missale Cisterciense (Par. 1526) en haar belangrijkheid besproken in de Acta
S.S. Oct. XIII, 91.
Zie: J.A.F. K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in de middeleeuwen (Amst. 1901)
IV, 136-144; H. B r u g m a n s , De kroniek van Aduard in Bijdr. Hist. Genootsch.
o

XXIII (1902) 44, 52-53, 56; Westfalisches Urkundenbuch VII, n . 2326, 1109; U.
B e r l i è r e , Emmanuel éveque de Crémone in Revue Bénédictine XXVI (1909)
96-98; F r . N o v a t i , Un vescovo cremonese semisconosciuto: San Emmanuele.
in Archivio storico Lombardo XXXVII (31 Mrt. 1909) 167-172, (30 Jun. 1910) 415-424;
P h . G u i g n a r d , Les monuments primitifs de la règle cistercienne (Dijon 1878)
XCVI, 652.
Fruytier

[Seu, Jan of Johannes Seeuws]
SEU (Jan) of J o h a n n e s S e e u w s , gest. een der eerste dagen van Jan. 1613
te Middelburg. Zijn vrouw heette, blijkens een notitie uit 1576 in het archief der
Deutsch-Reform. Kirche in Frankfort, C h r i s t i n a . Of deze dezelfde was als de
door N a g t g l a s genoemde C a t h a r i n a v a n d e r B e k e , of dat hij met deze
laatste een tweede huwelijk heeft aangegaan, valt niet uit te maken. Hij zal wel geen
kinderen gehad hebben, want zijn nalatenschap bestemde hij voor een, nu nog
bestaande, studiebeurs, (v a n A l p h e n , Nieuw Kerkelijk Handboek 1909, Bijl: 62).
In 1567 woonde hij te Frankenthal, blijkens 't doopboek der nederduitsche
vluchtelingenkerk daar, waarin sub 14 Sept. van dat jaar zijn naam voorkomt als
doopgetuige. Naar de raadsprotocollen was hij er schoolmeester, naar de
onderteekening van een brief van Sept. 1573, toen tevens ouderling. De in beide
functies getoonde eigenschappen maakten dat hij kort daarop werd aangezocht om
zich voor het predikambt beschikbaar te stellen. Hoewel de ‘barbaries rusticorum’
hem wel wat afschrikte, gaf hij toch aan dien wensch gehoor. Eerst trad hij op te
Meurs, waarvan de zorg aan de frankenthaler predikanten was toevertrouwd; en bij
afwezigheid van Gaspar van der Heyden een enkele maal ook voor dezen in zijn
woonplaats. Vervolgens kreeg hij -
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niettegenstaande hij aanvankelijk niet best preekte, later werd dat beter - ook een
eigen gemeente. 27 Febr. 1575 blijkt hij uit de kerkeraadsnotulen der frankfortsche
nederduitsche vluchtelingenkerk daar predikant te zijn. In 1576 vertrok hij naar
Middelburg, werd daar 16 Dec. bevestigd en diende er - behalve in den zomer van
1578, toen hij voor zes weken bij leening te Brugge werkte - onafgebroken tot aan
zijn dood. Wel werd hij in Jan. 1580 beroepen naar Hulst, en nam dat beroep ook
aan, maar per slot van rekening is hij er toch niet heengegaan.
S c h o o c k prijst hem als een man van bijzondere verdienste. Zijn tegenstanders
betitelden hem als een ‘pertydich Calvinist ofte Catechissemist’. Deze ongunstige
qualificatie dankte hij vooral aan zijn optreden tegenover de middelburgsche
Wederdoopers. Met kracht stond hij de meening voor, dat dezen - ook al moest hun
gewetensvrijheid gegeven - toch geen openbare samenkomsten mochten toegestaan.
Vooral blijkt dat uit zijn twee werkjes: Schriftmatige artykelen tegen de ongeschikte
en valsche dwalingen der Wederdoperen (Middelb. 1599) en: Corte Beschrijvinge
van het ambt der overheid ende wederlegginge van een bouxken dat eenen
Wederdooper met verzwijging zijns naams..... heeft laten. uitgaen .... tegen het recht
gebruijk des Crijchs (Middelb. 1600). Tegen het laatste verscheen nog in 't zelfde
jaar: Ratelwachts ende Torenwachters waerschouwinghe, voor de poppen ende
o

heymelicke vuyren geleyt .... van ..... Johannem Seu (Pamflet v.d. Wulp n . 936);
Zie: J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766),
181-183. P a u l F r e d e r i c q , Het Nederl. proza der 16e eeuwsche pamfletten
o
o
(Brussel 1907) xxx, 363 v.v. n . 93, 406 v.v. n . 12 en 13; v a n L e n n e p , Gaspar
van der Heyden (Amsterd. 1884) 209, 211, 213, 221, 230; F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen (Middelb. 1893) in voce; A.A. v a n S c h e l v e n ,
De Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 230 en 245; Werken Marnix
Ver. S. III, D. III, 15-17, S. III D. V, 265 v.v., waar echter brief I verkeerd is gedateerd,
daar Seu in Mei 1575 niet meer te Frankenthal was; Doopboek der Nederd. Vluchtel.
kerk sub Aug. 1576 (Archiv der Deutsch-Ref. Kirche Frankfurt); Raths Protocollen
sub 29 Aug. en 2 Sept. 1574, 7 Mrt. 1575 (Frankenthaler Stadtarchiv).
van Schelven

[Sibersma, Bouricius]
SIBERSMA (Bouricius), was een zoon van H e r o S i b e r s m a , koopman te
Dokkum, en een broer van O l p h e r d , rector te Harlingen. Na in de theologie te
hebben gestudeerd, werd hij predikant te Kornjum in Friesland, waar hij in 1626
reeds stond. Daarna diende hij achtereenvolgens de kerken van Oostzaan
(1629-1632), Schiedam (1632-1635) en Haarlem, waar hij in 1636 stierf. Hij schreef
een boekje over de 5 artikelen tegen de remonstranten, getiteld: Salomons Zwaert.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886) 212; Nieuw
Kerkelijk Handboek 1907, Bijl. 156; 1908 Bijl. 116; Boekzael 1722, I, 262.
van Schelven

[Sibersma, Daniel Simons]
SIBERSMA (Daniel Simons), een zoon van den volgende en Catharina Ruardi, geb.
1696 te Amsterdam, gest. Nov. 1728 te Middelburg. Na te Leiden, waar hij 30 Mei
1716, ‘honoris ergo’, werd ingeschreven, te hebben gestudeerd, trad hij 7 Nov. 1723
als predikant in dienst te Koudum. 14 Juli 1726 ging hij vandaar naar Scher-
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merhorn, om ongeveer twee jaar later die standplaats weer te verlaten voor
Middelburg, waar hij tot zijn dood is gebleven. In zijn jeugd schreef hij: Paraphrases
Horatianae.
Zie: R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886) 423; v a n
V e e n , Aanvullingen en verbeteringen (Leeuw. 1892) 52, Boekzaal 1729, I, 366.
van Schelven

[Sibersma, Hero]
SIBERSMA (Hero), zoon van J o h a n n e s S i b e r s m a en E m m e t j e B e l i d a
(kol. 280), geb. 20 Mei 1644 te Harlingen, waar zijn vader (een kunstschilder) toen
woonde, gest. 4 Mrt. (volgens G l a s i u s ) of 4 April (volgens B o r g e r ) te Amsterdam,
waar hij in de Westerkerk begraven ligt. Hij is gehuwd geweest met C a t h a r i n a
R u a r d i , was de vader van den voorg. en een neef van Bouricius, hiervoor
genoemd. Een andere zoon, J o h a n n e s , promoveerde Juli 1703 te Leiden tot i.u.
dr. op een diss. de Collationibus. Opgevoed door zijn oom B e l i d a , rector der
latijnsche school te Harlingen, omdat hij reeds jong wees was, werd Hero in 1660
naar de hoogeschool te Franeker gezonden. In 1664 verwisselde hij deze voor
Utrecht. Daarna liet hij zich, 7 Oct. 1667, nog te Leiden inschrijven. Na voleinding
zijner studiën werd hij in 1671 predikant te Sexbierum. Hij stond daar tot 1677 en
diende toen vervolgens Ternaard (1677-1680), Harlingen (1680-1683) en Amsterdam,
waar hij in April 1727 emeritus werd verklaard. Over zijn beroep naar die laatste
plaats was eerst eenige moeilijkheid gerezen, omdat Sibersma het Onze Vader niet
bad.
Verschillende werkjes zijn door hem uitgegeven. Reeds in zijn studententijd schreef
hij een latijnsche verhandeling: die hij in 1722 vertaald als: Een verklaring van Gods
deugden, 't licht deed zien, met Het Jubilee, of gedachtenis van het voltrokken
vijftighste Jaer in de bedieninge van Godts Woort (Amst. 1722). Later o.a. (volledige
opgaaf is te vinden in Boekzaal 1722, I, 261-267; 1728, I, 497-503) Het Woord des
Levens (1680); Leere der waarheid, in haar voornaamste gronden geestelijk
vergeleken enz. (Leeuw. 1686), dat hij deed verschijnen zonder het te hebben laten
visiteeren, een vrijheid waardoor hij zich een berisping op den hals haalde, hoewel
't boek toch werd goedgekeurd; Roem der Christenen in Christo Jesu (2e dr. Leeuw.
1693); De paradijsse godgeleerdheid begrepen in de eerste belofte (Amst. 1706).
Zijn portret is door P.v. Gunst gegraveerd voor een schilderij van J. Bouland.
Zie: R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886) 189, 212,
214, 546.
van Schelven

[Simon Thomas, Abraham Everardus]
SIMON THOMAS (Abraham Everardus), geb. 6 Juni 1820 te Amsterdam, overl. 22
Nov. 1886 te Hoog-Soeren. Hij studeerde in de medicijnen aan het athenaeum
illustre te Amsterdam (1838-1844) en promoveerde te Leiden 30 Oct. 1844 na
verdediging eener dissertatie en op 22 Apr. 1845 in de verloskunde op theses.
Tusschen beide promoties in was hij inwonend assistent op de verloskundige
afdeeling van het Binnengasthuis te Amsterdam bij Prof. C.B. Tilanus; die
werkzaamheid was aanleiding dat hij zich in het bijzonder op de studie der
verloskunde toelegde. Van Mei 1845-1848 praktiseerde hij te Rotterdam en daar
verschenen zijne eerste wetenschappelijke bijdragen op het gebied der verloskunde
en der vrouwenziekten.
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Op 22 Apr. 1848 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de
geneeskunde aan de leidsche hoogeschool, met de bedoeling om verloskunde en
medicina forensis te doceeren, ter-
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wijl F.W. Krieger, die te gelijk met hem benoemd was, de chirurgie moest
onderwijzen.
Zoodoende werden over twee personen verdeeld de vakken van onderwijs, die
te voren aan prof. J.C. Broers waren opgedragen geweest. Simon Thomas had er
echter bezwaar tegen, het onderwijs in de medicina forensis op zich te nemen,
zoodat hiermede Krieger beIast werd en hij zelf zich geheel kon wijden aan de
verloskunde en gynaecologie. Op 23 Sept. 1848 aanvaardde hij zijn ambt met het
uitspreken eener rede: De rite instauranda institutione de arte obstetricia. Gedurende
bijna 16 jaar was hij de eenige hoogleeraar in NederIand, die uitsluitend onderwijs
gaf in deze beide vakken. Aanvankelijk bepaalde zich zijn werkkring tot het geven
van theoretisch onderwijs en het besturen der verloskunde kliniek in het zeer
bekrompen Nosocomium academicum. In 1850 trachtte hij zijn arbeidsveld uit te
breiden door het oprichten eener verloskundige polikliniek en het houden van een
spreekuur voor ziekten van vrouwen en zuigelingen. Deze polikliniek heeft zich meer
en meer uitgebreid en nadat Simon Thomas op 29 Jan. 1863 door den gemeenteraad
van Leiden was benoemd tot stadsvroedmeester en praelector in de verloskunde,
belast met het onderwijs aan de vroedvrouwen, kon hij het zoo inrichten, dat alle
gestoorde baringen bij de armenklasse voor het onderwijs dienstbaar gemaakt
werden.
Op 24 Jan. 1857 werd Simon Thomas bevorderd tot gewoon hoogleeraar in de
verloskunde. Behalve, dat hij lid was van het Genoots. t. Bevord. der Genees- en
Heelkunde te Amsterdam en het Provinc. Utrechtsche genootsch. van K. en W.
werd hij ook benoemd tot auswärtiges Mitglied der Gesellsch. für Geburtshülfe in
Berlin, tot honorary Fellow of the Obstetrical Society of London, en tot corresponding
Member of the Gynaecological Society of Boston.
Op wetenschappelijk gebied leverde hij eenige belangrijke bijdragen, waarvan
zijne studiën over het scheefbenauwde bekken en den baarmoeder-naad bij sectio
caesarea in de eerste plaats genoemd moeten worden.
In 1849 was hij gehuwd met M a r g a r e t h a J a c o b a J o h a n n a B a l l o t , die
hem 5 zonen en 4 dochters schonk.
Zijn oudste zoon J e a n C h a r l e s M a r i e S i m o n T h o m a s geb. te Leiden
28 Juli 1850, overl. aldaar 27 Febr. 1903, promoveerde op 2 Oct. 1875 tot doctor
in de geneeskunde op een proefschrift Over keering bij bekkenvernauwing en tot
doctor in de verloskunde, 8 Mei 1876, op stellingen. Hij vestigde zich als geneesheer
te Alkmaar en trad zoowel daar als in de omstreken als verloskundige op den
voorgrond.
Zijn tweede zoon F r a n ç o i s A b r a h a m S i m o n T h o m a s , geb. 6 Febr.
1853, overl. 2 Aug. 1889, oefende te Rotterdam de verloskundige en gynaecologische
praktijk met voorliefde uit, na op 22 Jan. 1881 te zijn gepromoveerd op eene
dissertatie Verslag der Verlosk. Kliniek en Polikliniek aan de Rijks- Universiteit te
Leiden gedurende den Cursus 1877-78 en 1878-79.
Zijn portret is 1854 op steen geteekend door J.P. Berghaus, en voor den Leidschen
Studentenalmanak van 1860 gegraveerd door J.v.d. Veen. Een portret in olieverf
door Neumann in de leidsche Senaatskamer.
Zie: P.H. S i m o n T h o m a s , Het onderwijs in de Verloskunde aan de Leidsche
Hoogeschool gedurende het tijdvak 1791-1900 (Leiden 1909)
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waarin ook eene volledige bibliografie voorkomt, met portret.
Simon Thomas

[Sixtinus, Suffridus]
SIXTINUS (Suffridus), rechtsgeleerde, overl. 1648 of 49, Fries van geboorte, doch
als ‘Amsterdammer’ 9 April 1619 te Heidelberg ingeschreven, waar hij tot 1625 bleef
(T o e p k e , Matrikel Heidelberg II, 294). Hij was raad (a consiliis) en consul (agent)
te Amsterdam van landgraaf Maurits van Hessen; wellicht verwant met Regnerus
Sixtinus, die ook raad van dien landgraaf is geweest.
Hij schreef Apollo over de Inwydinghe van de Nederlandsche Academie de
Byekorf, gesticht door d.S. Coster, waarmede 23 Sept. 1617 Coster's Nederduitsche
Academie ingewijd werd, en Geraert van Velsen lyende (Amst. 1628, herdr. 1663)
Sixtinus bezat een groote bibliotheek, waarin zich onder meer een gedeelte van de
boekerij van Janus Gruter bevond, die Sept. 1622 bij de plundering van Heidelberg
door de troepen van Tilly verstrooid was geworden. S. was toen daar, en het schijnt
dat hij op niet geheel eerlijke wijze zijn boekerij heeft vergroot, met hetgeen hem
door anderen toevertrouwd was. De tijdgenooten beklagen zich herhaaldelijk, dat
hij niet toeschietelijk was in het leenen van handschriften voor wetenschappelijke
doeleinden. Zijne blbliotheek kwam door erfenis in het bezit van een geldersch
edelman, v a n E c k , die ze later publiek liet verkoopen. Zijn eigenlijke naam zou
volgens v a n H a l m a e l , Bijdr. tot de Gesch. van het Tooneel, 81, S j o e r d
S y t z e s zijn.
Zie: Navorscher IL (1899) 587 (waar ik ten onrechte betwijfelde, of hij raad van
Maurits van Hessen is geweest) en behalve de daar genoemde bronnen een brief
van Pontanus aan Bernegger in A l c i a t u s , Tractatus (L.B. 1708) 149; W o r p ,
Gesch. v.h. Drama I, 291.
Molhuysen

[Slatius, Henricus]
SLATIUS (Henricus), geb. te Oosterland in 1585, onthoofd te 's Gravenhage 5 Mei
1623, zoon van D a n i e l S l a e t , heeft zich doen kennen als een der lastigste en
roerigste remonstrantsche predikanten. Hij heeft te Leiden gestudeerd en werd in
1606 predikant te Herveld en vervolgens in 1613 te Bleiswijk. Hier gedroeg hij zich
tijdens de kerkelijke geschillen zoo rumoerig, dat zelfs Hugo de Groot de stedelijke
regeering van Rotterdam aanraadde den lastigen predikant te ontslaan. Ook in
geschriften trad hij als predikant te Bleiswijk heftig tegen de contra-remonstranten
o

op, o.a. door zijn De Schuer-predicanten (Pamflet Knuttel n . 2407). Door de in 1618
te Delft gehouden z.-hollandsche Synode werd hij afgezet, en door de Nationale
Synode van Dordrecht verbannen. Slatius ging naar Antwerpen en genoot daar den
onderstand van de remonstrantsche broederschap. Intusschen waren de uitgewekene
remonstranten niet gesteld op den lastigen ambtsbroeder, al wilde men hem geen
ondersteuning onthouden. Hij werd belast met het toezicht op de uitgave der
remonstrantsche geschriften, maar gedroeg zich ook hierin onbetrouwbaar. Toen
hij b.v. de proeven nazag van A r n o l d u s N e o m a g u s , T Hemelsch Synodus
(Pamflet Knuttel, 3085), voegde hij op eigen gezag bittere en scherpe bladzijden
aan het werk toe, zoodat de auteur het niet meer als het zijne erkennen wilde. In
1619 gaf Slatius een hekelschrift uit tegen de contra-remonstranten, dat tot de
heftigste remonstrantsche pamfletten behoort. Het is de veel gelezen en herhaaIdelijk
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herdrukte Ghepredestineerden Dief (Pamfl. Knuttel 2977) door den een als geestige
persiflage van de praedestinatie-leer bewonderd, door den ander als venijnig laster-
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schrift verafschuwd. Door een ander vlugschrift Wel-biddend onderwijs (Pamfl.
Rogge, I, 139) wekte hij ook ergernis bij remonstranten. Met de directeuren der
Broederschap kreeg SIatius hooggaande onaangenaamheden. Men had hem het
toezicht op de remonstrantsche uitgaven moeten ontnemen; in het vaderland waren
een aantal boeken van Slatius in beslag genomen en nu verlangde hij
schadeloosstelling van de Broederschap. In 1622 keerde hij naar Holland terug,
waar hij in 1623 deelnam aan de samenzweering tegen het leven van prins Maurits.
Bij de ontdekking van het complot trachtte Slatius zich door de vlucht te redden.
Over Amsterdam begaf hij zich naar Drente, om van daar naar Duitschland uit te
wijken. Te Rolde in een herberg vertoevende gedroeg hij zich zoo onhandig, dat hij
achterdocht wekte, gevangen genomen en naar den Haag gevoerd werd. Om zijne
rechters gunstig te stemmen, stelde hij in de gevangenis een geschrift op, waarin
hij de remonstranten zwart maakte. Als Copie Vant Klaer Vertoogh (Pamfl. Knuttel
3475) is dit door de Staten van Holland uitgegeven. Toen hij bemerkte, dat hij door
deze daad wel de pijnbank maar niet de doodstraf kon ontloopen. heeft hij drie
dagen vóór zijn dood een herroeping geschreven en wist deze bij het afscheid
nemen, terwijl zijne handen gebonden waren, op slimme wijze aan zijn vrouw B a r e n d i n a I m a n s d o c h t e r T e l l e , een familielid van den bekenden
hekeldichter Reinier Telle, met welke hij in Maart 1611 te Zierikzee gehuwd was te doen toekomen. Zij kwam in handen van Adr. van der Borre, en is uitgegeven,
waarschijnlijk door N. Grevinchoven, in Copye van een Missive gheschreven van
een Remonstrantsch Predicant (Pamfl. Kn. 3477). Men vindt zijn portret in Zelandia
illustrata II, 296 en op eenige spotprenten in 1623 uitgegeven. Vergel. F r . M u l l e r ,
o

Ned. Historieplaten I, n . 1480 v.v. Behalve de reeds genoemde schreef Slatius o.a.
Joannis Calvini Tyrannien (Pamfl. Knuttel 2253); Bewiis dat de Schuer-Predicanten
zijn enz. (Pamfl. Knuttel 2412); Stapel der Scheldt-woorden van Adriaan Jorisz.
Smout (Pamfl. Knuttel 2413); Christalijnen Spiegel (Pamfl. Knuttel 2980);
Amsterdamsche Nouvelles (Pamfl. Knuttel 3086); Morgen-Wecker (?) (Pamfl. Knuttel
3087); Monsterkens van de Nieuwe Hollandsche Inquisitie (Pamfl. Knuttel 3088).
Zie: B r a n d t , Hist. der Reformatie II, III, IV (register op Henricus); F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen II, 636.
Knuttel

[Sleutel, Jacob Fransz.]
SLEUTEL (Jacob Fransz.), zoon van F r a n s J a n s S l e u t e l (zoon van Jan
Willems, zie op dien naam) en A n n a H e r m a n s , geb. Juli 1608 te Hoorn, overl.
5 Jan. 1671, gehuwd met A a l t j e J a n s (geb. 17 Aug. 1609. overl. 31 Oct. 1691).
Uit dit huwelijk werden 5 dochters geboren, waarvan de vierde A a f j e (geb. 12 Juni
1648, overl. 6 Dec. 1729) huwde met J a c o b V o g e l , van wie de familie de Hoop
Scheffer afstamt. Hij werd, na de latijnsche school bezocht te hebben, geneesheer
en sloot zich bij de frieschdoopsgezinde gemeente aan. Van zijn hand zijn een groot
aantal stichtelijke liederen in verschillende liederenbundels opgenomen, o.a. in J.J.
D e u t e l , Huwelijksweegschaal (Hoorn 1641); C l a a s S t a p e l , Lusthof der Zielen
(Harlingen 2e dr. 1686); in 't Groot Hoornsche Liedeboek (Hoorn 1647) en in 't
Lusthofje Sions (Hoorn 1668). Aan zijn verzen ontbreekt alle dogmatisme,
daarentegen zijn zij vol aanmaningen tot bekeering en goede werken.
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Vgl.: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Het geslacht Sleutel in Doopsg. Bijdr. 1867,
65-77.
Vos

[Sleutel, Jan Willems]
SLEUTEL (Jan Willems), zoon van W i l l e m M a a r t e n s S e y l e m a k e r en
A a g j e F r a n s S l e u t e l , geb. 1654, overl. 13 Aug. 1693 te Hoorn. In 1678 tot
leeraar bij de vriesche doopsgezinden gekozen, beleefde hij moeilijke tijden wegens
de heerschzucht en het conservatisme van zijn ambtgenoot P i e t e r J a n s
T w i s c k d e J o n g e . In dien twist geraakte hij zoo moedeloos, dat hij 1 Maart
1687 zijn ambt neerlegde. Toen in den voortgezetten strijd Twisck in April 1688 den
predikdienst staakte, nam hij 27 Mei d.a.v. zijn ambt weder op. De twist liep zoo
hoog, dat de tegenpartij - gelukkig tevergeefs - er de stedelijke overheid inhaalde.
Een scheuring was het gevolg en de aanhang van Twisck hielden sinds 8 Januari
1690 godsdienstoefening in 't huis de Plemp, waarnaar zij de plempsche
afgescheidenen heetten. In Dec. 1723 volgde de hereeniging. Ondertusschen
hadden de Vriezen 8 Jan. 1692 onder Jan Willems leiding zich vereenigd met de
Vlamingen. Op het punt van buitentrouw was hij mild van gevoelen, daarentegen
eischte hij streng de mijding wegens het maken van schulden of het reeden van
schepen, die geschut voerden.
Vgl.: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Het geslacht Sleutel in Doopsgez. Bijdr. 1867,
77-90.
Vos

[Smeeks, Hendrik]
SMEEKS (Hendrik), schrijver der merkwaardige didactische utopie: Beschrijvinge
van het magtig Koningrijk Krinke Kesmes (een anagram van den naam des auteurs)
Amsterdam 1708, herdrukt in 1721 en 1776. Omtrent zijn levensloop is niets met
zekerheid bekend, maar uit eenige in Krinke Kesmes voorkomende zinsneden valt
op te maken, dat hij den lande als scheepsheelmeester heeft gediend, bepaaldelijk
in 1674 en volgende jaren. Op lateren leeftijd heeft hij zich te Zwolle gevestigd,
alwaar hij 1721 is overleden.
Eene, in Krinke Kesmes voorkomende, episode, waarin de lotgevallen van een
op een woeste kust (die van Australië) achtergelaten schepeling op boeiende wijze
worden voorgedragen, kan op critische gronden worden aangemerkt als voorlooper
en prototype van het daarmede overeenkomende in den Robinson-roman van Daniël
Defoe. Toch valt niet met volstrekte zekerheid uit te maken, dat laatstgenoemde
schrijver het werk van Smeeks inderdaad heeft gekend en gebruikt, al zijn er talrijke
punten van overeenkomst aan te wijzen die deze onderstelling waarschijnlijk maken.
Smeeks zelf heeft aan zijn verhaal zekere plaatselijke kleur weten te geven door
gebruik te maken van hetgeen in zijn tijd omtrent de natuur van Australië bekend
was en hij ontleende zijne gegevens hoofdzakelijk aan de uitkomsten eener reis
derwaarts onder het bevel van Willem de Vlamingh, die in 1696 plaats had. Deze
reis is beschreven in het gedrukt journaal van het schip ‘de Nijptang’, voorkomende
als bijlage achter het in 1701 te Amsterdam verschenen werk: Historie der
Sevarambes. Dat journaal heeft ongetwijfeld als bron gediend.
In hoeverre de achtergebleven schepeling een historisch of een gefingeerd persoon
is (op de wijze als Alexander Selkirk achter Robinson's figuur staat), is niet met
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zekerheid uit te maken. Mogelijk heeft een in 1658 uit de equipage van het schip
‘de Wakende Boey’ vermiste scheepsjongen het motief aan de hand gedaan.
Op een anoniem overliedenstuk van het Chirurgijnsgild te Amsterdam, van 1706,
staat
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H e n d r i k S m e k e s . Deze komt sedert 1688 als geneesheer te Amsterdam voor.
Zie: S. H o o g e w e r f f , Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe in
Onze Eeuw 1909, III, 360; S.P. L'H o n o r é N a b e r , Nog eens de Nederlandsche
bron van den Robinson Crusoe, ibid., 1910, I, 427.
Naber

[Soet, Jan of Zoet]
SOET (J a n ) of Z o e t , geb. 6 Maart 16.., overl. te Amsterdam 11 Jan. 1674; gehuwd
met M a c h t e l d K l a a s d r . v a n M e d e m b l i k ; na haar dood hertrouwde hij
met A n n e t j e C o n i n g s v a n N a h u y s . In het laatste gedeelte van zijn leven
was hij tapper en hield een herberg ‘De Zoete Rust’.
Soet was iemand, die met hart en ziel meeleefde met het politiek en godsdienstig
leven van zijn tijd. Hij was zeer oranjegezind, en kwam daardoor zelfs met het hof
in aanraking, waar hij tot tweemaal toe (in 1656 en 1668) op den verjaardag van
den jongen Willem III (14 Nov.) een lang en langdradig verjaarsgedicht is komen
voordragen. Bovendien werkte hij in vereerende opdracht van Amalia van Solms
aan een dichterlijke beschrijving van ‘de Zaale van Oranje’ in het Huis ten Bosch;
dit werk vorderde echter langzaam en is nimmer voltooid. Met Soet's oranjeliefde
hangt samen zijn vijandige gezindheid ten opzichte van de Witt en de Staten van
Holland, die zich in soms zeer krasse schimpdichten lucht gaf. Voor de regenten
van zijn eigen stad gevoelde hij evenwel grooten eerbied; zelfs verdedigde hij in
o

1650 de Bickers tegen het felle pamflet de Laurekrans (Knuttel n . 6816). Hij stelde
ook veel belang in buitenlandsche politiek en schreef tal van spotverzen naar
aanleiding van de noorsche en engelsche oorlogen, waarvan sommige bij
spotprenten. In het godsdienstige behoort Soet tot hen, die met verwerping van elke
bijzondere geloofsbelijdenis een universeel en mystiek christendom voorstonden.
Hij geeft af op alle kerkgenootschappen; ‘zelfs door d'enge poort staeg dringen’ is
zijn raad. Daarbij een levendig besef, dat vrijheid van denken aan iedereen
gewaarborgd moet zijn. Zooals velen van zijn richting verviel ook hij tot
buitensporigheid. Niet alleen de verwachting van het duizendjarig rijk nog voor zijn
dood te zullen ingaan en aldus nimmer te zullen sterven, ook, althans theoretische,
neiging tot polygamie schijnen hem niet vreemd te zijn geweest. In 1659 klaagde
de kerkeraad over hem bij den schout. Vóór dien tijd schijnt hij reeds een paar jaar
buiten Amsterdam te hebben moeten vertoeven.
Soet was op lateren leeftijd de ‘Hooftpoeet’ van een ‘Bendt der Dighteren.’ waarvan
o.a.H. Bruno, P. Rixtel, J. Steendam, P. Verhoek, K. Verloove deel uitmaakten, en
die in ‘De Zoete Rust’ plachten te vergaderen. In 1663 gaf dit genootschap een
dichtbundel uit onder den titel: Parnassus aan 't Y of Konstschoole ter Deugd (Amst.
1663), bestaande uit vijftien door Soet voorgestelde ‘zinrijkke en zielvoedende
Vraagen, beneeven desselfs beantwoordingen’ door de kunstbroeders, terwijl Soet
in een slotvers telkens den besten antwoorder ‘den lauwer toewijdt.’ Later ontstonden
in dezen kring hevige oneenigheden, die ten gevolge hadden, dat de bundel van
Soet's verzen, die na zijn dood werd bijeenverzameld, besloten werd met een reeks
van meest zeer hatelijke grafdichten, door zijn vroegere vrienden op hem vervaardigd.
Als dichter heeft Jan Soet ongetwijfeld eenig talent bezeten. Zijn spotverzen zijn
veelal kernachtig en raak. Aan de denkbeelden van velen zijner tijdgenooten geeft
zijn poëzie vaak forsche
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populaire uiting. Doch al te dra ontaardt die kracht in grofheid en weerzinwekkende
platheid (het ergst wel in zijn kluchten). Wanneer hij naar een hooger genre tracht,
waarbij hij zich gemeenlijk een zijner groote voorgangers ten voorbeeld stelt (zoo
bootst hij in het verjaarsdicht van Willem III van 1656 V o n d e l 's Geboortclock na,
in het herderspel Clorinde en Dambise, Hooft's Granida), dan faalt hij jammerlijk.
Van Soet verschenen: Hedensdaegse Mantel-eer, (1636) (herdrukt in den bundel
van 1675); Jochem-Jool, ofte Jalourschen Pekelharingh, (1637); Clorinde en
Dambize. Blij- Eynd-Spel ... Ghespeelt op d' Amst. Schouwborg den 14 May 1640;
Olimpias, Treurspel. Ghespeelt op de Amst. Schouwb. op Kermis anno 1680;
Zabynaja of Vermomde Loosheid, Potsspel uit het Spaens door de E. Heer G e r a r d
S c h a e p vertaelt en in Nederduitse vairzen, door J. Z o e t , Gerijmd (1648);
Thimothea (1641); Geestelikke Doorsichten op Cons. Huygens Hailige dagen,
beneeven een Kersdagh aan denselfden (1648); De Schoole der Joden, van Buxtorf,
door Soet vertaald (1650); Kornelia Bentivogli. Of: Geluckige Ongelucken (1650);
Wintersche Avonden of Nederlandsche Vertellingen... door J a c o b u s V i v e r i u s ..,
Vergadert en beschreven: En nu in al sijn deelen door J a n S o e t Verbeterd en
Vermeerderd. Met een bijvoeging van 't Geluk en Ongeluk des Houwelikx (tot Utrecht
1650); De adelikke Huisvader van T o r q u a t o T a s s o met de Verklaringen van
den gelaurierden Poët J o h a n R i s t ... Uit het Hoog- in 't Nederduitsch vertaalt
door J a n Z o e t ... (1658); 't Leven en bedrijf van Clement Marot. Uit het Fransch
in het Nederduytsch vertaalt door J a n S o e t . Dezen Laatsten Druk meer als een
derden vermeerdert. (Tot Dordrecht ... 1655) (tal van drukken verschenen van dit
boekje; jaartal van den eersten mij onbekend; zie: A.J. B a r n o u w in Tijdschr. v.
Ned. Taal- en Lett. XX. 292 vlg.), Ten slotte werd, na 's dichters dood, in 1675 door
een ‘L i e f h e b b e r d e r N e d e r d u i t s c h e d i g t k u n s t ’ een verzameling van
zijn kleinere verzen uitgegeven onder den titel d' Uitsteekenste Dightkunstige
Werkken door J a n Z o e t , Amsterdammer, (1675),(met een portret); hieraan is
nog een tooneel- spel: Hel en Heemel toegevoegd. Een tweede druk verscheen in
1714.
Zijn portret is door H. de Mayer in zwartekunst gegraveerd.
Zie: W a g e n a a r , Amsterdam (fol.). III, 248; J.A. W o r p , Jan Vos (ac. prs. 1879)
76 vlg.; C.B. H y l k e m a , Reformateurs (1900-02) register; M e i n s m a , Spinoza
en zijn kring (1896), vooral 115 en 193; W. Z u i d e m a , Jan Zoet, in Oud-Holland
1905; G. K a l f f , Gesch. der Ned. Lett. IV (1909) 460 vlg.; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. Lett. II (1908) 209 vlgg.
P. Geyl

[Sophia, Sophia Frederica Mathilda]
SOPHIA (S o p h i a F r e d e r i c a M a t h i l d a ), prinses van W u r t e m b e r g ,
koningin der N e d e r l a n d e n , geb. te Stuttgart 17 Juni 1818, gest. te 's Gravenhage
3 Juni 1877, jongste dochter van Wilhelm 1, koning van Wurtemberg, en Catharina
Paulowna, grootvorstin van Rusland. Zij was een schoone, geestige, hoog begaafde
vrouw, letterkundig en artistiek zeer ontwikkeld, die onder aanhoudend en zorgvuldig
toezicht van haren verstandigen vader en van de russische hofdames von Bauer,
die na den vroegen dood harer moeder (1818) de zorg voor haar op zich genomen
hadden, voortreffelijk werd opgevoed. In 1837 bezocht zij voor het eerst de
Nederlanden, waar de fiere Anna Paulowna, toen prinses van Oranje, hare tante
was. Zij huwde 18 Juni 1839 te Stuttgart met haren neef Willem, erfprins der
Nederlanden (later Koning Willem III), oudsten
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zoon van Willem, Prins van Oranje. Met haren echtgenoot vestigde zij zich te 's
Gravenhage in het voormalige logement van Amsterdam, later Rijksarchief, op het
Plein, des zomers meestal op het Loo, ook toen haar gemaal in 1840 Prins van
Oranje werd bij de troonsbeklimming zijns vaders. Zij wijdde zich voorloopig in de
eerste plaats aan de opvoeding harer kinderen, waaraan zij groote zorg besteedde,
ook nadat zij in Maart 1849 als koningin optrad. Door hare veel omvattende kennis
van talen en letterkunde, hare bevalligheid en hare hoofsche, toch beminnelijk
eenvoudige wijze van ontvangen wekte zij bewondering en liefde bij de zeer velen
die haar kwamen bezoeken in het Huis ten Bosch, waar zij als koningin gewoonlijk
verblijf hield. Dit paleis werd een middelpunt van artistiek en letterkundig leven,
waaraan echter vooral buitenlandsche, fransche en engelsche geleerden en
kunstenaars deelnamen, terwijl de nederlandsche letterkundigen soms meenden
te mogen klagen over te geringe waardeering door de begaafde vorstin. Guizot,
Thiers, Macaulay, lord Clarendon, lord Napier, Ranke, Renan, Mohl, Motley e.a.
stonden met haar in betrekking. Vooral Motley stond bij haar in hooge gunst. Met
Napoleon III, Keizer der Franschen, en de kinderen van Jérôme Bonaparte, aan het
wurtembergsche hof opgevoed, verbond haar een trouwe vriendschap, die haar tot
herhaalde bezoeken en 31 Juli 1866 aanleiding gaf tot het schrijven van een in 1870
bekend geworden vertrouwelijken brief van waarschuwing voor de gevaren, die den
franschen troon uit Duitschland en Italië dreigden. De gebeurtenissen van 1870
troffen haar dan ook zeer in hare innigste sympathieën, die zij deelde met haren
gemaal, van wien zij sedert vele jaren afgezonderd leefde. De Koningin vertoonde
zich veel in het openbaar, nam deel aan congressen, ontving in haar Huis ten Bosch
en ging voor in kunstzin en weldadigheid, ook toen hare gezondheid veel te
wenschen begon over te laten. Haar dood wekte levendige smart in het geheele
land en hartelijke deelneming in geheel Europa, dat hare buitengewone gaven kende
en eerde. Hare beide zoons Willem (zie dit deel) en Alexander (kol. 74) overleefden
haar; haar zoon M a u r i t s (Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel), geb.
te 's Gravenhage 15 Sept. 1843, stierf aldaar 4 Juni 1850 (10 Juni te Delft bijgezet).
In het Rijksmuseum te Amsterdam is haar door Winterhalter geschilderd portret.
Vele andere portretten zijn in het bezit van de koninklijke familie.
Van haar hand bestaat eene studie: Les derniers Stuarts. Impressions et pensées
d'une Reine in Rev. des deux Mondes 1874, Juin.
Zie E. v a n C a l c a r , Sophia F.M. Koningin der Nederlanden (Haarlem 1877);
L.W.S. R a u w e n h o f f , Rede bij den dood van koningin Sophia (Leiden 1878);
D.C. N i j h o f f , Bij den dood onzer vorstin (Utr. 1877); N a b e r e n d e N e v e ,
Vorstinnen van het Huis van Oranje-Nassau (Haarlem 1898) 293; vlg. over haar
ook Ranke's en Motley's correspondentie, passim.
Blok

[Sophia, Wilhelmina Maria Sophia Louisa]
SOPHIA (W i l h e l m i n a M a r i a S o p h i a L o u i s a ), prinses der
N e d e r l a n d e n , later groothertogin van S a k s e n - W e i m a r E i s e n a c h , geb.
te 's Gravenhage 8 April 1824, gest. te Weimar 23 Maart 1897, eenige dochter van
Willem II, koning der Nederlanden, en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland.
Zij was een zeer begaafde vrouw, die na haar huwelijk ('s Grav. 8 Oct. 1842) met
K a r l A l e x a n d e r A u g u s t J o h a n n groothertog van S a k s e n -
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W e i m a r - E i s e n a c h (geb. Weimar 24 Juni 1818, gest. 5 Jan. 1901) hier te lande
en in haar nieuw vaderland zich wijdde aan liefdadigheid en schoolwezen; de
Sophia-stichting te 's Gravenhage, het Sophia-huis te Weimar enz. houden de
herinnering daaraan levendig. Zij gevoelde veel voor de letterkundige overleveringen
van Weimar en heeft krachtigen steun verleend aan de stichtingen aldaar ter eere
van Goethe en Schiller, de vestiging van het Goethe-Schiller-archief en de volledige
uitgave van Goethe's geschriften. Bij haren dood liet zij twee dochters na Maria en
Elisabeth, Sybille Maria Dorothea Luise Amalia, geb. Weimar 28 Febr. 1854, zij
huwde te Eisenach 6 Nov. 1886 Johann Albrecht Ernst Constantin Friedrich Heinrich
hertog van Mecklenburg Schwerin en twee kleinzoons, Wilhelm Ernst, groothertog
van Saksen-Weimar-Eisenach, en Bernhard Heinrich.
Blok

[Sowden, Benjamin Choyce]
SOWDEN (Benjamin Choyce), overl. te Amsterdam 30 Jan. 1796, predikant van de
episcopale kerk aldaar; was van 1789-1794 een der directeuren van het Departement
der Natuurkunde van ‘Felix Meritis’ en van 1794-1796 inspecteur van het Museum
der Natuurkunde van genoemde ‘Maatschappij van verdiensten’. In een vergadering
van het departement letterkunde van Felix Meritis hield hij een rede over De inenting
der kinderziekte, als een zedelijken pligt beschouwd en aanbevoolen (in druk
verschenen, z.j.), terwijl na zijn overlijden een bundel preeken verscheen ten
voordeele van zijn weduwe en kinderen (zie Nieuwe Alg. Konst- en Letterbode, 10
Nov. 1797). Volgens besluit van curatoren der leidsche universiteit van 1 Dec. 1795
(Resol. XV, fol. 131) werd de curator Paulus verzocht door Prof. van Swinden te
Amsterdam ‘tot de professie in physica experimentalis en chemie onder de hand te
laaten sondeeren den Engelschen Predikant S o w d e n te Amsterdam op een wedde
van ƒ 2400’. Sowden heeft echter dit beroep niet aanvaard.
Hij was tweemaal gehuwd, zijn tweede echtgenoot was P h e b e C a t a n a c h .
Zie: W.P. J o r i s s e n , Het Chem. Lab. der Univ. te Leiden van 1859-1909 en de
Chemische Lab. dier Univ. voor dat tijdvak en zij, die er in doceerden (1909) 49.
Jorissen

[Spinoza, Baruch of Benedictus de]
SPINOZA (Baruch of Benedictus d e ), D e s p i n o z a , geb. 24 Nov. 1632 te
Amsterdam, overl. te 's Gravenhage 21 Febr. 1677; was de zoon van M i c h a ë l
d'E s p i n o s e van Vidigere en H a n a D e b o r a d'E s p i n o s e van Lisbona. Toen
hij zes jaar oud was, stierf zijne moeder en werd hij door zijn vader naar de school
der Joden, de Boom des Levens genaamd, gezonden, waar hij in de hoogere klassen
van Izaak Aboab, Saul Levi Morteira en den beroemden Manasse ben Israël
onderricht genoot. In dien tijd zal hij niet alleen de joodsche godgeleerdheid, maar
ook de joodsch-arabische philosophie hebben leeren kennen, en door middel van
deze weer het een en ander vernomen hebben van de grieksche gedachtenwereld.
De spaansch-joodsche letterkunde had een hoogen graad van ontwikkeling bereikt;
door haar bemiddeling werd het christelijk Europa met de grieksche beschaving
bekend gemaakt. Uit haar heeft Despinoza zijn eerste wijsgeerige kennis geput.
Wie van deze eersten tijd van zijn leven zich een heldere voorstelling wil vormen,
verwijzen wij naar een boek van S t a n i s l a u s v o n D u n i n B o r k o w s k y , S.J.,
Der junge de Spinoza (München 1910) genaamd, waarin op heldere en bevattelijke
wijze wordt aangetoond,
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hoe de jonge en veelbelovende denker met de wereldwijsheid bekend is geworden.
De uitgebreide kennis, aldus door Despinoza verkregen, kon zich ten slotte niet
langer verdragen met het orthodoxe geloof, waarin hij werd opgevoed. Zijn vader
was voorstander van de Synagoge, zijn leermeester Morteira bijzonder ingenomen
met Baruch's uitmuntende gaven; geen wonder dat alles in 't werk werd gesteld
(o.a. een belofte van 1000 gulden per jaar), om hem van een breuk met de gemeente
terug te houden. Dit alles mocht echter niet baten; valsche vrienden hoorden hem
uit, brachten een klacht tegen hem in bij de Synagoge en zoo werden de
gezaghebbende joden wel gedwongen den banvloek over hem uit te spreken, terwijl
hij genoodzaakt werd de gemeente te verlaten, waartoe hij om opspraak te vermijden,
niet dan ongaarne uit eigen beweging zou zijn overgegaan. Die banvloek is bewaard
en berust op het Archief der Portugeesch-Israëlietische Synagoge te Amsterdam.
Zij werd 27 Juli 1656 door Izaak Aboab uitgesproken.
Inmiddels was de familie die nog tot 1641 op Vlooienburg woonde, verhuisd naar
‘'t opregt Tapeythuis’ op de Lange Houtgracht. Daar stierf Baruch's vader in 1654
en toen hij nu in 1656 door den ban elke gemeenschap met 't ouderlijk huis had
moeten laten varen, moeten wij onderstellen, dat hij van dat tijdstip af uitsluitend
met christenen en vrijdenkers te Amsterdam verkeerde. Onder de laatsten was de
voornaamste Franciscus Affinius van den Enden, de befaamde ‘kindermeester’, die,
na als boekhandelaar in de Nes gefailleerd te hebben, op eigen hand een nieuwe
latijnsche school oprichtte, die weldra de kinderen der aanzienlijkste Amsterdammers
onder haar scholieren mocht tellen.
Deze van den Enden was opgevoed in de school der jezuïeten, maar had daarna
een avontuurlijk leven geleid en zich met grooten ijver op de nieuwere wijsbegeerte
toegelegd. Bij hem sloot de jonge Despinoza zich aan; hij verleende hem zijn diensten
bij het onderwijs der jeugd en kwam waarschijnlijk daardoor in kennis met die
voorname Amsterdammers, welke Spinoza gedurende zijn geheele leven hebben
beschermd tegen de aanvallen der orthodoxie, terwijl van den Enden hem
wederkeerig zijn wereldwijsheid en klassieke kennis mededeelde. Zoo kwamen
twee groote geesten, de een doorvoed met de scholastieke wijsbegeerte, de andere
met de hebreeuwsche theologie en beiden daar aan ontwassen, te zamen in het
vrijzinnig Amsterdam, Eleutheropolis bijgenaamd.
Onder de christenen koos Despinoza den omgang met de Collegianten. Bij hen
vond hij de gelegenheid zich vrij uit te spreken, wat in geen der kerken geoorloofd
was; onder hen vond hij zijn beste vrienden en leerlingen. Want toen reeds begon
hij zich te ‘erneeren’ met het onderwijs in de wijsbegeerte, waaraan hij zich voortaan
geheel zou wijden. De Korte Verhandeling, in dien tijd ontstaan, en ons alleen in
handschrift overgebleven heeft den vorm van een dictaat en toen Despinoza
Amsterdam verlaten had, zette een club jonge mannen, die hem hadden gevolgd,
de studie der wijsbegeerte onder zijn schriftelijke leiding voort, zooals in een brief
van zijn besten vriend Simon de Vries duidelijk beschreven wordt. Reeds vóór de
banvloek tegen hem werd uitgesproken, had Despinoza blootgestaan aan een
moordaanslag van een zijner geloofsgenooten, waarvan de bijzonderheden niet
juist bekend zijn, maar die als feit
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boven allen twijfel staat. Zoowel aan hem als aan zijne vrienden bleek thans de
noodzakelijkheid dat hij de stad metterwoon verliet.
Colerus, zijn levensbeschrijver, zegt, dat hij op den weg naar Ouderkerk ging
wonen ‘studeerende bij zig zelven en arbeydende aan sijn glasen slijpen, dewelke
van sijn vrienden afgehaalt en tot zijn pofijt verkocht werden’.
Despinoza toch had het lenzenslijpen tot handwerk verkozen, en dat hij daarin
uitmuntte is door het getuigenis van Christiaan Huygens, in zijne brieven aan
Constantijn bewaard, boven allen twijfel verheven. Vermoedelijk was hij door deze
kunst in aanraking gekomen met burgemeester Hudde, die mede een hartstochtelijk
beoefenaar der dioptrica was. De reden nu, waarom de vrienden zijn glazen moesten
afhalen, kan wel niet anders dan deze zijn, dat hij zich niet meer in de stad durfde
vertoonen en dus aan gene zijde van der Banpaal bij Ouwerkerk bleef. Daar trof
men het buitenverblijf aan van den jongen Tulp, die met de zuster van Burgh, den
lateren thesaurier-generaal was gehuwd, en wiens zoon Albert door Despinoza in
't cartesianisme is opgevoed. Indien dus S a v é r i e n in zijn Histoire des philosophes
modernes beweert, dat Despinoza te Ouwerkerk woonde ‘dans la maison de
campagne d'un de ses amis’, dan kan men veilig aannemen, dat dit Tulpenburg is
geweest.
Het verhaal van Lucas, den oudsten van Spinoza's levensbeschrijvers, dat hij
door burgemeesters voor 3 maanden uit de stad verbannen zou zijn, laat zich dan
aldus verklaren, dat zijn vrienden hem, evenals Luther op den Wartburg, door dezen
maatregel tijdelijk buiten bereik zijner vijanden hebben willen stellen.
Aangezien te dier plaatse nu ook een zekere Herman Aelberts woonde, een der
oudste collegianten die in Rijnsburg bekend was en het verblijf op Tulpenburg
natuurlijk niet van langen duur kon zijn, is het begrijpelijk, dat Despinoza al zeer
spoedig besloot vandaar naar Rijnsburg te vertrekken. Want daar woonde men
geheel vrij. De heerlijkheid Rijnsburg was bij de hervorming als leen overgegaan
aan de Staten van Holland, en het was niet licht te voorzien, dat de Staten in een
gemeente, die van hen rechtstreeks afhankelijk was, geloofsvervolging zouden
dulden. In 1660 was Johan de Witt stadhouder van de leenen geworden en dus
konden in dat dorp de collegianten vrij samenkomen en Despinoza veilig leven. In
die landelijke omgeving voltooide Despinoza het plan voor zijn hoofdwerk: de Ethica.
Hij woonde er in de laan bij de Lange Vaart, en zijn huis wordt nog heden ten dage
als ‘Spinozahuis’ in eere gehouden. Daar gaf hij aan Burgh, Casearius, Steno en
anderen Ies in 't cartesianisme, de toenmaals heerschende richting en liet zich in
1663 bewegen de drie eerste deelen der Principia Philosophiae van D e s c a r t e s
in geometrischen vorm uit te geven. Hij verklaart in den 13en brief, dat hij dit werk
alleen uitgaf om als letterkundige bij de eersten des lands meer bekend te worden,
maar liet er bij vermelden, dat hij niet als Cartesiaan wilde beschouwd worden, en
dat het integendeel zijn streven was, om wat hij zelfstandig had ontworpen, in een
ander werk ter algemeene kennis te brengen.
Het schijnt, dat hij zoodoende met de Witt in kennis is gekomen en deze hem
bewogen heeft om voorloopig zijn hoofdwerk te staken en in een uitgebreid vertoog
de vrijheid van denken te bepleiten, die toen van kerkelijke zijde met ernstig gevaar
werd bedreigd (zie Brief 30).
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Om nu gemakkelijk met zijn vrienden in den Haag te kunnen verkeeren, vertrok hij
in Mei 1663 naar Voorburg, waar hij bij Tydeman in de Kerkstraat woonde en stelde
daar zijn Godgeleerd-Staatkundig Vertoog op, dat blijkbaar met goedkeuring der
hooge overheid (wat later Johan de Witt nadrukkelijk verweten werd), in 1670
verschenen is.
Dit werk vestigde zijn naam in geheel Europa, dit bezorgde hem een vereerend
aanbod van Lodewijk XIV, wat door hem werd afgewezen en een verzoek om
hoogleeraar te Heidelberg te worden, waarvan hij evenzeer afzag om zich beter
aan de studie van zijn eigen stelsel te kunnen wijden.
Zijn wankele gezondheid - hij leed aan de tering en misschien ook
onaangenaamheden die hij in Voorburg van de orthodoxen had te verduren bewogen hem in hetzelfde jaar, waarin het tractaat verscheen, naar den Haag te
trekken, waar hij eerst bij de weduwe van Velen op de Veerkade, en daarna bij
Hendrik van der Spyck, ouderling der Ev. Luth. gemeente en solliciteur-militair zijn
intrek nam. Vandaar uit trok hij in 1673 naar Utrecht, misschien als geheim
onderhandelaar van wege de Statenpartij met de Franschen: den 9den Juni besloten
de Staten tot het doen van ouvertures tot het maken van den vrede met Frankrijk.
Einde Juni vertrok Spinoza naar Utrecht. Als vriend van de Witt en bij de Franschen
bekend schrijver, was hij bij dergelijke onderhandelingen een aangewezen man.
Ds. Colerus, zijn levensbeschrijver, woonde later in het huis op de Veerkade,
waar vroeger de weduwe van Velen woonde, en aangezien Colerus een aanzienlijk
man was, is het gelukt dat huis weer te vinden. Het huis van van der Spyck op de
Paviljoensgracht is nog te herkennen aan een steen ter gedachtenis van Despinoza
in den gevel aangebracht.
Op die Paviljoensgracht heeft Despinoza zijn Ethica in 1675 voltooid, maar niet
mogen uitgeven. Want toen hij zich daartoe gereed maakte, stak er zulk een storm
op, niet alleen van de orthodoxen, maar ook van de ‘stolidi Cartesiani’ (zie den 68en
Brief) dat het onbegonnen werk scheen. Het werk bleef dus liggen tot na zijn dood
in 1677, toen hij ‘met 6 karossen en van vele aanzienlijken uitgeleid in de Nieuwe
kerk op 't Spuy begraven werd’.
Dat hoofdwerk werd tegelijk met een Vertoog over het Zuivere Denken, het
Staatkundig tractaat, zijne Brieven en een hebreeuwsche Grammatica door zijn
vrienden Schuller, Meijer en Jelles nog in Nov. van 't zelfde jaar in 't oorspronkelijk
latijn en in 't hollandsch uitgegeven.
Het bevat zijn stelsel, waardoor hij zich een onvergankelijken naam verworven
heeft, al is die naam ook slechts door 3 letters: B.d.S. en nog wel tegen zijn zin op
het boek vermeld geworden. Dat stelsel is de leer der aleenheid in den strengsten
zin van het woord. Of men het al, d.i. de wereld der verschijnselen beschouwt uit
het oogpunt van het uitgebreide en dienovereenkomstig natuur noemt, of wel uit
geestelijk oogpunt en dan met den naam van God betitelt, voor hem was dit een en
hetzelfde, dat hij aanduidde onder den naam van het ‘Bestendige’ of de Substantie,
het woord, dat het ware karakter van het wezen der dingen aangeeft.
De natuur is niet God, ook de idee is niet God, maar beide deze groepen of
categorieën doen ons het eeuwige kennen. Uit de volledige kennis dier Attributen
klimmen wij op tot het inzicht in het wezen der dingen (zie Stelling 40 Deel II
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der Ethica). Al de verschijnselen die ons tot die kennis van het volstrekt oneindige
wezen der dingen voeren, zijn modi d.w.z. geen zelfstandige dingen, waartoe alleen
der menschen verbeelding ze maakt, maar bestaanswijzen slechts van een der
attributen van de Substantie, het eenige wat op zichzelf bestaat, ondeelbaar en zijn
zelfs oorzaak is.
Een van die modi is de mensch naar lichaam en naar ziel. Krachtens dit karakter
is hij ten nauwste verbonden met het Heelal, geen zelfstandigheid of individu, maar
volkomen bepaald in en door zijn oorzaak, en geenszins onsterfelijk. Aangezien het
Al volmaakt is, zijn ook ‘alle de werkingen, die in de natuur zijn, volmaakt’, en is er
dus geen kwaad.
Het kwaad bestaat alleen door en in onze imaginatie, die aan de enkele dingen
een volkomenheid toeschrijft, welke ze volstrekt niet bezitten. Kwaad op zichzelf
bestaat er dus niet, alleen voor ons. Der menschen taak nu is het te komen tot het
ware inzicht in de dingen, dat gelijk staat met de kennis van het verhevene of
bestendige en hun de volkomen gemoedsrust of zaligheid schenkt van den Wijze,
die weet dat er niets is in de wereld dat bespottelijk of doemwaardig is; indien men
maar in staat is om het goed te begrijpen als staande in het verband der dingen.
Dat Despinoza in deze hoofdpunten afweek van de leer der christelijke wijsgeeren,
vóór en na hem, springt, in 't oog en verklaart de vergeteldheid eerst en daarna de
bestrijding, die hij van allerlei zijden heeft ondervonden. Sedert hij echter door de
groote denkers van het laatst der 18e eeuw als 't ware ontdekt is en zoodoende
tegelijk met Kant in den menschelijken geesteskring is opgetreden, wordt, de
aandacht meer en meer op hem gevestigd en winnen zijn denkbeelden veld. De
geometrische vorm waarin hij zijn stelsel ontwierp, had diepen zin, aangezien de
aard van zijn stelsel strookt met den zin der cartesiaansche geometrie, al maakte
deze vorm ook het begrijpen van zijn leer voor velen niet gemakkelijk. Despinoza's
karakter was evenals zijn leer, verheven en grootsch, maar door de menigte
onbegrepen.
De bronnen voor zijn levensgeschiedenis en die geschiedenis zelve, vindt men
op volledige wijze bij J. F r e u d e n t h a l , Die Lebensgeschichte Spinoza's (Leipzig
1899); de levensgeschiedenis alleen bij K.O. M e i n s m a , Spinoza en zijn kring
(1896), thans ook in het duitsch vertaald; de bibliografie van de werken door hem
en over hem geschreven, bij A. v a n d e r L i n d e , Benedictus Spinoza ('s
Gravenhage 1871) later voortgezet door L e o B ö c k en ook door G r u n w a l d ,
Spinoza in Deutschland (1897); de laatste uitgaaf zijner werken dateert van 1880
en werd bezorgd door J.P.N. (L a n d en J. v a n V l o t e n . 's Gravenhage). De
eerste nederlandsche vertaling verscheen van de hand van W. M e i j e r (Amsterdam
1896); Een Nachbildung der noch vorhandenen Briefe door denzelfde, zag in 1903
in den Haag het licht. De catalogus van Spinoza's bibliotheek werd wereldkundig
gemaakt door S e r v a a s v a n R o o y e n : Inventaire des livres formant la
bibliothèque de B.S. ('s Grav. 1888). Die bibliotheek zelf wordt thans weer
bijeengebracht in het Spinozamuseum te Rijnsburg. Over zijn portretten heeft Dr.
A l t k i r c h eene monographie toegezegd.
W. Meijer

[Spoor, Cornelis Roelofs Hendrik, gezegd: Kees]
SPOOR (Cornelis Roelofs Hendrik, gezegd: Kees), geb. 19 Nov. 1826 te Rotterdam,
overl. 7 Mei 1896, te Amsterdam, was de achterkleinzoon van Mr.
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A r n o l d S p o o r , burgemeester van Utrecht. Zijn vader was zeilmaker en deed
veel aan rederijken; zijn moeder heette S o p h i a O u b o t e r . Ruim vijf jaren, tot
Aug. 1850, was hij werkzaam op een notaris-kantoor; maar de drang naar het tooneel
werd hem te machtig: J. Ed. de Vries engageerde hem te gelijk met zijn vriend J.H.
Albregt, aan den Stads-schouwburg te Amsterdam, waar hij 2 Sept. 1850 debuteerde.
In 1851 kwam hij bij het reizende gezelschap van Domhoff, in 1852 te Amsterdam
bij Schoeman en van Lier, in 1854 bij Boas en Judels, in 1855 weer bij Schoeman
en van Lier. Van Sept. 1857 tot 1876 was hij verbonden aan den Koninklijken
Hollandschen Schouwburg te 's Gravenhage, sinds 1871 tevens als hoofdregisseur.
In 1876 engageerde hem, als 1e rol, de vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
Hij bleef daaraan verbonden tot zijn dood; zijn meest volmaakte rollen bij dat
gezelschap waren: Bernard, en later Fourchambault, in ‘De Fourchambaults,’ de
titelrol in ‘Abt Constantijn’ en Thomasvaer in ‘De bruiloft van Kloris en Roosje’ en
bovendien nog tal van andere, te veel om op te sommen.
Hij was vele jaren eerste voorzitter van de maatschappij Apollo. In het
Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan dier maatschappij,
komt voor Een schetsje uit den heidenschen tijd, waarin Spoor de eerste jaren van
zijn tooneelloopbaan beschrijft.
Talrijke tooneelstukken zijn door hem vertaald, o.a. Schijngoeden, Jean Baudry,
Dénise, en ook heeft hij zelf eenige tooneelstukken geschreven, waarvan vertoond
zijn: Mathias Sandorf, melodrama naar den roman van J. V e r n e , en De familie
De Clairefont, drama naar La grande Marnière roman van G. O h n e t . De
nieuwjaarswensch in ‘De bruiloft van Kloris en Roosje’ is menigmaal door hem
gedicht.
Een langdurige ziekte maakte een einde aan zijn leven. Hij is twee malen getrouwd:
o

o

1 . 5 Jan. 1853 met H e n r i e t t a C a t h e r i n a v a n V e l z e n , 2 . 21 Sept. 1864
met M a r i a v a n d e r G r o e n .
Zijn eerste vrouw, geb. 6 Nov. 1830 te Amsterdam, overl. 22 Mrt. 1864 te 's
Gravenhage, dochter van v a n V e l z e n , tooneelmeester aan den amsterdamschen
Stads-schouwburg, en zuster van Catharina Louisa van Velzen, vrouw van Rosier
Faassen, is zelf ook tooneelspeelster geweest bij dezelfde gezelschappen als haar
man; de tweede vrouw, dochter van den schilder L a m b e r t u s C o r n e l i s v a n
d e r G r o e n , heeft niet tooneel gespeeld, maár was de volle nicht van de actrice
mevr. B e e m s - v a n d e r G r o e n .
Van zijn vier broeders volgen G.J. en S.H.
Mendes da Costa

[Spoor, Gerardus Jalkes]
SPOOR (Gerardus Jalkes), broeder van den voorg., 9 Apr. 1832 te Rotterdam geb.
en 25 Sept. 1882 ald. gestorven. Na de lagere school te hebben afgeloopen, werd
hij op een notariskantoor in zijn geboortestad geplaatst; later was hij op een
kassierskantoor werkzaam, terwijl hij in 1863 tot kassier-generaal bij de
Rotterdamsche Bank benoemd werd. Om zijn nauwgezette plichtsbetrachting genoot
S. algemeene achting. Tevens beoefende hij van zijn jeugd af met veel lust en
grooten ijver de dichtkunst, waartoe hij al spoedig, na zijn eerste proeven openbaar
gemaakt te hebben, door dichters als Withuys, ten Kate en Hacke van Mijnden werd
aangemoedigd. Tollens was zijn lievelingsdichter. De Maatsch. der Ned. Letterkunde
benoemde hem in 1872 tot lid. In 1855 trad Spoor in het huwelijk
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met mej. G.C.W. G r i m b e r g , die hem met haar drie zonen overleefde. Tot zijn
beste gedichten behooren: Aan de vorsten van Europa. In naam der beleedigde
menschheid (1870); Verhalen, Sproken en Legenden (z.j.), waarin o.a. tal van
sprookjes van A n d e r s e n , in goed nederlandsch vertaald, zijn opgenomen; Historie
en Fantasie, een bundel novellen en gedichten van verschillenden inhoud (z.j.) en
Thomasvaer en Pieternel aan het Nederl. volk bij den aanvang van 1880. Verder
schreef hij dichterlijke bijdragen in het Jaarboekje voor Rederijkers, den
Muzenalmanak Vergeet-mij-niet, de jaarboekjes Aurora en Castalia, den Almanak
voor Hollandsche Blijgeestigen, de Kunstkroniek enz. Ook aan tooneelpoëzie heeft
hij zijn krachten gewijd; zoo schreef hij een vertaling van Der Sturz des Hauses Alba
van W a l l i s , De arme dichter, drama voor rederijkers en De dochter van den
souffleur, maar deze tooneelstukken werden niet gedrukt. Geruimen tijd schreef
Spoor ook de tooneelverslagen voor het Rotterdamsch Nieuwsblad.
In het Jaarb. voor Rederijkers 1870 staat zijn gegraveerd portret.
Zie: Levensber. Letterk. 1884, 131.
Zuidema

[Spoor, Simon H., gezegd: Siem]
SPOOR (Simon H., gezegd: Siem), jongste broeder van de 2 voorg., verwisselde
den militairen stand voor het tooneel, speelde bij Boas en Judels en in den
Stads-schouwburg te Amsterdam, maar trad eerst op den voorgrond, vooral als
operettezanger, bij Henri Morriën. Hij verliet diens gezelschap in het seizoen 1874-5
(zie mijn Tooneelherinneringen 136 vlgg.); speelde vervolgens nu hier dan daar en
is omstreeks 1890 overleden.
Hij was gehuwd met de ballet-danseres, operettezangeres en tooneelspeelster
S o p h i e v a n G i j t e n b e e k , maar scheidde van haar.
Mendes da Costa

[Stamkart, Franciscus Johannes]
STAMKART (Franciscus Johannes), geb. 25 Jan. 1805 te Amsterdam, en aldaar
overl. 15 Jan. 1882; zoon van J a n H e n d r i k S t a m k a r t en M a r i a M a r t i j n t j e
H o o g v e l d . Het eerste onderricht in wis- en sterrenkunde ontving hij met zijn
vriendje F. Kaiser, van diens oom, J.W. Kaiser, en in latijn bij Ds. Sartorius. Toen
moet Stamkart niet ouder dan 12 jaren zijn geweest.
14 Febr. 1826 werd hij aangesteld tot onderwijzer in wis- en zeevaartkunde te
Antwerpen, alwaar hij in 1828 met C a r o l i n a G a b r i e l l e d e B o c k huwde.
Wegens de belgische troebelen zond hij zijne vrouw met kind naar Amsterdam op
24 Oct. 1830. In 1831 was Stamkart, ontslagen uit zijne betrekking, weder te
Amsterdam. Met privaatlessen in wiskunde en zeevaartkunde trachtte hij in zijn
onderhoud te voorzien. In 1833 kreeg hij een plaats als ijker, standplaats Alkmaar,
twee jaren later zijn benoeming tot arrondissementsijker te Amsterdam. Stamkart
kon niet leven zonder te werken. Allerlei onderwerpen, die hem voorkwamen, werden
mathematisch behandeld en hij meende steeds aan wat hem onder de aandacht
kwam, verbeteringen te kunnen en te moeten aanbrengen. Het aantal onderwerpen
van den meest uiteenloopenden aard, dat Stamkart mathematisch behandeld heeft,
is ongelooflijk groot. Gedurende een groot deel van zijn leven, van 1833 tot 1867,
heeft hij in het ijkwezen geleefd; de oogenblikken, die hij vrij had, gaf hij aan ernstige
studie en zijne bekwaamheden die hij eigenlijk geheel zonder hulp verworven heeft,
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zoude hij op het observatorium van Felix Meritis sterrenkundige waarnemingen
volbracht hebben, maar het moest nog duren tot 1846, voor hem eindelijk de sleutels
van het observatorium werden toevertrouwd. Inmiddels kreeg hij tot zijne voldoening
eene aanstelling aan de Handelsschool, om populaire sterrenkunde te onderwijzen.
Stamkart had intusschen drie zonen, die opgevoed moesten worden. Een dochtertje
ontviel hem op den leeftijd van ruim één jaar.
Hij werd 1845 lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen.
Later, toen het Instituut opgeheven werd en de Koninklijke Academie van
Wetenschappen daarvoor in de plaats kwam, werd hij lid van die Academie. In 1848
werd hij lid van de schoolcommissie te Amsterdam.
Op nautisch gebied, waarin hij veel werkte, hebben zeer vernuftige toestellen om
aan boord horizontale en vertikale intensiteit van de magneetkracht te bepalen, bij
de zeelieden niet het onthaal gevonden dat hij verwachtte, waarschijnlijk omdat,
hoe theoretisch zuiver die uitgedacht mochten zijn, zij niet practisch genoeg in het
gebruik aan boord waren.
Bekend bij de koopvaardij door zijne talrijke geschriften over zeevaartkundige
onderwerpen, werd hij in 1857 medecommissaris van de Kweekschool voor
zeevaartkunde te Amsterdam.
o

In 1867 (bij koninklijk besluit van 26 Juli n . 65) werd hij benoemd tot hoogleeraar
aan de Polytechnische school en hem het onderwijs in zuivere en toegepaste
wiskunde opgedragen. Later werd hem daarbij opgedragen onderwijs te geven in
het ijkwezen. Spoedig na zijne benoeming werd hij belast met de basismeting in
den Haarlemmermeerpolder en de daarbij behoorende driehoeksmeting in ons land
ten behoeve van de europeesche graadmeting. Veel arbeid heeft het
basismeetwerktuig van Repsold te Hamburg, dat voor de triangulatie in Indië bestemd
was, hem gekost en zeer afmattend was de vermoeiende hoekmeting voor hem.
Tot zijn dood is hij met dit werk bezig geweest. Stamkart heeft ook deel gehad aan
de invoering van de nieuwe standaarden voor meter en kilogram. Met F. Kaiser,
later met J. Bosscha, benoemd tot regeeringsafgevaardigde bij de internationale
vergadering ter bepaling van de wijze waarop de internationale standaarden zouden
worden vervaardigd, heeft hij in 1872 die vergadering te Parijs bijgewoond, en later
in 1876 met Bosscha en Oudemans een werkzaam aandeel genomen in de
vergelijking der nederlandsche standaarden van den meter met den mètre der
Archives en den meter, die later tot internationalen meter is verklaard. Intusschen
vroeg en kreeg hij 17 Juli 1878 zijn ontslag als hoogleeraar aan de Polytechnische
school.
Nog eenigen tijd bleef hij als rustend hoogleeraar te Delft wonen en arbeidde hij
steeds voor de europeesche graadmeting als lid en voorzitter der Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing, welke op voorstel van de Academie van
wetenschappen bij Kon. Besl. van 20 Febr. 1879 werd ingesteld ten einde meer
eenheid te brengen in de werkzaamheden welke ten dienste van de graadmeting
hier te lande werden verricht. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam zijne
geboorteplaats, waar hij overleed.
Het leed werd hem ook in zijn huiselijk leven niet gespaard; van zijne drie zonen
stierf de tweede volwassen. Een dochtertje werd maar één jaar oud. Zijn oudste
zoon promoveerde in 1858 in de oostersche talen, de jongste was
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horlogemaker. Maar bij alle moeilijkheden des levens bleef hij steeds de geloovige
blijmoedige man die hij altijd geweest is. Zijne vrouw overleefde hem.
o

Zie: Eigen Haard, 1882, 113; n . 290 van het blad uitg. door de Alg. Maatsch. van
Levensverz. en Lijfrente van 5 Nov. 1887 is geheel aan hem gewijd en bevat zijn
portret.
Kaiser

[Staring, Antonie Christiaan Wynand]
STARING (Antonie Christiaan Wynand), geb. 24 Jan. 1767 te Gendringen, gest. 18
Aug. 1840 op zijn landgoed de Wildenborch, begr. te Vorden; zoon van D a m i a a n
H u g o S t . (overl. 1783) en S o p h i a W i n a n d a V e r h u e l l (overl. 1794),
halfzuster van den bekenden admiraal, later hertrouwd met Mr. W.C. B o e r s e n .
St.'s vader was kolonel en kapitein ter zee en gedurende een reeks van jaren
equipagemeester in dienst der O.-I. Compagnie aan de Kaap de Goede Hoop. St.'s
moeder volgde haar man in 1773 naar Z.-Afrika, maar Antonie bleef te Gendringen
bij zijn oom, den pred. J a c . G e r a r d u s S t a r i n g , met wien hij naar Gouderak
verhuisde. Van zijn 6e tot zijn 10e jaar leerde St. op de fransche school en van zijn
10e tot zijn 16e op het bloeiende lat. gymn. te Gouda. Hij maakte toen reeds
herhaaldelijk latijnsche verzen (nog in zijn nagelaten papieren) en ook nederlandsche
(een vb. in V e r h u e l l 's art. in Nederl. 1863, I, 144). Zestien jaren oud nam hij
afscheid van het gymn. met een lat. oratie en werd te Harderwijk als student in de
rechten ingeschreven (20 Sept. 1783). St. was toen reeds mede-lid van een letterliev.
gezelschap en door dit genootsch. bekroond (zie evenwel B e e t s Inl. aant. VIII) en
werd weldra door twee andere dergelijke vereenigingen tot lid gekozen. Reeds als
student te Harderwijk wisselde St. geregeld brieven met Rh. Feith, dien hij ook
persoonlijk leerde kennen en wiens herinnering hij in eere hield (Ged. III, 90). 20
Mei 1787 promoveerde St. in de beide rechten op Stellingen en vertrok naar
Göttingen, waar hij tot in 1789 de kennis, die hij als aanstaand groot-grondbezitter
meende noodig te hebben, trachtte te verkrijgen (een bewaarde lijst zijner
studie-vakken en een dagverdeeling uit Göttingen z. L u l o f s l.c. p. 11-12).
Anderhalf jaar na zijn terugkeer (1791) vestigde hij zich op de Wildenborch en
huwde (1791) met E v e r d i n e M a r i a v a n L ö b e n S e l s (overl. 1794) en in
1798 met J o h a n n a A n d r e a C h a r l o t t e v a n d e r M u e l e n (geb. 1775),
die hem overleefde.
Gedurende de bijna vijftig jaar, vooral 1798-1840, dat St. de Wildenborch
bewoonde, heeft hij - een tiental jaren, 1822-1832, uitgezonderd, toen de dood van
vier volwassen kinderen en die van een schoonzoon en het blind worden zijner
vrouw zijn natuurlijke vroolijkheid en werklust wat drukten-het werkzaam en gelukkig
leven geleid, waarvan zijn werken en zijn brieven getuigen.
Aanvankelijk verhinderden de onrustige tijden na 1795 hem om met energie zijn
landgoed te verbeteren en te verfraaien, heiden te ontginnen, drassige landen droog
te leggen. Weldra echter woelden allerlei plannen - St. was een groot plannenmaker
- door zijn hoofd, kon men hem 's middags snel en driftig zien stappen om de
arbeiders - langen tijd ± 30 - hun werk te zeggen, zelf wegen uit te steken of gronden
af te bakenen. Bekend zijn St.'s plannen om het kwartier van Zutphen van het
winterwater te bevrijden, de geldersche rivieren een betere afstrooming te bezorgen,
de Berkel bevaarbaar te maken, bekend ook zijn proeven om hars en terpentijn uit
pijnboomen te winnen.
Als gematigd oud-patriot werd St. 1795-1816/18 tot allerlei ambtsbetrekkingen
benoemd (repres.
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2e Nat. Verg. 1797; lid depart. best. Gelderl.; 1812 en 1813 president kanton Lochem;
1816/18 cur. v.h. Ath. te Harderwijk, zie verder L u l o f s l.c. 270 vlgg.). Maar daarna
gaf hij zich vooral aan landbouw en kunst, hoewel hij lid bleef van Prov. St. v. Gelderl.
(tot 1831).
Kort voor zijn eerste huwelijk in 1791 had hij een bundeltje poezië in het licht
gegeven en in deze Wildenb. periode vallen verscheidene zijner beste verzen. In
zijn eerste bundeltje bleek St., hoewel vrij van den toenmaligen politieken bombast,
van politieke belangstelling bijna, eenigszins beïnvloed door de 18e eeuwsche
sentimentaliteit (b.v. Herdenking, een titel, die later staat boven: Wij schuilden etc.)
cf. K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. VI (1910) 267. De verzen in 1791 verzameld zijn
reeds niet langer sentimenteel; zij bewijzen voorkeur voor het ijselijke en nieuw in
dezen bundel, bijna onmiddellijk na den terugkeer uit Duitschland gepubliceerd,
nieuw is de vaderlandsliefde, nieuw ook de soberheid, de zorg-vuldige woordkeus,
de grootere plasticiteit der verzen, nieuw ook het puntdicht, dat in het eerste bundeltje
niet voorkwam. St. was een dichter, die van het detail uit werkte. Teekenende trekjes,
typeering waren hem de hoofdzaak. Vandaar zijn neiging om zich op litteratuur te
inspireeren en zelfs om de eigenaardigheden van verschillende schrijvers op te
sporen en in hun trant te dichten. St's populariteit is volgens Potgieter nooit groot
geweest; toch heeft hij steeds veel waardeering gevonden, is tallooze malen herdrukt
en door Gids en Nieuwe Gids geprezen. Zijn gedicht ‘St. Nicolaas’ werd populair in
ruimen zin als prentenboek.
Reeds in de voorrede van de Dichtoefeningen spreekt St. er van eenige zangwijzen
te zullen voegen bij ‘een klein vervolg’. Hiervan kwam niets. Een zijner zonen bracht
in orde een nooit verschenen bundel zangstukjes met de bijgevoegde muziek (zie
B e e t s l.c. XXXV).
St. was emotioneel (opbruisend, schreide en lachte vlug), kwikzilverachtig
beweeglijk, zeer actief, zuinig op zijn tijd, gauw te verzoenen, verdraagzaam,
nauwgezet (typ. vb. bij L u l o f s 271), eerlijk, gezellig, spraakzaam, geestig, een
vlugge werker, een groot lezer van de meest verschillende litteratuur, voorzichtig
(hield niet van speculaties), zuinig, in 't dagel. leven sober, een warm vaderlander,
een groot sportman (paardrijden, jagen, dansen, wandelen), muzikaal. Zijn geheugen
was eenzijdig sterk. Zijn lievelingsschrijvers waren Horatius, Hooft, Cats, Huygens.
Hij voerde een groote correspondentie o.a. met Spandaw, Potgieter, Feith (in
fam. arch. Feith), Tydeman (in bibl. Mschij. Ned. Letterk.).
Uitgaven van zijn werken: Mijne eerste proeven in Poëzy (Harderw. 1786) (A);
Dichtoeffening (Zutph. 1791) (B); Gedichten (Zutph. 1821) (C = A & B met groote
wijzigingen, weglatingen uit A en nieuwe stukjes); Nieuwe Gedichten ('s Grav. 1827)
2

(D); Winterloof ('s Gravenh. 1832) (E); Verhalen (Arnh. 1836) (= C); Gedichten
(Arnhem 1837) (= D & E; enkele uitlatingen en bijvoegingen); Kleine Verhalen (Arnh.
1837); Gedichten, inl. d. N i c . B e e t s (Zutph. 1862, 8e dr. 1898) (niet volledig; de
gedichten in latere redacties met de jaartallen der eerste redacties); St. Nicolaas;
2

Een Sprookje (Dev. 1870); Verhalen (Tilb. 1907); Mengeldicht (Tilburg 1907);
Bloemlezingen door K o e n e n (1885, 2e dr. 1895) door S t e l l w a g e n , door v.d.
B o s c h (1e bundel 1892, 4e dr. 1908, 2e bund. 1908). Afzonderlijk zijn de volgende
gedichten met de zangwijs verschenen: Schetsen (Zutphen 1816 (anoniem
verschenen))
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Krijgslied (met eenige volksliederen van anderen; (1813); Het Lied van Nederland
(Amst. 1816); Encomium Patriae (Amst. [1827]); Het Geluk (Amst. z.j.); Krijgslied
muz. v. C. G l ä s e r ('s Grav. [1830]); Krijgszang v. Leydens vrijw. Jagers, muz.
C.G. H e r i n g (Dordr. z.j.); Vertrouwen (Amst. z.j.); Russische Triomfmarsch ('s
Grav. 1831); Wapenroep muz. C. G l ä s e r ('s Grav. 1832); Ga Varen, muz. J.B.
K o l k m a n ('s Grav. 1882); Vijf liederen, muz. d e z . ('s Grav. 1882); De lente
regeert, muz. (C.M. G r o e n e n d i j k ) (Leiden 1892); Lentezang, muz. Ph. L o o t s
(Haarl. 1895); Twee Liederen, muz. A. F a g e l (Midd. 1900); Een nieuw lied van
een meisje en een schipper, muz. H.J. d e H e r t o g (Amst. 1907); Herdenking,
muz. J.H. L ö s e r (Amst. 1907); en in den Geld. Volks-Alm. van 1839 verscheen
muziek bij een Geldersch Lied van J.W. W i l m s .
Verspreide litteraire bijdragen van hem in: Nederl. Muzenalmanak, 1829; Belg.
Muzenalm., 1829; F e i t h e n K a n t e l a a r , Bijdragen 1793; Poëtische Meng. st.
d. Gen. ‘Kunstl. spaart geen vlijt’, X, 1, 2; XI, 1; XII, 2; Konst- en Letterbode 1829;
Boekzaal 1829; Alm. Schoone en Goede 1829; W e s t e n d o r p , Verhandeling over
de Noordsche Mythologie 446-447; 448: 575-588; Recensent; Mozaïek Kunstalb.
(Haarl. 1861); Neêrl. Bibl. 1866; 1867, I, 345, 453; 1867, II, 197; Geld. Volksalm.
1866, 6; Verspreide hist. bijdr. in: Natuurk. Verh. v.d. Holl. Maatsch. d. Wetensch.
te Haarl. XI (1822); Mnemosyne 3e r., I. (1829) 315. Vaderl. Letteroef. 1832; Geld.
Volksalm. 1835, 27; 1838, 158; Water- en landbouwk. bijdr. in: Alg. Konst- en Letterb.
1815, I, 332, 346; N. Alg. Konst- en Letterb. VI, 137; Statistieke Beschrijving van
Gelderl. uitg. door de Comm. v. Landb. (Arnhem, 1826); De Vriend des Vaderlands
1834, II, 963-971; St.'s rapp. aan de Regeering v. 1818, 1820, 1828, 1830, 1833.
Er bestaat een schilderij in olieverf door L. Moritz in 1826 in steendruk
gereproduceerd. Ph. Velyn heeft voor den Muzenalmanak van 1825 zijn portret
gegraveerd.
Zie: B.H. L u l o f s , Mr. A.C.W. Staring (Arnhem 1843); P e t i t , Repertorium 1524;
N. B e e t s , Inl. v. de uitg. v. St.; Eigen Haard 1903, 132; Amst. Wkbl. v. Ndl. 1908,
4 Oct.; Alg. Konst- en Letterb. 1837, II, 355; 1839, II, 162; 1840, II; N. Konst- en
Letterb. 1841, 51; H. B o u m a n , Gesch. voorm. Geld. Hoogsch. II, 199, 250, 430,
581; Hand. Letterk. 1842; Versl. Koninkl. Ned. Inst. 1842; Muzen- Alm. 1841; Geld.
Volksalm. 1841; 1899, 133; Verkl. en Meded. 1910, 18; v. D o o r n i n c k , Anon. en
Pseud., reg. Verder: Vriend des Vaderlands 1833; C d . B u s k e n H u e t , Litt. Fant.
en Krit. I; E.J. P o t g i e t e r , Verspr. en Nagel. W. Krit.-Stud. I, 129; Taal- en Lett. I,
1, 39; VII, 107; X; XIII, 11; XIV, 8 en 9; Gids 1838, II, 418; 1877; J. t e n B r i n k ,
Gesch. Nederl. Letterk. 604; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gesch. Ndl. Lett.4 V, 313, 341,
383-388; K a l f f , Gesch. Nederl. Letterk. VI (Gron. 1910) 267.
Greebe

[Staring, Winand Carel Hugo]
STARING (Winand Carel Hugo), beroemd geoloog en landhuishoudkundige, werd
geboren 5 Oct. 1808, overl. 4 Nov. 1877, derde zoon en vijfde kind van den voorg.
en diens tweede echtgenoote, Johanna Andrea Charlotte van der Muelen, op het
landgoed de Wildenborch bij Lochem. Zijn studiën volbracht hij te Leiden, alwaar
hij 6 Dec. 1833 promoveerde tot doctor in de wis- en natuur-kunde op een proefschrift
getiteld Specimen de Geologia Patriae, de eerste samenvatting door een Nederlander
van wat in die dagen over de geologie
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van ons vaderland bekend was. Na zijn huwelijk, 12 Juli 1838, met C a t h a r i n a
A r n o l d i n e C h r i s t i n e v a n L ö b e n S e l s (overl. 28 Sept. 1876), vestigde
hij zich op het landgoed de Boekhorst bij Laren (G.), welke woonplaats hij in 1852
verwisselde voor die in het Paviljoen te Haarlem, bij zijn benoeming tot secretaris
der door de regeering ingestelde commissie, aan wie de vervaardiging eener
geologische beschrijving van ons land met kaart was opgedragen. Nadat hij deze
taak ten slotte geheel alleen voltooid had, betrok hij in 1864 weer zijn oude
woonplaats, waar hij overleed, nalatende vier zoons en één dochter.
Zijn groote roem als geoloog dankt hij zoowel aan zijn uitvoerige beschrijving van
den vaderlandschen bodem, welk werk onder den titel van De Bodem van Nederland
in 1860 compleet kwam (Haarlem, 2 dln.), als aan zijn groote geologische kaart, die
in 1869 op de wereldtentoonstelling te Londen bekroond werd ‘om de nauwkeurige
onderscheiding der gronden die jonger zijn dan de tertiaire’. Deze kaart, welke op
last van koning Willem III door het Topographisch Bureau uitgegeven werd (1867;
onveranderde herdruk 1889) telde 20 bladen, schaal 1:200.000, terwijl het aantal
gebruikte onderscheidingen 54 bedroeg. De minuut dezer kaart (helaas incompleet)
berust thans op de bibliotheek der Technische hoogeschool te Delft. Behalve deze
gaf St. nog uit een Schoolkaart voor de Natuurkunde en Volksvlijt van Nederland
(1860) en een Landbouwkaart (1869). Als landhuishoudkundige verwierf hij zich
een grooten naam door het schrijven van tallooze verhandelingen over den landbouw
in het algemeen en die van bepaalde provinciën in het bijzonder, over ontginning
en grondverbetering, polder- en waterschapszaken, bemestingsleer, planten- en
veeteelt, landbouwwerktuigen en landbouwstatistiek, bedrijfsleer en boschbouw en
ten slotte over landbouwonderwijs. Van deze geschriften noemen wij hier slechts
het Huisboek voor den Landman (Haarlem 1862); de Jaarverslagen van den
landbouw met statistieke beschrijving van Nederland (van 1861-1875 door hem
uitgegeven) en den Almanak voor den Nederlandschen Landbouw, die nog ieder
jaar verschijnt.
Daarnaast verdient nog vermelding zijn oprichting (met anderen) der ‘Geldersche
Maatschappij van Landbouw’ (1847), die der Landbouwcourant en die van het
tijdschrift de Volksvlijt (1852).
Leidde zijn werkzaamheid op geologisch gebied tot zijn benoeming als hoogleeraar
aan de toenmalige Polytechnische school, een betrekking welke hij slechts één jaar
vervulde (1863), zijn bemoeienissen in zake het landbouwonderwijs waren oorzaak
van zijn aanstelling tot inspecteur van het middelbaar onderwijs, tevens belast met
het toezicht op het landbouwonderwijs, welke betrekking hij van 1863-1873 vervulde.
Starings biografie gaf W.J.A. H u b e r t in Mannen van Beteekenis, 1877, afl. 10 (m.
portret); zijn beteekenis als geoloog (m. portret) vindt men uitvoerig besproken bij
J. v a n B a r e n , De Bodem van Nederland (Amsterdam 1908) 31 en v.v.; een
beschrijving van zijn grafmonument (m. afb.) vindt men in Eigen Haard, 11 Mei 1901.
Bij S. Lankhout en Co. is zijn gesteendrukt portret verschenen.
Zijn honderste geboortedag werd 5 Oct. 1908 plechtig gevierd te Wageningen,
onder meer door het uitgeven van een gedenkschrift Dr. Staring gehuldigd (den
Haag 1908, m. portret), waarin men bijdragen vindt van H.J. Dovink, J. van Baren,
S. Koenen, A.A. Nengerman, E.D. van
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Dissel en P. van Hoek alsmede een systematisch repertorium in chronologische
rangschikking der werken van en over Staring, met opgave van de bibliotheken hier
te lande, waar deze geschriften zijn te raadplegen door A.A. van Pelt Lechner.
van Baren

[Steen, Joannes van den]
STEEN (Joannes v a n d e n ), ook bekend onder den schuilnaam: á L a p i d e , overl.
23 Mei 1747, eerste r.k. aartspriester van Holland, Zeeland en West-Friesland. Te
Dordrecht in 1676 geboren volbracht hij te Leuven zijne theologische studiën en
werd, 24 jaar oud, priester gewijd en tot kapelaan benoemd bij Martinus de Swaen,
pastoor ‘in den Hoeck’, een der voornaamste kerken te Haarlem, liggende in de
buurt van Bakenes, gedurende een eeuw de gewone vergaderplaats en zetel van
het zoogenaamde kapittel van Haarlem, alwaar ook het archief van het oud-kapittel
langen tijd berust heeft. Onder invloed van zijn pastoor schaarde van den Steen
zich een tijdlang onder de partij, die tegen Rome in verzet was gekomen; hij behoorde
ook onder de onderteekenaars, die de terugroeping en het herstel van den afgezetten
apostolischen vicaris Petrus Codde van den H. Stoel eischten. In 1702 pastoor te
Wormer geworden, kwam hij tot andere gevoelens en scheidde zich van de partij
der ‘clerezy’ af. In 1713 werd hij lid van het kapittel van Haarlem, in 1719 pastoor
van genoemde kerk ‘in den Hoeck’ en eindelijk in 1728 deken en vicaris van hetzelfde
kapittel, waarvan hij, ondanks het vonnis van Rome, waarbij aan genoemde kapittel
alle rechtsmacht werd ontnomen, niettemin de zoogenaamde rechten tot het einde
van zijn leven bleef verdedigen.
Geheel zijn bestuur kenmerkte zich door een onafgebroken pogen om een kerkelijk
hoofd over de provinciën Holland, Zeeland en West-Friesland als apostolisch vicaris
te zien aan-gesteld, voor welk ambt hij de aangewezen persoon scheen te zijn.
Ondanks den krachtdadigen steun van invloedrijke mannen als den haagschen
advocaat Reinier Hoynck, den brusselschen nuntius Jos. Spinelli, den mechelschen
aartsbisschop kard. d'Alsace, den haarlemschen burgemeester Steijn e.a., stuitten
alle pogingen af op den onwil der Staten van Holland, waartoe niet weinig bijdroegen
de tegenkantingen der clerezy en het ophitsen der predikanten, die in 1733 een
ware April-beweging deden ontstaan. Verval van krachten en een bijna volslagen
blindheid noodzaakten v.d.S. omstreeks 3 jaren voor zijne dood als aartspriester af
te treden. Zijn portret is 1745 door L.J. Fruytiers gegraveerd. Een anoniem
geschilderd portret bevindt zich in het bisschoppelijk museum te Haarlem en in het
groot-seminarie te Warmond.
De geschiedenis van zijn bestuur, grootendeels uit onuitgegeven bescheiden in
het bisschopp. Archief te Haarlem, is te vinden in de Bijdragen Gesch. Bisdom
Haarlem, XX, XXI, XXIII. Over de kerk ‘in den Hoeck’ Bijdragen, XIII. Over het kapittel
van Haarlem, Bijd. XXIII.
Zie: W.P.C. K n u t t e l , De Toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der
Republiek, II, 32.
de Graaf

[Sylvanus, Gualtherus]
SYLVANUS (Gualtherus), in het nederlandsch W o l t e r G e r r i t s e n geheeten,
was een zoon van G e r r i t W o l t e r s e n , burgemeester van Doesburg en aldaar
omstreeks 1573 geboren. Reeds in 1594 werd hij door Everhard Bronckhorst, destijds
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komt hij als rector der latijnsche school te Deventer en treedt aldaar 8 Mei 1607 in
het huwelijk met O d a R o o t h u i s , dochter van den deventer predikant T h o m a s
R o o t h u i s : Bij zijne komst te Deventer vond hij de school volgens zijn eigen
woorden ‘in een verwierden, ongeordineerden monstrueusen staat’, en al zijn
pogingen om afdoende verbetering te brengen slaagden slechts ten deele. Ook
andere moeilijkheden in 1608 en 1611 naar het schijnt in verband met het door hem
gegeven onderwijs, gaven hem veel zorg; 10 Juni 1619 werd hij eervol ontslagen
en begaf zich naar Doesburg, waar hij burgemeester werd.
Van zijn latijnsche gedichten zijn slechts enkele bewaard, zie o.a. R e v i u s ,
Daventria illustrata 578. De pentameter: Fide Deo Vigila Consule Fortis Age’ prijkende
op den deventer toren is van zijn vinding. Zijn meest bekende werk is de
Beschrijvinge van Deventer, gedrukt in 1616 bij Johannes Christianus, herdrukt
achter A r n o l d M o o n e n 's Korte Cronijke der stadt Deventer (Deventer 1714).
Zie: Bijdragen Gesch. van Overijssel I, 1, 89, 211.
H. Kronenberg

[Sylvius, Sir Gabriël de]
SYLVIUS (Sir Gabriël d e ), of S i l v i u s , geb. te Orange, gest. begin 1697 te Londen.
Zoon van een predikant te Orange (L a P i s e , Tableau de l'histoire des Princes et
Principauté d'Orange, 875-6, 887; P o n t b r i a n d , Hist. de la Principautė d'Orange
206). Hij werd page aan het hof van Frederik Hendrik, bleef in dienst van Willem II
en later van diens weduwe, bij wie hij zeer in de gunst stond; hij was haar ‘équyer
et gentilhomme ordinaire’ (Prinses-Royale aan de Witt 23 November 1660,
o

Huis-Archief, n . 2583). In 1660 vergezelde hij haar naar Engeland, waar hij na
haren dood bleef; tevergeefs trachtte hij in de Republiek aan het hoofd van een
compagnie te worden gesteld (cf. Brieven van en aan d e W i t t , IV, 89; ms.-brieven
van Nicolaas Oudart en Sylvius aan de Witt, resp. van 23 Nov. 1660 O.S. en 22
Maart 1661, in Part. brieven aan de Witt, Alg. Rijksarchief, den Haag). In Engeland
wist hij zich langzamerhand een positie te verschaffen. In 1663 hield hij er zich bezig
met de invoering van een nieuw soort wagen, die in Frankrijk was uitgevonden,
maar zonder succes. In 1667 exploiteerde hij in samenwerking met John Evelyn
een steenoven. Iets later kwam hij in dienst van de engelsche koningin en huwde
in 1669 met Mademoiselle d e l a G a r d e , dochter van Charles Pelliot, baron de
la Garde, die ook in dienst der engelsche koningin was (zij is spoedig daarna
gestorven). In dienzelfden tijd werd hij in den ridderstand verheven. Zijne belangrijkste
carrière maakte hij in de diplomatie, waarvoor hij niet dan matige geschiktheid
toonde. Het eerst werd hij als diplomaat gebruikt bij de geheime onderhandelingen
van Engeland met de Republiek in 1665 en 1666: zijne relatiën met de
oranjegezinden hier te lande maakten hem hiertoe als aangewezen; hij stelde zich
op aansporing van Arlington in verbinding met Buat en kwam daartoe een paar maal
in diep geheim naar den Haag, maar bereikte niets (zie verder i.v. Buat, kol. 508).
Sedert 1667, toen Arlington, die hem het meest protegeerde, meer invloed kreeg,
steeg hij in aanzien. In 1669 werd hij als gezant naar den keurvorst van Brandenburg
gezonden, om dezen tot toetreding tot de triple alliantie uit te noodigen. Hij begaf
zich over den Haag, waar de Witt hem als engelsch gezant voorkomend ontving en
het doel zijner zending met hem besprak (enkele brieven van hem aan Arlington
over
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zijn bezoek in den Haag in Holl. Corresp. 1669, Public Record Office, Londen), naar
Berlijn, maar had noch bij den keurvorst noch bij de vorsten van
Brunswijk-Lünenburg, die hij op aansporen van de Witt ook bezocht, eenig succes.
In 1670 kwam hij opnieuw naar den Haag, om met lord Ossory en Armorer den prins
van Oranje op diens reis naar Engeland te begeleiden. In 1672 werd hij gebruikt bij
de geheime onderhandelingen van Willem III en Karel II (zie vooral F r u i n , Verspr.
Geschr. IV, 353, noot 3). Van 1673 tot 1676 vervulde hij nog eenige malen geheime
zendingen uit Engeland naar Willem III. In 1674 bracht hij uit Engeland de ratificatie
van den vrede van Westminster over en bleef gedurende eenige maanden als
engelsch vertegenwoordiger bij den prins. In het einde van 1674 kwam hij in den
Haag in het gevolg van Arlington, die toen met zijne gemalin de Republiek bezocht.
In 1677 werd hij ‘maître d'hotel’ van Maria Stuart, die toen juist gehuwd was met
Willem III. Zoo kwam hij dus metterwoon in den Haag. Hij was toen juist hertrouwd
met A n n a H o w a r d , dochter van William Howard en eeredame bij de engelsche
koningin. Voor haar hoopte hij op een positie aan het hof van de prinses, die zij
echter niet kreeg. Wel begunstigde de prins hem met 't drostambt van Cranendonck
tegen afstand van een jaargeld, dat hij van den prins genoot. Zijn ambt aan het hof
schijnt hij niet lang bekleed te hebben; in de jaren na 1677 vinden wij hem opnieuw
gebruikt voor diplomatieke zendingen tusschen de engelsche en nederlandsche
hoven. Hij woonde nu weer in Engeland, waar hij ook genaturaliseerd werd. In 1681
belastte Karel II hem met eene zending naar enkele kleine duitsche Staten (o.a.
Brunswijk, Hessen, Munster), om dezen voor een anti-fransche politiek te winnen.
Ook nu bereikte hij hier niets. In 1685 werd hij benoemd tot engelsch gezant te
Kopenhagen, waar hij Jacobus II bleef vertegenwoordigen tot de engelsche
omwenteling van 1688. Willem III riep hem daarna van zijn post terug; bij dezen viel
hij in ongenade, waarschijnlijk omdat hij niet spoedig genoeg Willems zijde gekozen
had. Eerst in 1692 werd hem een jaargeld van £ 300 toegelegd; in 1694 werd hij
opzichter bij de koninklijke stallen, maar hij bleef een man zonder invloed tot zijn
dood in 1697 in zijn huis in Leicester Fields in Londen.
Zie over hem: J. H o r a S i c c a m a , Sir Gabriël de Sylvius in Revue d'histoire
diplomatique XIV, 598 sv., en XV, 109 sv. en 261 sv., en de daar aangehaalde
bronnen en literatuur; verder F r u i n , Verspr. Geschr., IV, 266, 271, 277, 290, 343,
345, 351, 353, noot 3; V, 28, 30 vlg.; en over zijn aandeel aan de onderhandelingen
van Buat de i.v. Buat geciteerde literatuur.
Japikse

[Sylvius, Jean de of Silvius]
SYLVIUS (Jean d e ) of S i l v i u s , broeder van den voorgaanden. Hij was advocaat
en procureur-generaal bij het parlement van Orange en was dit volgens madame
du Noyer op minder faire wijze geworden door den invloed van zijn broeder Gabriël
in den Haag. Na 1650 speelde hij een belangrijke rol in de intrigues tegen den
gouverneur van Oranje, graaf Frederik van Dohna, die weer samenhingen met de
twisten tusschen de beide prinsessen van Oranje over de voogdij van den prins van
Oranje en het bestuur van het prinsdom. In 1658 werd hij, onder beschuldiging van
hoog-verraad, door Dohna gevangen genomen en eerst in 1660 bij de bezetting
van het prinsdom door Lodewijk XIV losgelaten. In 1661 vinden we
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hem voor de zaken van het prinsdom te Londen. In 1665 komt hij opnieuw als
advocaat-generaal voor; hij bekleedde deze waardigheid tot zijn dood in ± 1672.
Zie over hem: A. d e P o n t b r i a n d , Histoire de la Principauté d'Orange (Avignon
1901) 203 vlg.; S. Co. D o h n a , Les comtes Dona à Orange, traduit de l'allemand
par L. B o u r g e o i s (Berlin 1878) passim; in dit werkje
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komen o.a. enkele brieven van Gabriël de Sylvius aan zijn broeder voor; Urkunden
und Aktenstücke zur Geschichte des Kurf. Friedr. Wilh. von Brandenburg IX, 468-469,
480 (waar hij ten onrechte Gabriël genoemd wordt), 556, 558; Mémoires de madame
d u N o y e r , in deel VIII harer Lettres historiques et galantes (Londres 1757) 22-25;
Oud-Holland 1901, 34; mededeeling van Prof. Krämer.
Japikse
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T.
[Theodard, of Thiard]
THEODARD of T h i a r d , bisschop van Utrecht 784-790, heet van friesche afkomst
en de eerste Nederlander op den utrechtschen bisschopszetel. Hij wordt geroemd
om zijne schriftuurkennis en als ijverig geloofsverkondiger bij de Friezen, nadat
eindelijk (785) de saksenkoning Widekind, bukkend voor de overmacht van Karel
den Groote, het weerspannige hoofd boog onder het kruis. Hij stierf ongeveer 790
en werd in Oudmunster te Utrecht begraven.
Zie: J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 21; W. H e d a , Historia 43; Batavia
sacra (Bruxellis 1714) 96; J.H.A. C o p p e n s , Kerkgeschiedenis van NoordNederland (Utrecht 1902) 83.
Brom

[Theodardus]
THEODARDUS gestorven omstreeks 668. Van zijn leven is weinig bekend. Hij was
bisschop van Maastricht, en heeft verscheidene nieuwe kerken gebouwd en oude
gerestaureerd. Onder zijne Ieerlingen is de H. Lambertus een der voor-naamste
geweest. 6 September 667 kreeg hij te Maastricht van koning Childeric II de opdracht
om nieuwe opmetingen te laten doen van de landerijen te Stablo. Toen hij bevond,
dat sommigen zich onrechtvaardig goederen zijner kerk hadden toegeëigend, ging
hij op reis om bij den koning recht te vragen. Onderweg werd hij door boosdoeners
aangevallen en vermoord, ter plaatse, zegt zijn oudste levensbeschrijver, die
geroemd wordt ‘Allie sede’, volgens A n s e l m u s het Biwalt, niet ver van Spiers.
Hij werd begraven in het nabijgelegen Landau; wonderen luisterden zijne begrafenis
op; de bisschop van Worms wilde daarom het lijk op eene eervoller plaats ter aarde
bestellen, maar werd daarin verhinderd door de bewoners van Landau. De H.
Lambertus slaagde na herhaalde pogingen beter, en bracht het lijk over naar
Leodium, het latere Luik. Zijne levensbeschrijvingen zijn vermeld bij P o t t h a s t ,
Bibl. histor. Medii Aevi2 (Berlijn 1896) II, 1594; Bibl. hagiogr. lat. (Brussel 1900-01)
i.v.; B a l a u , Les Sources de l'histoire de Liége au moyen âge (Brussel 1903) 144.
Kronenburg

[Thin, Floris]
THIN (Floris), overl. te Utrecht 31 Aug. 1590, eigenlijk genaamd v a n E w y c k als
zoon van G y s b e r t v a n E w y c k en M a c h t e l d T h i n , nam echter den naam
Thin aan en is alleen daaronder bekend; overl. 31 Aug. 1590. Jaar en plaats van
geboorte zijn mij onbekend. Eens lezen wij van hem ‘uyt Hollant gesproten’ (F r u i n ,
Verspr. Geschriften VII, 491), waarmede te vergelijken een plaats uit de Annalen
van D u s s e l d o r p (Werken Hist. Gen. 3e serie I, 142). Waar hij studeerde blijkt
evenmin; in geen der mij bekende matrikel-uitgaven is hij te vinden. In 1559 wordt
hij als licenciaat in de beide rechten te Utrecht als advocaat ingeschreven, daarna
ontmoeten
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wij hem steeds met den meesterstitel. In 1562 wordt hij secretaris van het kapittel
van St. Salvator te Utrecht. In October 1567 treedt hij met zijn broeder G h i s b e r t
namens den raad op voor de commissarissen der troebelen te Utrecht. Het volgend
jaar volgt zijne benoeming tot pensionaris van Utrecht. Sinds is hij, bijna
onafgebroken tot zijn dood, werkzaam in tal van gezantschappen, belast met de
meest verschillende opdrachten. Het is hierdoor, dat de geschiedenis van het eerste
deel van den tachtigjarigen oorlog, speciaal ten aanzien van Utrecht, onafscheidelijk
aan zijn naam verbonden is. Zijn invloed en het belang der hem opgedragen
zendingen rechtvaardigt hier eenige uitvoerigheid. In 1569 en volgende jaren is hij
eenige malen afgevaardigd naar Alva; in 1574 en 1575 tweemaal naar Requesens
te Brussel, Mechelen en Antwerpen, 6 Aug. 1575 ten derden male naar Brussel
afgevaardigd, bedankte hij. In November 1576 naar Brussel vertrokken, kwam hij
9 Nov. te Gent aan, waar daags te voren de Pacificatie onderteekend was. Eenige
dagen later naar Brussel afgereisd, was hij daar werkzaam tot verkrijging van hulp
voor Utrecht tegen de spaansche troepen, die de stad zijner inwoning benauwden.
De vraag, die spoedig van het aller-grootste belang zou blijken, wie gouverneur van
Utrecht zou worden, zulks mede in verband met artikel 7 der Gentsche Pacificatie,
hield hem hier reeds bezig. Op den terugweg van Brussel had hij 20 Dec. met den
Prins van Oranje te Middelburg een onderhoud. Te Utrecht 23 Dec. teruggekeerd,
toonde hij zich niet dadelijk een aanhanger van den Prins voor het gouverneurschap
van Utrecht, maar was Bossu voor hem de meest wenschelijke candidaat. Pas toen
deze het stadhouderschap niet bleek te wenschen, koos Thin voor Oranje partij en
dit weldra met al de kracht, die in hem was. In den aanvang van 1577 keerde hij
naar Brussel terug. De verwarring bleef inmiddels te Utrecht heerschen, de bekende
vraag over Utrechts satisfactieplicht bracht de gemoederen in beweging, waarbij
weldra gevoegd werd de strijd tusschen de aan-hangers der verschillende candidaten
voor het gouverneurschap. De Prins bezoekt 18 Augustus de stad Utrecht, waarop
11 Sept. Thin met Floris Heermale naar den Prins worden afgevaardigd om hem
het ontwerp der satisfactie aan te bieden. Op denzelfden dag werd zijn
langgekoesterde wensch vervuld en zag Thin zich tot landsadvocaat van Utrecht
benoemd op een wedde van ƒ 600. In 1574 en 1575 waren zijn verzoeken daartoe,
ondanks den krachtigen steun van den domdeken Bruhesen, afgewezen. Op 24
Sept. volgde zijne beëediging. Met Heermale, Uteneng en van
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Leemput 29 Sept. naar den Prins afgevaardigd, werd eindelijk 9 Oct. te Brussel de
utrechtsche satisfactie geteekend, waarbij de Prins van Oranje tot stadhouder van
Utrecht werd aangenomen. Hiermede sluit het eerste deel van zijn politieke leven
af. Naar beste weten was hij voor Utrechts heil, in de eerste plaats gelegen in de
bevrijding van de spaansche troepen, werkzaam geweest, daarbij steunend op volk
en burgerij tegen de aristocratie. De satisfactie eenmaal gesloten, is het zijn doel
het staatsbestuur in gematigde banen te houden, wordt hij regent en libertijn, beducht
voor democratie. In 1578 vervulde hij weder eenige gezantschappen; in 1579 en
volgende jaren is hij een der invloedrijkste leden van het college der Nadere Unie,
dat in deze moeilijke jaren allereerst eigen machtssfeer had uit te breiden en daarna
ook tegen verraad met kracht moest optreden. Ook hier werd hij weder speciaal
voor zendigen gebruikt. In 1584 werd hij door de Staten van Utrecht naar die van
Holland en Zeeland afgevaardigd tot het bespreken der aangelegenheden naar
aanleiding van den moord op Oranje. Ook in 1585 was hij weder met zendingen
naar den Haag belast. In hetzelfde jaar toonde hij zich een krachtig tegenstander
van de unie met Holland en Maurits' verheffing tot stadhouder van Utrecht. In dit
opzicht is hij later veranderd, maar veel is daartusschen geschied. In Juli 1586
tijdens de leycestersche woelingen te Utrecht was hij uit zijn ambt ontzet en uit de
stad gebannen. D u s s e l d o r p (t.a.p. 211) verhaalt hoe dit lot hem en Paulus Buys,
‘summos ordinum propugnatores’ trof, nadat Leycester hun beider
staatsgevaarlijkheid den volke had geleerd met het rijmpje: ‘wert buys geen boot,
wert tin geen loot, so is Utrecht in noot’. Aanvankelijk neemt Thin de wijk naar
Montfoort; door Holland beschermd, vindt hij binnen de grenzen van dit gewest een
toevlucht. Nadat van uit Holland aan Leycester misnoegen over het gebeurde te
kennen gegeven was, verklaarde deze, dat het buiten zijn bevel was geschied. In
het najaar van 1588 teruggeroepen en in zijn ambt hersteld, had hij de excessen
der democratie leeren vreezen en voor een herhaling daarvan beducht, steunde hij
in 1589 Maurits als candidaat voor het stadhouderschap van Utrecht. Weder vervulde
hij hierna verschillende zendingen naar den Haag, maakte 29 Aug. 1590 ‘cranck
van lichaem’ zijn testament en overl. twee dagen daarna. Uit dat testament kan
blijken, dat hij vrij vermogend stierf; voor een deel zal dit te danken zijn aan zijn, tot
zijn dood aangehouden, advocatenpraktijk. Noemt Bruhesen hem ‘integer’ en ‘eximius
advocatus’, van Buchell ‘vir doctus et rerum politicarum peritissimus’, wel terecht
kon hij zelf in zijn testament zich beroepen op ‘den dienste, die ick den lande gedaen
hebbe’. Wat zijn verhouding tot den godsdienst betreft, is hij zeer gematigd te
noemen, van katholiek wordt hij calvinist, maar gematigd. Bij den strijd over de
kapittelen in 1582 neemt hij tegenover de katholieken een ruim standpunt in, een
der redenen, die hem in 1586 als ‘libertijn’ verbanning door de leycestersche partij
bezorgde.
Thin is 23 Dec. 1578 gehuwd met R e g i n a C l a e s L u d e n d o c h t e r , die hem
overleefde en geen kinderen schonk. Dit huwelijk is 18 Mei 1585 nogmaals voor
den magistraat voltrokken. Wel liet hij na een natuurlijken zoon Jan, vóór zijn huwelijk
verwekt bij M a r g r i e t van N o o r d t .
Zie voor het eerste deel zijns levens A. d e
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B u s s y , Het ontstaan der satisfactie van Utrecht (Amst. 1910), voor het tweede
deel: P.L. M u l l e r , Gesch. der regeering in de nader geunieerde provinciën (Leiden
1867). Verder: F r u i n , Verspr. Geschr. III, 145, 177; VII, 491; F r . D u s s e l d o r p i i
Annales (Werken Hist. Gen., 3e serie I) 142, 211, 394; Diarium A. v a n B u c h e l l
(t.z. p. XXI), 135, 179, 197, 244, 331; Kronijk Hist. Gen. XXI (1865) 451-461 (zijn
testament); V (1849) 354-357, 405-406; XI (1855) 232; XIV (1858) 168, 180, 187
(optreden als advocaat); XV (1859) 158-165; XVI (1860) 307-313, 328-330, 363-364,
371; Codex Diplom. Hist. Gen., 2e serie, II, 2e afd., 87; S. M u l l e r F z . , Het
oprichten eener vroedschap te Utrecht in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. II (1878) 73-94;
zie ook Bijdr. X (1887) 64 v. Vele stukken van en over hem in het utrechtsch archief.
van Kuyk

[Thrasi, Steven]
THRASI (Steven), gest. te Rotterdam 23 Febr. 1703, opticus en horlogemaker
aldaar. Een door hem vervaardigde hemelglobe, die zich door een daarbinnen
aangebracht uurwerk bewoog, berust bij het Bataafsch Genootschap. Mede
vervaardigde T., volgens de berekeningen van Nic. Stampioen, een planetarium
naar het stelsel van Copernicus, vermeerderd door B e r n a r d C l o e s e n en sinds
1711 ‘het wonder van Europa en het sieraad van 's lands bibliotheek’, de z.g.
‘spheren der leidsche bibliotheek’ thans op de Sterrenwacht aldaar bewaard. Hiervan
bestaat een groot folio kopergravure rondom bedrukt met de uitlegging in het latijn
en fransch. De afbeelding met latijnschen tekst en verklaring vindt men mede in den
Catalogus bibl. publ. universitatis Lugd. Bat. (ib. 1716) 499-500. In het grafboek
wordt T. genoemd S t e v e n S t r a s y , zijn dochter (gh. met A d r . H o o g e n d y c k )
in het doopboek der remonstr. gemeente en in het grafboek der Groote kerk
E l i s a b e t h T r a c y ; deze was mede in het horlogemaken ervaren (zie kol. 1151).
Foutief wordt in de Verh. van het Bataafsch Genootschap IX, IV. T.'s sterfjaar op
1702 gesteld.
Zijn door Adr. van der Werff geschilderd portret is in het Bataafsch Genootschap
te Rotterdam.
de Waard

[Tilanus, Christiaan Bernhard]
TILANUS (Christiaan Bernhard), geb. 13 Dec. 1796 te Harderwijk, overl. 8 Aug.
1883 te Amsterdam. Zijn vader, Dr. J o h a n W i l l e m T i l a n u s was in 1780 te
Harderwijk beroepen als predikant, zijne moeder heette A n n a R e i n i e r a E l s a b é
Feriet.
Op 12 Aug. 1808 kwam Tilanus als leerling op het gymnasium onder den rector
Frieseman. In de jaren 1813 en 14 was hij werkzaam in den apotheek van Albertus
Huysman, reeds te voren woonde hij de lessen bij van B.F. Suerman en toen deze
na de opheffing van de academie te Harderwijk (1811) in 1815 als hoogleeraar te
Utrecht optrad volgde Tilanus hem daarheen en voltooide aldaar zijne medische
studiën. Op 27 Mrt. 1817 werd hij met goud bekroond voor de beantwoording van
de prijsvraag: Breviter distincteque indicetur, modus et ratio actionis nervorum,
quaeque sint maxime probabiles hujus actionis explicationes. 13 Nov. 1818
promoveerde hij in de geneeskunde na verdediging van een proefschrift De fungoso
durae meningis excrescente. Daarna bezocht hij de universiteiten te Parijs,
Straatsburg en Tübingen waar hij zich hoofdzakelijk op de chirurgie toelegde en
promoveerde in dat vak op 18 Dec. 1819 te Utrecht.
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deze stierf in 1836 en 6 Sept. 1838 hertrouwde Tilanus met G u l i a n a C o r n e l i a
W o l t e r b e e k . Bij de oprichting van de klinische school te Amsterdam werd hij
aldaar benoemd tot hoogleeraar in de heelkunde, en aanvaardde deze betrekking
op 4 Sept. 1828, maar hield zijne inwijdingsrede, getiteld: De Heelkunde op haar
tegenwoordig standpunt als bijzonder voor toepassing minder voor uitbreiding
geschikt, eerst bij de opening van den cursus van 1829. Zijn theoretischklinisch
onderwijs in de heelkunde was er geheel op ingericht om zijne leerlingen zoodanig
op te leiden, dat zij voor de uitoefening van hun vak bekwaam werden. Hoewel het
zijne vrije keuze niet was, werd hem het uitoefenen en doceeren van de verloskunde
ook opgedragen en ook daaraan schonk hij zijne volle toewijding; toch drong hij,
overtuigd dat het practisch onderwijs van heel- en verloskunde opgedragen aan
één persoon in het nadeel van een van beide moest zijn, reeds spoedig aan op de
benoeming van een afzonderlijk docent voor de verloskunde, aan welken drang
eindelijk in 1849 door de commissie, belast met het toezicht op de klinische school,
werd gehoor gegeven.
Aan Dr. L. Lehmann werd het practisch gedeelte opgedragen, en deze werd
tevens met goedvinden van den raad der gemeente belast met de leiding van de
kraamzaal, terwijl de theoretische lessen nog door Tilanus konden gegeven worden.
Deze toestand bleef tot 1862 bestaan, toen Lehmann tot hoogleeraar aan de klinische
school werd aangesteld, waarbij Tilanus zich eene vermindering in traktement liet
welgevallen.
Bij het vijf en twintig-jarig bestaan der klinische school bleek, hoezeer Tilanus als
leermeester gewaardeerd werd en daar hij toen tegelijk zijn 25-jarig professoraat
vierde, werd hij van verschillende kanten gehuldigd. Zijne collega's boden hem een
prachtig bewerkten oogspiegel van Helmholtz aan en het huldeblijk van zijne ouden
toenmalige leerlingen bestond in eene kostbare ivoren vaas met de volgende
inscriptie op een der aangebrachte schilden: ‘Christianus Tilanus quinque lustra
professoris munere functus, aetatem, quam Deus daturus est ut expleat feliciter,
artem salutiferam factitando, docendo, promovendo, beatus fortunatusque orant et
obsecrant grati discipuli festus celebrantes die III Septembris 1853’.
Kort na de opheffing der klinische school (1 Sept. 1867) werd Tilanus geïnstalleerd
als gewoon hoogleeraar aan het athenaeum illustre (2 Nov. 1867), aan welke
inrichting hij tot dien tijd als honorair-hoogleeraar verbonden was. In 1861 werd door
zijne krachtige bemoeiingen de rijkskweekschool voor vroedvrouwen, waaraan Dr.
L. Lehmann als directeur aangesteld werd, opgericht. In 1868 bij zijne 40-jarige
ambtvervulling werd Tilanus een kunstalbum met de portretten van 300 zijner
leerlingen aangeboden. In 1873 vroeg hij zijn ontslag als hoogleeraar. Tilanus
behoorde tot de ijverigste leden van het Genootschap tot Bevordering der Geneesen Heelkunde te Amsterdam en was gedurende vele jaren algemeen voorzitter.
In de alg. vergadering van dit genootschap gehouden 16 Sept. 1885 werd het
95-jarig bestaan herdacht en in zijne openingsrede schetste de voorzitter prof. C.L.
Wurfbain het leven en de verdiensten van Tilanus. Daarop werd door eene commissie
namens een groot aantal oudleerlingen en vereerders aan het bestuur overgedragen
het fonds, dat gesticht was ter uitreiking van eene Tilanus-medaille, om de 5 jaar
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uit te reiken ‘aan dien nederlandschen geleerde, die door zijnen wetenschappelijken
arbeid op het gebied der heelkunde het meest tot den vooruitgang dier wetenschap
zou hebben bijgedragen’. Deze gouden medaille draagt aan den voorkant het
borstbeeld met omschrift ‘C.B. Tilanus, Chir. Prof Amstelod. natus MDCCXCVI obiit
MDCCCLXXXIII’.
Van zijn hand verschenen: Disquisitio physiologica de nervis, eorumque actione
(bekroonde prijsvraag der univ., Traj. ad Rh. 1818); Inwijdingsrede: Over de
Heelkunde, op haar tegenwoordig standpunt enz. (Amst. 1830). Mededeelingen in
de vergaderingen der Sectie voor heel- en verloskunde van het Genootschap tot
bevordering der Genees- en Heelkunde gedurende de jaren 1836-1876, zie opgave
van deze in de Werken van dit genootschap 2e serie, I, 8 (1895); Schets der
Heelkunde (Amst. 1835, 2e druk 1840); Carel Joseph van Cooth herdacht (Amst.
1847); De chirurgische Therapie in Ned. Weekbl. v. Geneesk. 1851, 21; Over de
behandeling van carcinoom, ibid. 1851, 507; 1852 1; Behandeling van aneurysmata,
ibid, 1855, 51; Bijdrage tot de Statistiek van het werktuiglyk beloop der baring, in
Verhand. v.h. Genoots. t.b.d. Heelk. III: 1 (1855); Mededeelingen in het Genoots.
t.b.d. Geneesk. en Heelk. Zie naamregister v.h. Ned. Weekbl. v. Geneesk. 1856;
Mededeelingen in bovengenoemde Genoots. in Ned. Tijds- v. Geneesk. jaarg.
1857-1862 (zie naamregister); Verslag der verlossingen in het ressort der prov.
geneesk. commissie van Amsterdam van 1851-1853 in Ned. Tijds. v. Geneesk.
1857, 3; Over de spontane scheiding der epiphysen, ibid. 1862, 209; De
Amsterdamsche Gasthuisquestie, ibid. 1865, 17; Memorie van C.B. T i l a n u s , L.
L e h m a n n en J.W.R. T i l a n u s aan den Raad der Stad Amsterdam Mei 1873.
In 1854 heeft A.J. Ehnle zijn portret op steen geteekend, en in Eigen Haard 1853
staat zijn portret op hoogen leeftijd, in hout gesneden door E. en A. Tilly.
Zie: Levensbericht in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1883, 626; C.L. W u r f b a i n , Redev.
ter nagedachtenis van C.B. Tilanus in Werken van het Genoots. t.b.d. Natuur-,
Genees- en Heelk. te Amst. VI (ook afzonderlijk met bibliografie); D.G. v a n E p e n ,
Het geslacht Wolterbeek ('s Grav. 1907).
Simon Thomas

[Tinne, Alexandrine Petronella Francisca]
TINNE (Alexandrine Petronella Francisca, doorgaans Alexine geheeten),
Afrikareizigster, 17 Oct. 1835 te 's Gravenhage geboren, dochter van Philippe
Frédéric T. en zijn tweede vrouw jkvr. Henriëtte Marie Louisa van Capellen (kol.
1502). In 1856 reisde zij naar Palestina, Syrië en Egypte en bracht den winter van
1856 op 57 te Caïro door. Na met hare moeder en tante (jkvr. A.D.C. v a n
C a p e l l e n ) daarheen in 61 geheel verhuisd te zijn, begon zij in Januari '62 een
reis naar den Witten Nijl en voer, nadat zij het benedeneinde der Sobat-rivier bereisd
had, door het No-meer naar het oostenrijksche zendingsstation Santa Croce. Van
hieruit ondernam zij tochten naar het binnenland en bereikte 30 Sept. Gondokoro.
Ziekte noodzaakte haar terug te keeren naar Kartoem. Reeds in Febr. '63 begon zij
met een verbazend groot geleide een tweede reis naar de Bahr-al-Ghazal. Daaraan
namen von Heuglin, Steudner en de ned. natuurkundige baron d'Ablaing deel. De
onderneming drong tot Dsjoer en het land der Bongo's door; daar bezweken hare
moeder en Steudner aan de gevolgen van het moordende klimaat. 29 Maart '64
keerde de expeditie te Kartoem
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terug, waar hare (achtergebleven) tante overleed. Zij begaf zich vervolgens naar
Caïro, ondernam in '65 een reis naar Kreta, Griekenland en Italië en ging in '66 over
Toulon naar Algiers, bereisde in '68 de Algerijnsche Sahara en begon in Januari
'69 met groot gevolg, van Tripoli uit, een tocht naar het binnenland van Afrika, om
over Bornoe (aan het meer Tschad) naar den Nijl te reizen. Nadat zij te Moerzoek
een ziekte had doorstaan, wilde zij op uitnoodiging van het Toeareghoofd
Ikhenoekhen naar Ghat gaan, maar werd 1 Aug. '69 westelijk van Moerzoek door
de haar begeleidende Toearegs vermoord, wier hebzucht door haren rijkdom was
opgewekt. Freule Tinne bezat eene energie, eene standvastigheid, zooals weinig
vrouwen en zelfs mannen; bovendien een zucht tot onderzoek en kennis, die haar
in staat stelde, alle gevaren te trotseeren. Maar daarbij voegde zich eene lieftalligheid,
eene oprechtheid en eene goedhartigheid, zooals men die zelden aantreft. Haar
gevolg bestond voor het grootste gedeelte uit vrijgekochte slaven en op hare laatste
reis ook uit nederl. matrozen.
Haar portret op 14-jarigen leeftijd, geschilderd door H. Comte de Montpézat, is
in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage. Op lateren leeftijd bestaat er van haar
portret een anonieme houtsnede.
Zie: T h . v o n H e u g l i n , Die Tinnesche Expedition im westl. Nil- Quellengebiet
1863 u. 1864 in Peterm's Mitth. 1865, 15. Ergänzungsheft; J o h n A. T i n n e , Geogr.
notes of expeditions in Central Africa by three Dutch ladies in Transac. Hist. Soc.
of Lancashire and Cheshire 1864; Tour du monde, Sept. 1871; Aarde en hare Volken
1872, 1 en vlg.; C.M. K a n , Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd, I, Afrika
(Utrecht 1871); K o t s c h y e t P e y r i t z , Plantae Tinneanae (Vindob. 1867)
inleiding; W. G e n t z in Gartenlaube 1869, 38; v o n M a l t z a n in Algem. Zeitung
16 April, 4 Aug. en 10 Sept. 1869; N.W. P o s t h u m u s in Tijdschrift Aardr. Gen. I
(1876) 72; H.C. R o g g e in Eigen Haard 1898, 829. Het verhaal van H.v. K o l in
de Amsterdammer, Weekblad van 3 April 1910, stemt niet overeen met de
processen-verbaal van den consul Testas.
Mulert

[Tinne, Mr. Johan Abraham]
TINNE (Mr. Johan Abraham), geb. te 's Gravenhage (na zijns vaders dood) 20 April
1742, ged. Nieuwe Kerk ald. 22 April, overl. te Voorburg 5 Sept. 1808, begr. in de
Kloosterkerk te 's Gravenhage; zoon van J o h a n n e s T i n n e , adj. griffier der
S.G., en van S u s a n n a D o r o t h e a R i e t q u e s l e r .
Hij was eerst particulier-secretaris van Willem Gustaaf graaf Bentinck van Rhoon,
den lateren schout van 's Gravenhage, daarna commissaris van de depêches in
dienst der Staten-Generaal en verkreeg in 1787 het door velen begeerde ambt van
secretaris bij den raadpensionaris van de Spiegel. Met zijn eerste vrouw bewoonde
hij een klein huis in het Voorhout, op den hoek van het (sedert 1892 verdwenen)
Kalkstraatje; later betrok hij een grooter huis in het Noordeinde, waar hij nog in 1793
woonde. Met graaf Bentinck, wiens vertrouweling hij was, en met zijn vriend, den
griffier Henry Fagel, vormde hij een driemanschap, dat lange jaren den toon aangaf
in oranjegezinde kringen en een groot aandeel had in de gebeurtenissen van 1787.
Vóór dat jaar had hij meer met de pen dan met het woord de zaak van Willem V
voorgestaan, of liever de franschgezinde richting in ons vaderland gedwarsboomd,
door een aantal scherp doch geestig gestelde politieke vlugschrif-
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ten, meerendeels onder de initialen A(braham) T(inne) van de pers gekomen. Vooral
vonden deze een goed onthaal bij de aristocratische clubs in het toenmalige 's
Gravenhage. In 1793 heeft hij zijn ambt van secretaris neergelegd en werd daarin
opgevolgd door zijn zoon (die volgt). Tusschen 1787 en 93 schijnen zijn politieke
hartstochten, zoo niet geheel bedaard, dan toch zeer getemperd te zijn; hij trok zich
uit het openbare leven terug en deelde noch de ballingschap van Willem V, noch
de gevangenis van Bentinck en van de Spiegel. In zijn laatste levensjaren woonde
hij te Voorburg nabij de Geestbrug.
Tweemaal is hij gehuwd geweest, eerst met M a r i e A l e x a n d r i n e D e e l
(gest. 1777), daarna met W o u t e r i n a F e u i l l e t e a u d e B r u y n , en won bij
elke vrouw vijf kinderen. Een zoon volgt hieronder. Naar de teekening van een
anderen zoon, A d r i e n A b r a h a m A l e x a n d r e T i n n e : ‘Ruïnes van de abdij
van Egmond’ 1798, komt een steendruk voor in dl. XIII (1842) van het Archief voor
Kerkgeschiedenis, en naar die van een derden zoon, C h r é t i e n T h e o d o r e
T i n n e : ‘Afbeelding van een hardsteenen leeuw’ in een muur der abdijtorens, een
gravure in het Huiszittend Leeven van H. v a n W i j n .
De fraaie portretten van Johan Abraham Tinne en Marie Alexandrine Deel, door
een onbekend meester (pastel, denkelijk door Liotard), berusten bij hun
achterkleinzoon T.F. Sandbach Tinne (‘The Hall House’ Hawkhurst, Kent) Steller
dezes heeft daarvan zeer fraaie photogr. reproducties.
Zie K n u t t e l , Pamflettencatalogus V, reg.; Mdbl. Ned. Leeuw XVIII, 178-184,
193-202.
Regt

[Tinne, Mr. Philippe Frédéric]
TINNE (Mr. Philippe Frédéric), geb. te 's Gravenhage 18 Nov. 1772, gedoopt
Waalsche kerk 22 Nov., overl. te Spa 27 Juli 1844, begr. te 's Gravenhage op ‘Eik
en Duinen’, zoon van den voorg. en van Marie Alexandrine Deel.
Vóór 1793 was hij kapitein-titulair in het regiment dragonders van v. Bylandt; in
1793 secretaris bij den nederl. gezant te Londen, van Nagell en in diens absentie
zijn gevolmachtigde. Nog in hetzelfde jaar volgde hij zijn vader op als secretaris bij
den raadpens. van de Spiegel, doch bleef dit wegens de staatkundige gebeurtenissen
slechts één jaar en emigreerde toen naar Demerary, waar hij vice-secretaris van
den Raad van Politie, later koloniaal secretaris werd. Als zoodanig bewees hij aan
die bezitting de gewichtigste diensten en stelde ook de acte op, waarbij Demerary
aan de Engelschen werd afgestaan.
Hij vestigde zich daarna te Liverpool, waar hij een aanzienlijk handelshuis stichtte,
dat onder den naam van ‘firma Sandbach Tinne en Co.’ lange jaren bestond en
waarschijnlijk nog heden bestaat. Later uit die zaak getreden, keerde hij naar zijn
geboorteland terug en ging te 's Gravenhage in het Voorhout wonen.
Ph.F. Tinne huwde tweemaal: eerst met A n n a R o s e (gest. 1827), daarna te
's Gravenhage 10 Jan. 1831 met jkvr. H e n r i ë t t e M a r i e L o u i s e v a n
C a p e l l e n , geb. te Berkhoven in Gld. 1 April 1796, overleden te Bongo in Egyptisch
Soedan 20 Juli 1863, doch naar Nederland vervoerd en op Eik en Duinen bijgezet,
oudste dochter van Th.F.v.C. (kol. 566).
Uit het eerste huwelijk twee zoons, uit het tweede één dochter (zie kol. 1500). De
oudste zoon, waardoor de familie Tinne nog thans voortleeft, was J o h n A b r a h a m
T i n n e 1807-1884). Deze stichtte, ter herinnering
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aan zijn zuster, in 1873 aan den Bezuidenhout te 's Gravenhage een Episcopale
kerk, in het bijzonder gewijd aan de nagedachtenis van hun vader en grootvader.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw XVIII, 178-184, 193-202; H.C. R o g g e , Freule Tinne
in Eigen Haard 1898, 829, waarin een afbeelding der kerk is opgenomen.
Regt

[Trello, Charles van of Trillo]
TRELLO (Charles v a n ) of T r i l l o , vermoedelijk te Antwerpen geb. In 1573 was
hij kapitein in dienst van prins Willem I bij de verovering van Geertruidenberg, van
1573-1578 bevelhebber van Loevestein, later van Herenthals. Uit den krijgsdienst
in 1583 getreden, werd hij, als vurig voorstander van Leycester, in Juli 1586 met
het schoutambt te Utrecht bekleed, dat hij evenwel zeer nalatig en willekeurig
waarnam, zoodat hij in 1588, bij den val der democratische regeering in die stad,
afgezet en gevangen genomen werd. Nog in 1596 trachtte de secretaris der
utrechtsche Staten, Gillis van Ledenberch, rekening en verantwoording van zijn
schoutambt te verkrijgen. Toch waren de Alg. Staten hem blijkbaar niet ongunstig
gezind; in 1598 maakte hij aanspraak op ‘een onderhout van vijftich gulden ter
maent’, boven zijn gewone traktement als hopman en, ondanks den tegenstand van
Floris Heermale, thesaurier en gedeputeerde van de Staten van Utrecht, meende
de Prins: ‘dat men alle gepasseerde onlusten eeuwelyck nyet en moste gedachtich
zijn of blyven’. Uit zijn krijgsjaren 1572-1583 bestaat er een uitgebreide, op militaire
zaken betrekking hebbende correspondentie tusschen Trello en Willem I, Bossu,
Batenburg, Montigny e.a. Blijkbaar was hij toen een persoon van gewicht, in elk
geval meer in aanzien dan gedurende zijn latere levensjaren. De Prins noemt hem
in een paspoort van Dec. 1572: ‘Joncker Carel van Trello, Ridder, onse Capiteyn’.
Van zijn vrouw C l a r a v a n P e r s i j n , lid eener delftsche regentenfamilie, had
hij 4 dochters: S a r a (1583-1648) 2de echtgenoote van F r e d e r i k v a n D o r p ,
moeder van M a r i a C h a r l o t t e v a n D. en Frederik van D. (kol. 745), Lucretia,
die hierna volgt, B a r b a r a (gest. 1672) en W a l b u r c h (1588-1680) gehuwd met
F r a n ç o i s W i l l e m s z . v a n S a n t e n , veertigraad en schout van Delft, op
welke laatste dochter Const. Huygens een grafschrift maakte. Het sterfjaar van
Charles van Trello is onbekend, maar zeker was hij 1615 reeds overleden. Hij liet
zijn weduwe in kommervolle omstandigheden achter. In 1618 en '19 kreeg zij van
de Staten-Generaal twee toelagen van ƒ 400, in 1630 klopte ze voor de laatste maal
om ondersteuning aan bij de Staten van Zeeland, hierbij gesteund door den Prins
en Const. Huygens.
Charles van Trello maakte een lofdicht van 8 strophen op P h i l i p p e d e
M o r n a y 's Traité de la religion chrétienne etc. (Anvers 1581), dat te vinden is in
een te Nürnberg bewaard handschrift van Pauwels de Kampeneer. Eveneens zette
hij een kreupeldicht, 60 strophen tellend, in elkaar onder den weidschen titel: Een
Historiael Ghesangh, Inhoudende de victorien welcke God heeft gegheven Mijn
Heeren de Generale Staten vande Nederlandtsche gheunieerde Provinciën: Door
het beleydt des Doorluchtighen Hooghgeboren Vorsten ende Heeren, Mijn Heere
Mauritz van Nassau Etc. Gheduerende de belegheringe ende overwinninghe der
stadt Geertruydenberghe, ende by 't Fort Creuecoeur, Anno 1593 ('s Gravenhage
1593). Een sonnet volgt, C.V.T. onderteekend. Mede in dit zelfde bundeltje (28 blz.
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groot, Bibliotheca Duncaniana 1590-95, n . 82) komen 3 fransche gedichten voor,
het eerste over hetzelfde onderwerp, met de spreuk ‘gratitudinis ergo’; het tweede:
Chanson gettee hors Steenwijc par l'ennemy y assiege l'an 1592. Et la responce;
het derde: Conseil salutaire, aulx assieges en Steenwijc 1592. Hoogstwaarschijnlijk
zullen ook deze laatste drie wel van zijn hand zijn.
Zie: J.C. d e J o n g e , Verslag omtrent de verzameling van Handschriften,
toebehoord hebbende aan Jhr. C.A. van Sypesteyn (1825) 15, 16; G r o e n , Archives
V (1838) 497; VI (1839) 154; B l o k , Geschied. van het Ned. Volk III (1896) 357,
392; J.F.M. S t e r c k , Charles de Trello en zijne dochter Lucretia in Oud-Holland V
(1887) 275-294; Navorscher XXXV (1885) 287-289; H.J. E y m a e l , Nalezing op
Bilderdijks en van Vloten's uitgaven van Huygens' Oogentroost in Noord en Zuid
VIII (1885) 278 en 279; d e z e l f d e , Huygens-Studiën (1886) 123, 124; D.G. v a n
E p e n , De ridderschap van Holland (hs.).
[Ruys]

[Trello, Lucretia van of Trillo]
TRELLO (Lucretia v a n ) of T r i l l o , dochter van den voorg., overl. Apr. 1663, vriendin
van den dichter Const. Huygens, die hij ‘vander jeughd met ydel' vrolickheid, Met
jock voor jock bericht’ had. Haar geboortejaar is onbekend, vermoedelijk was zij
ouder dan Huygens. De armoedige omstandigheden, waarin de familie van Trello
verkeerde, maken de veronderstelling van H.J. E y m a e l (Huygens-Studiën (1886)
124), dat zij op het buiten ‘Pasgeld’ bij Delft zou gewoond hebben, onwaarschijnlijk.
De door Eymael bedoelde initialen L.v.T. zijn die van Leonora van Treslong, niet
die van Lucretia van Trello. Lucretia woonde te Delft, misschien ook te Gouda
(H u y g e n s , Gedichten, ed. W o r p II, 9). In elk geval logeerde zij veel in den Haag,
waar we haar vaak in Huygens' kring aantreffen: in 1643 is zij onder diens geleide
bij Hooft te gast op het slot te Muiden. In 1644 wenscht hij de ‘onversleten,
onverslytelicke Maeghd’ in een gedicht geluk, terwijl hij haar in 1645 zijn pas
verschenen Heylighe Daghen toezond met een begeleidend vers. Om haar te
troosten over de verduistering van haar eene oog schreef Huygens voor haar zijn
Eufrasia. Ooghen-Troost, Aen Parthenine Bejaerde Maeghd: over de verduysteringh
van haer een ooghe (Leyden, Ter Druckerye van de Elseviers, 1647). Lucretia
overleed ongehuwd en op hoogen leeftijd; ze werd 17 Apr. 1663 in de Oude Kerk
te Delft begraven in een familiegraf, waarin ook haar zusters S a r a en B a r b a r a
rusten. Niet minder dan 12 grafschriften hebben we op haar van Huygens, waaruit
we kunnen opmaken, dat hij haar hoogschatte en zij een talentvolle, ontwikkelde
vrouw was, die in dicht en ondicht de pen hanteerde en veel van muziek hield.
Zie: T h . J o r i s s e n , Constantin Huygens I (1871) 293-302; H.J. E y m a e l ,
Nalezing op Bilderdijks en van Vlotens uitgaven van Huyghens' Oogentroost in
Noord en Zuid VIII (1885) 278-280; d e z e l f d e , Huygens-Studiën (1886) 123-125;
H u y g e n s ' Oogentroost uitgeg. door A.W. S t e l l w a g e n (1888) 45, 46, 107-114;
J.F.M. S t e r c k , Charles de Trello en zijne dochter Lucretia in Oud-Holland V (1887)
275-294; Briefwisseling van C o n s t . H u y g e n s uitgeg. door J.A. W o r p I (1911)
reg.
Ruys

[Tuyll van Serooskerken, Isabella Agneta van]
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TUYLL VAN SEROOSKERKEN (Isabella Agneta v a n ) meer bekend als B e l l e
v a n Z u y l e n , geb. te Zuylen 20 Oct. 1740, en overl. te Colombier bij Neuchätel
27 Dec. 1805. Haar
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vader (dien zij in hare na te noemen Lettres 200 met warmte prijst als verlicht,
bescheiden en werkzaam, nuttig voor zijne vrienden, nuttiger nog voor het vaderland)
was D i e d e r i k J a c o b , heer v a n T u y l l enz. (1707-1776). Hare moeder was
H e l e n a J a c o b a d e V i c q (1724-1768) uit eene rijke amsterdamsche
koopmansfamilie en ook over haar schrijft Belle met genegenheid, schoon zij met
haar, hartstochtelijker vrouw dan de kalme vader, wel soms in botsing kwam. Na
een aantal aanzoeken te hebben afgeslagen, na eene jarenlange weifeling over
een huwelijk met een savooisch katholiek edelman d e B e l l e g a r d e , schonk
Belle hare hand 17 Febr. 1771 aan C h a r l e s E m a n u e l d e P e n t h è s d e
S a i n t - H y a c i n t h e d e C h a r r i è r e , gewezen gouverneur der kinderen Tuyll,
man van een edel karakter, dien zij naar haar nieuwe vaderland volgde, naar
Neuchâtel. Daar stierf hij 22 April 1808.
Belle, die, nog zeer jong, eene zwitsersche gouvernante, Mad. Prévost, had
gehad, schreef later een zóó zuiver en volmaakt fransch, dat S a i n t e - B e u v e het
eens roemde als ‘la plus pure langue de Versailles’. In die taal heeft zij eene uiterst
merkwaardige briefwisseling gevoerd met D a v i d L o u i s baron d e C o n s t a n t
R e b e c q u e , seigneur d'H e r m e n c h e s . geboren in 1723, zwitser en kapitein in
staatschen dienst, volmaakt cavalier, maar een karakterloos en onbetrouwbaar
man. Van het oogenblik af dat zij hem ontmoette, heeft hij een wonderlijken invloed
op haar geoefend en zij
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schreef hem van 1760-1775 eene reeks brieven, waarin zij met diepgaande
zelfontleding, met scherpe psychologie en met grenzenlooze openhartigheid hare
ziel en gedachten blootlegt. Zij toont zich daarin eene jonge hollandsche vrouw, die
eigenlijk cosmopolietisch voelt en toch weder somwijlen fier haar land tegen vreemde
aantijging verdedigt; overspannen, in hooge mate zenuwlijdster, geëmancipeerd,
zinnelijk en hartstochtelijk, onbevredigd door leven en omgeving en toch veel er in
liefhebbende, met eene wonderlijke mengeling van naïveteit en voor een meisje
onnatuurlijke levenswijsheid. Zoo is Belle van Zuylen eene eigenaardige figuur in
onze 18e eeuwsche wereld, zichzelve en den haren tot last, en het geluk, waarin
zij niet geloofde, heeft zij nimmer gevonden. Hare novellen, schoon niet van de
hoogste kunst, doen het ons toch betreuren dat zij geen hollandschen roman
geschreven heeft.
Zij schreef: Lettres de B e l l e v a n Z u y l e n (M a d . d e C h a r r i è r e ) à
Constant d'Hermenches, uitg. P h . G o d e t (Paris-Genève 1909. De uitgever heeft
helaas gansche gedeelten weggelaten); Lettres écrites de Lausanne; Histoire de
Cécile; Caliste; Lettres neuchâteloises; Mistriss Henley; Le noble, pref. de P h .
G o d e t (Genève 1907, 1908. 2 deeltjes).
Zie: P h . G o d e t in Gazette des Beaux- Arts 1905, II, 206 vlg.; d e z . , Mad. de
Charrière et ses amis (Genève 1906, 2 vol. geïll); d e z . Avant-propos vóór de
genoemde Lettres; W.H. d e B e a u f o r t in de Gids 1908, II, 112-132 en 1909, III,
226-239.
Knappert
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U.
[Wlemarus en Saxmundus]
WLEMARUS en SAXMUNDUS. Twee persoonlijkheden, van wier leven ons met
zekerheid niets bekend is, over wier nationaliteit zelfs gestreden is, en van wie
beweerd is - hoewel ten onrechte - dat zij Saksers waren. Toch is de beteekenis,
die wij aan hun juridischen arbeid te hechten hebben van het grootste belang, omdat
daarvan afhankelijk is de vraag, hoe over de samenstelling der Lex Frisionum, de
oudste friesche rechtsbron, te denken is. Beide namen komen in den tekst dier wet
voor. Achter titel II een toevoegsel waarboven: ‘(Haec) Wlemarus (addidit)’; na de
22 titels der wet de ‘additio sapientium’, samengesteld uit een aantal artikelen
waarboven achtereenvolgens: ‘Wlemarus’, ‘Haec iuditia Saxmundus dictavit’,
‘Wlemarus dicit’, ‘Saxmundus’, ‘Wlemarus’, ‘Haec iuditia Wlemarus dictavit’. Over
de samenstelling der Lex Frisionum bestaat groote strijd; nadat hierover door Gaupp,
von Richthofen, de Geer en anderen in verschillenden zin was geoordeeld heeft
Patetta door zijn critische uitgave veel tot verheldering der inzichten bijgedragen en
is thans het meest waarschijnlijke, dat de Lex één doorloopend geheel vormt,
samengesteld door Wlemarus, die oudere rechtsbronnen gebruikte en daarbij zelf
toevoegsels maakte. De iudicia zijn jongere bijvoegsels, evenals de in den tekst
verdwaalde glossen. De redactie zooals deze door Wlemarus is samengesteld en
zooals wij die thans bezitten, is waarschijnlijk wet geworden op den rijksdag te Aken
in 802. Echter is over den tijd van ontstaan nog geen voldoende
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licht verspreid, de moeilijkheid ligt hier in het gebrek aan handschriften. Velen
ontzeggen der wet ambtelijk karakter en beschouwen haar als een compilatie, als
voorarbeid eener wet. Wat de additio sapientium betreft, lijkt wel het meest juist
daarin niet een latere toevoeging, zooals de naam zou doen vermoeden, maar een
deel der wet zelf te zien. In strijd met de nieuwe onderzoekingen is wat men vroeger
aannam, dat Wlemarus in de 10e eeuw, Saxmundus zelfs nog een eeuw later, aan
een bestaande rechtsbron wijsdommen toevoegden. Ook de meening, dat beiden
in Friesland het ambt van asega bekleedden, is door niets bewezen.
De verschillende meeningen kort bij H. B r u n n e r , Deutsche Rechtsg. (2e druk
Leipzig 1906) I, 481; E.T. G a u p p , Ueber das Wergeld u. Bussensystem der alten
L.F. (in Germanist. Abh. Mannheim 1853); K.v. R i c h t h o f e n , Monumenta Germ.
Hist. Leg. III, 631; B.J. L i n t e l o d e G e e r , De Lex Frisionum (Leeuward. 1866,
uitg. Fr. Gen. van G.O. en T.); M.S. P o l s in Themis 1871, 578-91; F. P a t e t t a ,
La Lex Frisionum, studi sulla sua origine e sulla critica del testo in Mem. R. Acc.
Scienze, Torino, II s. XLIII, 1892.
van Kuyk

[Wstinc, ook Vuystinc, Vustinck]
WSTINC, ook VUYSTINC, VUSTINCK, aanzienlijk utrechtsch geslacht, waarvan
verscheidene leden als kanunnik en rechtsgeleerde voorkomen:
G h i s e l b e r t u s , broeder van Hugo (2), magister en licenc. in legibus, overl.
1402. Eveneens kanunnik ten Dom, verkrijgt hij in 1351 de
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exspectantie van een beneficium van het kapittel te Deventer en in 1353 van een
beneficium van het kapittel van St. Jan te Utrecht.
o

Zie: Bullarium Trajectense, n . 1385, 1457, 1908, 2138, 2242; Archief Aartsb.
Utrecht XI, 230.
H u g o (1), uiterst verdienstelijk rechtsgeleerde uit de 14e eeuw, overl. tusschen
18 Aug. en 4 Oct. 1349. Door zijn geboorte verwant aan een aantal deftige
utrechtsche families, als Backer en Blaeuvoet, gaf hem dit in zijn loopbaan krachtigen
steun. Na hooger onderwijs genoten te hebben - hij voerde den titel magister - begaf
hij zich in dienst van den prior der predikheeren, Gijselbert van Bronchorst, en na
1329 in dien van den officiaal van den utrechtschen bisschop, voor wien hij speciaal
het geldelijk beheer voerde. Eerst als ‘clericus’ vermeld, komt hij in 1333 voor als
‘sacri Romani imperii auctoritate notarius publicus’. Blijkbaar was hij vermogend: in
hetzelfde jaar worden althans vier hem in eigendom toebehoorende hofsteden te
Utrecht in erfpacht gegeven; bovendien was hij rector der paroch. kerk te Lopik. In
1337 wordt hij kanunnik ten Dom, voor een deel zeker, omdat het kapittel hem aan
zich wenschte te verbinden om van zijn kennis en ervaring partij te kunnen trekken.
Blijkens een acte uit hetzelfde jaar verleende paus Benedictus XII hem de
exspectantie van een prebende, hoewel hij deze eerst in 1346 bekwam. Paus
Clemens VI verleende hem 27 Mei 1343 remissio peccatorum. Tijdens zijn leven
algemeen geëerd en herhaaldelijk onderscheiden, doordat lastige geschillen mede
aan zijne beslissing werden onderworpen en hem in menige belangrijke commissie
zitting werd gegeven, ligt zijn grootste verdienste in het geschrift, dat hij als vrucht
van zijn lange praktijk naliet, en dat voor het kerkelijk recht van het grootste belang
is. Over den tijd der samenstelling heerscht strijd, de nieuwste onderzoekingen
leidden er echter toe het jaar 1342 aan te nemen. Uit de inleiding van het geschrift,
verdeeld in 118 hoofdstukken, en door hem zelf Statuta ecclesie Trajectensis
gedoopt, blijkt, dat het geschreven is om aan de onbekendheid van de verordeningen
en gewoonten van het Domkapittel te gemoet te komen, en daaruit ontstane
geschillen te verminderen, en zulks ‘ad rogatum Henrici de Judfaes, decani.’ Voor
de praktijk geschreven, zijn als hoofdbronnen gebruikt het Corpus Juris Canonici,
het Liber Camerae van den Dom en de kapittel-statuten. Het grootste deel van den
inhoud berust op de bestaande rechtsgewoonten en hiermede toont Wstinc zich in
die mate bekend, dat hieruit wel terecht de gevolgtrekking is gemaakt, dat hij het
kapittel als ‘computator’ heeft gediend. Het handschrift werd in één band gebonden
met het Liber Camerae - bewijs voor zijn groot gezag - en is daarom veelal als het
‘Camerboeck’ van den Dom betiteld. Door latere handen belangrijk aangevuld, werd
het nieuw overgeschreven en gesteld in de plaats van het oorspronkelijk, dat
vernietigd werd (thans aanwezig in het archief van het domkapittel).
Uitg. d.S. M u l l e r F z . , Het Rechtsboek van den Dom van Utrecht (Oude Vaderl.
Rechstbr. I, 18) ('s Grav. 1895). Vergelijk: Versl. en Meded. O.V. Rbr. III, 325-332;
o

Bullarium Trajectense, n , 947, 1084, 1202, 1282, 1290, Introd. XL en LXVIII; Kronijk
Hist. Gen. XIV (1858) 153; S. M u l l e r Fz. Registers en Rek. v.h. bisdom Utrecht
(Werken Hist. Gen. n. serie 54) 914.
H u g o (2) verwant van den voorgaande, was in vele opzichten diens navolger.
In 1349 - als
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baccalaureus in jure canonico - verkrijgt hij het door diens vrijwilligen afstand
vrijgeworden rectoraat te Lopik, in 1353 treedt hij op als ‘sigillifer’ van den officiaal
van den utrechtschen bisschop. Tevens kanunnik ten Dom en in Horst, verkrijgt hij
in 1357 een prebende in het domkapittel. De bul van Innocentius VI van 13 Juni
1357, waarbij hem deze wordt verleend, noemt hem ‘in utroque jure licentiatus’,
welken graad hij omstreeks 1353 verkreeg. De proosdij van Elst, waarover na den
dood van Theodericus Vresen strijd ontstond, viel hem mede ten deel. In 1388 werd
hij te Heidelberg geïmmatriculeerd. Genoemd als weldoener van kloosters en overl.
6 Sept. 1404. Als zijn naam komt ook voor in 1349: H u g o E l y e .
o

Zie: M u l l e r , Rechtsboek, XIII, noot 1; Bullarium Trajectense n . 1282, 1585,
1588, 1681, 1767, 1829, 1833, 1888, 2119, 2139; T o e p k e , Matrikel von Heidelberg
I, 34; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. IX (1886) 296.
T h e o d o r i c u s , magister en kanunnik van St. Salvator te Utrecht, studeerde te
Leuven in de eerste jaren van het bestaan der hoogeschool en te Parijs in 1448 en
1449.
De deken Walter Grauwert legateerde bij testament van 1455 aan hem - confratri
ac nepoti suo - een uit twee deelen bestaand Breviarium en benoemde hem tot zijn
executeur. Hij overl. 6 Sept. 1458. Als prepositus Sossensis wordt hij onder de
weldoeners van het Karthuiser-convent te Utrecht genoemd.
Zie: R e u s e n s , Matricule de Louvain I, 240; Archief Aartsb. Utrecht XII, 109;
D e n f l e e t C n a t e l a i n , Auct. Chart. Univ. Paris. II, 713, 763-64; A.
M a t t h a e u s , Analecta III, 399-400; Kronijk Hist. Gen. XIII (1857) 134; S. M u l l e r
o

F z . , Regesten v.h. kap. v. St. Pieter n . 504; d e z e l f d e , Catal. v.h. archief v.h.
kap. v. St. Pieter 84.
o

Verder worden nog genoemd: H e n r i c u s (Bullarium Trajectense, n . 996, 1113,
1712, 1714, 1715; Archief Aartsb. Utrecht XXVI, 244);
H u g o (3) (zegel bij H u l s h o f , Catal. Cod. M.S. II, 193);
o

J a n (S. M u l l e r F z . Regesten v.h. archief der stad Utrecht, n . 742-3);
J o h a n n e s , utrechtsch burger, overl. 1455 en zijn in 1472 overl. dochter
A l e y d i s (Archief Aartsb. Utrecht XXVII 119-120).
M a c h e l m u s , overl. 1500 (Arch. Aartsb. Utr. XI, 238).
Over het geslacht tal van bijzonderheden bij: N. v a n d e r M o n d e , Tijdschrift
Utrecht VIII (1842) 305-6, en S. M u l l e r F z . Middeleeuwsche Rechtsbr. Utrecht
(O. Vad. Rbr. I, 3, 's Grav. 1883) II, 27-31, 192.
van Kuyk

[Wttewaall van Stoetwegen, Jhr. Mr. Edmond Willem Ferdinand]
WTTEWAALL VAN STOETWEGEN (Jhr. Mr. Edmond Willem Ferdinand), geb. te
Kampen, 3 Oct. 1840, overl. te 's Gravenhage 28 Oct. 1908, zn. van jhr. Mr.
H e n d r i k A s s u e r u s en van jkvr. E l s a b é R o l i n e S a n d b e r g . Hij studeerde
in de rechten te Utrecht, waar hij 26 Mei 1864 promoveerde. Nog in dat jaar werd
hij attaché bij het corps diplomatique en werkzaam gesteld aan het ministerie van
buitenlandsche zaken. Daarna was hij achtereenvolgens werkzaam te Berlijn, te
Weenen, te Constantinopel en te St. Petersburg; Raad van legatie in 1875, werd
hij in 1876 overgeplaatst naar Parijs en in 1879 als minister-resident in Japan, terwijl
hij in 1881 overging naar Brazilië als minister-resident en consulgeneraal, in 1882
naar Stockholm als minister-resident bij de hoven van Zweden, Noorwegen
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en Denemarken. 20 Dec. 1883 volgde zijne benoeming tot buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister te St. Petersburg, waar hij werkzaam bleef, tot hij op 25
Mei 1899 op zijn verzoek ter beschikking werd gesteld, en bij K.B. van 6 Nov. 1900
op verzoek eervol ontslagen. In zijn aatstgenoemde qualiteit voerde hij aan het
russische Hof de onderhandelingen, die leidden tot de samenkomst van de eerste
Vredesconferentie te 's Gravenhage. Zijne terugroeping hield verband met een door
hem met zijn ambtstitel onderteekenden open brief in de Nieuwe Rott. Cour. waarin
hij zich, in verband met de niet-vertegenwoordiging van de 2 Zuid-Afrikaansche
Republieken ter vredesconferentie, in scherpe bewoordingen uitliet over de houding
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van het toenmalige kamerlid, Dr. A. Kuyper.
o

Hij huwde: 1 . te St. Petersburg 3/15 Febr. 1872 D o n n a B e a t r i c e
J o s é p h i n e S t u a r t d e l a F i g a n i è r e e M o r a o , geb. te New-York 27
Sept. 1849, overl. te Parijs 2 Sept. 1876, dr. van den burggraaf Frederic, gezant
o

van Portugal in Rusland en van Isabella Hunt; 2 . te Utrecht 3 April 1879 met
J a c q u e l i n e M a r i a C l a i r e v a n D a m v a n I s s e l t , geb. te Utrecht 31
Jan. 1855, dochter van Mr. T h o m a s v a n D a m v a n I s s e l t en van A d r i a n a
Geertruida Webina Catharina Conrad.
Zie: Handelingen Tweede Kamer van 2 Mei 1899 en Nieuwe Rott. Courant, van
Mei 1899.
van Dam van Isselt
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V.
[Valckenaer, Johan]
VALCKENAER (Johan), geb. 12 Jan. 1759 te Franeker als zoon van den
hoogeleeraar Lodewijk Caspar Valckenaer en Johanna van der Streng (kol. 1514),
overl. 25 Jan. 1821 op den huize ‘Bijweg’ onder Bennebroek. Opgeleid op het
gymnasium te Leiden, waarheen zijn vader in 1766 was beroepen, heeft hij dit na
een schitterend examen op 7 Maart 1773 als primus verlaten. Zijne studiën onder
toezicht zijns vaders aan de hoogeschool te Leiden voortzettend, legde hij zich
vooral op romeinsch recht en de letteren, zoowel de klassieke als de nieuwere
fransche, toe. Als jurist was hij leerling van Bavius Voorda, onder wien hij eene Disp.
de peculio quasi castrensi veteribus Jurisconsultis incognito eiusque vera origine
(Lugd. Bat. 1781) verdedigde. De leidsche universiteitsbibliotheek bevat verschillende
verhandelingen van zijn hand uit dezen studietijd, o.a. over den dictator en den
magister equitum bij de Romeinen. Van grooten invloed op zijn latere politieke
denkbeelden was zijn studie van de werken van Voltaire en Rousseau. Na zijn
promotie, 10 Febr. 1781 tot dr. juris op een Diss. de duplici legum quarumdam in
Pandectis interpretatione (L.B. 1781), liet hij zich te Leiden als advocaat inschrijven,
doch volgde spoedig zijne benoeming tot hoogleeraar te Franeker als opvolger van
E. Wigeri. Hij aanvaardde dit ambt 22 Maart 1782 met eene Oratio de schola
Cujaciana (Fran. 1782), waarin hij zich als aanhanger der fransche
humanisten-school teekende. Zijne colleges over Pandecten en Instituten vermochten
echter door het verval, waarin de franeker hoogeschool toen reeds verkeerde,
slechts weinig leerlingen te trekken. Uit dezen tijd dagteekent zijn vriendschap met
den hoogleeraar van Kooten en den patriot Coert Lambertus van Beyma, tevens
zijn huwelijk met R u t g e r a J o a n n a , de dochter van den hoogl. d e L i l l e (Mei
1785). Bij het 200-jarig feest der hoogeschool hield hij als plaatsvervangend rector
een rede pro auctoritate Jurisconsultorum. Zijn eerste politiek optreden was de
aanvaarding van het friesche correspondentschap van de zoo sterk
anti-stadhouderlijke fransche eidsche Courant onder redactie van zijn neven Jean
en Etienne Luzac. Hierbij sluit zich aan zijn rol in de friesche patriotsche beweging.
In Oct. 1786 opent hij met een plechtige rede de burgersociëteit ‘Fraterniteit’, wat

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1510
voor het zeer stadhouderlijke college van curatoren aanleiding werd om plannen te
beramen om hem onschadelijk te maken. Zij lieten den hoogleeraar voor zich komen
en deelden hem hun zienswijze mede, dat hij zich van dergelijke handelingen had
te onthouden en als rector in dat jaar had toe te zien, dat studenten en professoren
niet voortgingen regeering en stadhouder te hoonen. Zijn antwoord was, dat zijn
plicht als goed burger hem bekend was en hij niets onbehoorlijks had gedaan.
Curatoren lieten hierop een klacht bij de Staten van Friesland volgen, waarop de
gedeputeerden Reinhard van Lijnden en Regnerus Livius Andringa de Kempenaer
met een onderzoek der zaak werden belast. Als woordvoerder zijner geestverwanten
onder de hoogleeraren (Manger, Coopmans en van Kooten) plaatste Valckenaer
hierop een verdediging in de zeer democratische Utrechtsche Courant van 9 Maart
1787 en diende 15 Maart 1787 een memorie van verdediging in bij de friesche
Staten. De afkeurende uitspraak van de Staten, overeenkomstig het advies van van
Lijnden en de Kempenaer, van 12 Mei 1787 wordt 15 Mei medegedeeld, waarop
hij en zijne drie genoemde ambtgenooten 16 Mei 1787 ontslag vragen en verkrijgen.
Een 24-tal studenten zegt als protest daartegen de qualiteit van cives academici
op. Bovendien stelde Valckenaer in Juni een eisch in wegens injurie tegen curatoren,
die echter door de politieke woelingen geen voortgang had. Na zijn ontslag wijdde
Valckenaer zich geheel aan de politiek en maakte nog in de maand Mei een reis
naar Holland om zich daar en vooral in het zeer patriotsche Amsterdam hulp voor
de friesche patriotten te verzekeren. De toestand in Holland zelf maakte het echter
onmogelijk zich met de andere gewesten te bemoeien. In Friesland teruggekeerd
trachtte hij tevergeefs van Beyma en diens vrienden af te houden van hun
aanschrijving van 3 Sept. 1787, geteekend door een 10-tal der friesche
Staten-minderheid, waarbij tegen 7 Sept. te Franeker eene vergadering der wettige
volmachten van Friesland werd bijeengeroepen om over herstelling der geschonden
volksrechten te beraadslagen. Deze door Valckenaer afgekeurde revolutionnaire
daad had geen succes; na eene korte worsteling liep de patriotsche beweging in
Friesland dood. Zelf woonde Valckenaer dit niet bij. Immers te Utrecht, een der
brandpunten
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van de patriotsche beweging, was hem 18 Juni 1787 als opvolger van M. Tydeman
een professoraat in het publiek-, natuur- en volkenrech op ƒ 1200 wedde aangeboden,
dat hij 2 Juli had aangenomen en waartoe hij 26 Aug. Franeker had verlaten. De
reis over Holland nemend, was hij te Amsterdam als agent van het Defensiewezen
te Franeker, tot 9 September werkzaam, waarop hij naar Utrecht vertrok. De komst
der Pruisen deed hem nog vóór de aanvaarding van zijn ambt op 15 Sept. naar
Amsterdam vluchten, en van daar begaf hij zich met duizenden zijner politieke
geestverwanten naar het buitenland. Allereerst naar Antwerpen, waar hij met den
graaf de St. Priest - gezonden door de Franschen, die gevoelden voor de verdreven
patriotten iets te moeten doen - onderhandelde. Van daar naar Brussel, waar hij
met van Beyma en v.d. Capellen v.d. Marsch de nooden der vluchtelingen trachtte
te lenigen. De voorwaarde, door de Franschen aan hun hulp verbonden, dat de
ballingen zich op fransch territoir zouden begeven, voerde hem naar St. Omer, waar
hij sinds Jan. 1788 met van Beyma het beheer der fransche onderstandsgelden
voerde. Reeds Febr. 1788 vertrekt hij naar het nabijgelegen kasteel de Watte , waar
hij een aantal jaren, door reizen onderbroken, vertoefde. De moeilijkheden van van
Beyma met de fransche regeering over de verantwoording der onderstandsgelden,
en het fransche voorstel om de ballingen door het vestigen eener kolonie in eigen
onderhoud te doen voorzien - waarvan van Beyma een even heftig tegenstander
als Valckenaer voorstander was - vervreemdden de vroegere vrienden geheel en
deed een verdeeling der ballingen in B e y m a n i s t e n en V a l c k e n a e r i s t e n
ontstaan. Een aantal brieven en brochures in heftigen toon en vol wederzijdsche
aantijgingen maakte deze breuk onherstelbaar. Valckenaer vertoefde van den zomer
1789 tot Febr. 1790 te Parijs om den markies d'Osmond, door Necker belast met
herziening der lijsten van onderstand aan nederlandsche ballingen, daarbij
behulpzaam te zijn. Zoo mogelijk nog heftiger revolutionnair teruggekeerd op het
kasteel de Watte, werkt hij hier als propagandist der revolutie. Bekend is vooral zijn
presidentschap der in October 1791 opgerichte ‘Société des Amis de la Constitution’.
Na in den winter 1791-92 een reis door Zuid-Frankrijk te hebben gemaakt, ziet 1792
hem in Holland tot regeling van financieele omstandigheden na den dood zijner
moeder. De gebeurtenissen in Frankrijk doen hem echter naar Parijs terugkeeren
om daar hulp te zoeken om ook zijn vaderland van de tyrannie van den Oranjevorst
te bevrijden. In Febr. 1793 is hij een der 23 voorname ballingen, die tot dit doel een
adres aan de Nationale Conventie aanbieden, terwijl hij gedurende zijn verblijf te
Bièvre-la-Montagne (t.Z.v. Parijs) in 1793 en 1794 door de uitgave van een dagblad
Batave, ou le Nouvelliste étranger op hetzelfde doel aanstuurde. Zijn pogingen om
door uitkoop van zijn neef Luzac de redactie der fransche Leidsche Courant in
handen te krijgen, mislukten. Hij wist echter te bewerken, dat de fransche minister
de la Croix zich over de Leidsche Courant beklaagde, waaruit een breuk tusschen
de twee neven ontstond. Na zich gedurende de woeligste jaren der fransche revolutie
bij de Jacobijnen te hebben aangesloten en aan vele gevaren te hebben
blootgestaan, was hij in 1795, na de geboorte der Bataafsche Republiek, met
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Blauw en Meier, de gezanten dier Republiek te Parijs, ijverig voor de
onafhankelijkheid daarvan werkzaam, totdat het haagsche tractaat zijn taak als
officieus vertegenwoordiger deed eindigen en hij naar Nederland terugkeerde.
Hoewel zijne neigingen, èn door zijn karakter èn door de jaren lange oefenschool,
thans meer naar een diplomatieken post uitgingen, nam hij de benoeming op 4
Maart 1795 tot hoogleeraar te Leiden als opvolger van von Pestel aan, nadat,
ondanks de voordracht van Pieter Paulus, niet hij, maar Blauw tot gezant te Parijs
was benoemd. Op 10 Oct. 1795 aanvaardde hij zijn post met een Oratio de officio
civis Batavi in Republica turbata. Onmiddellijk na terugkeer in het vaderland nam
hij levendig deel aan de staatkundige gebeurtenissen, allereerst door partij te trekken
tegen de staatkunde van R.J. Schimmelpenninck en de verzoeningsgezinde
regeeringspublicatie van 11 Febr. 1795. Hiertegen schreef hij een brochure: Iets
voor het volk van Nederland tegen de publicatie van 11 Februari 1795, terwijl tegen
de oranjegezinden en voorstanders der oude orde van zaken zijn wekelijks
verschijnend blaadje, De Advocaat der Nationale Vrijheid, gericht was (20 nummers
van Nov. 1795 tot Mei 1796). De schrijver kenmerkt zich hierin als zakelijk en vooral
van de buitenlandsche politiek zeer op de hoogte, daarbij ultra-revolutionnair. 27
Oct. 1795 werd hij als fiscaal belast met onderzoek en het opstellen eener acte van
beschuldiging tegen L.P.v.d. Spiegel. Zijn advies van 30 Dec. om met de vervolging
tegen v.d. Spiegel niet aan te vangen voor tot vervolging van alle oranjegezinde
regenten was besloten, werd 5 Jan. 1796 tot decreet verheven. 7 Oct. 1795 was hij
reeds met B. Voorda belast om advies uit te brengen over eene crimineele procedure
tegen Willem V. Hun advies, 7 Jan. 1796 bij de provisioneele representanten van
o

het volk ingediend en ter landsdrukkerij uitgegeven (40 blz. f .), had als conclusie,
dat de Prins zich door zijn schrijven van 7 Febr. 1795 aan de gouverneurs der
koloniën aan hoogverraad had schuldig gemaakt en eene gewone crimineele
procedure tegen hem moest worden gevolgd. In de in het voorjaar 1796
bijeengekomen Nationale Vergadering nam hij weldra als werkzaamste en
bekwaamste der unitarissen een invloedrijke plaats in, trad als een der 4
provisioneele-secretarissen op, maar wist het niet verder dan candidaat-president
te brengen. Zijn welsprekendheid wees hem de plaats van partij-woordvoerder aan.
Het voorstel door hem met Vreede en Bosch ingediend om het financieen
burgerdefensiewezen uit de handen der provinciën in die der vergadering te leggen,
werd na lange discussie ‘in advies’ gehouden. Bekend zijn tevens zijn voorstellen
aangaande het stemrecht. Zijn ambt als hoogleeraar, dat door de politieke
beslommeringen zeer in het nauw was geraakt, legde hij in Febr. 1796 neer, waarbij
hem echter rang en sessie in den academischen senaat verleend bleef. Van dit
recht maakte hij later soms gebruik, zonder ooit zijn onderwijs te hervatten. Op 23
Febr. 1796 nam hij zijne benoeming aan tot gezant te Madrid, werwaarts hij Mei
vertrok. Over Parijs bereikte hij in Juni Spanje om zich van zijn opdracht - het winnen
van Spanjes hulp tegen Engeland en het sluiten van een handelstractaat - te kwijten.
Na het sluiten van het tractaat van St. Ildefonso (Juni 1797) vertrok hij naar
Nederland, waar hij December 1798 aankwam. Zijne werkelijk groote verdiensten,
door deze missie bewezen, en daargesteld in zijn rapport van 28 Febr. 1799, vonden
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algemeene erkenning. Wel zag hij zich bij de benoeming van een 5-tal directeuren
op de voordracht van 15 personen geplaatst, maar eene benoeming volgde niet.
Ten tweeden male tot gezant te Madrid benoemd, vertrok hij in April 1799 daarheen,
thans met het doel om met Spanje een groote expeditie naar onze oost-indische
koloniën te beramen, een plan waarvoor hij reeds vroeger had gewerkt. Veel succes
had deze missie niet, en toen de toestanden in het vaderland in 1801 begonnen te
veranderen, keerde hij terug en vond hij in het discrediet, waarin de
ultrarevolutionnairen waren geraakt, aanleiding om zich als ambteloos burger te
vestigen op zijn onlangs aangekocht buiten ‘Dijkenburg’ onder Noordwijk, vanwaar
hij in 1805 naar den huize ‘Meer en Bosch’ onder Heemstede verhuisde. Als
heerenboer en hoofdingeland van Rijnland (sinds Jan. 1802) hield hij zich hier met
de meest verschillende belangen bezig, had o.a. een groot aandeel aan den bouw
van de nieuwe sluizen te Spaarndam en de uitwatering van Rijnland te Katwijk.
Daarbij verheugde hij zich spoedig in een uitgebreide consultatieve rechtspraktijk.
Na 1807 in aanraking met koning Lodewijk te zijn gekomen, wist hij zich bij dezen
spoedig een beteekenisvollen invloed te verzekeren. Talrijk waren de door
Valckenaer aan den Koning gegeven adviezen, zoowel gevraagd als ongevraagd,
vooral op het gebied der financieele politiek (zie o.a.E.M. M e y e r s in Vragen des
tijds XXXVI: 2 (1910) 34). Tevens werd hij benoemd tot voorzitter der 3e klasse van
het nieuw opgerichte Koninklijk Instituut (1808) en met J.A. van Swinden en J.A.
Bennet tot een commissie om over het openbaar onderwijs te rapporteeren (15 Aug.
1808). Het rapport, 22 Aug. 1809 ingediend, is, vooral ten aanzien van het H.O.,
voor een groot deel van hem afkomstig. Meermalen ging het gerucht, dat de koning
hem tot minister had benoemd. In deze verhouding van den heftigen Jacobijn tot
den Napoleontischen vorst ligt iets onbegrijpelijks. Een groot aandeel, eerst als
privaat tusschenpersoon, sinds 16 Juni 1810 als pruisisch gevolmachtigde te Parijs,
had Valckenaer bij de pruisische leening. Lodewijk belastte hem tevens met het
voeren van onderhandelingen met Napoleon, maar dit verblijf te Parijs tot den zomer
van 1811 had voor hem meer dan ééne teleurstelling. Met de pruisische leening
slaagde hij slechts ten deele en Lodewijk had, bij zijn terugkeer in Nederland, reeds
de kroon nedergelegd. Hij vestigde zich nu op den huize ‘Bijweg’ onder Bennebroek,
waar tot zijn dood zijn hoofdverblijf was gevestigd. Hij hertrouwde hier in 1812 met
M a r i e F r a n ç o i s e G e r v a i s , nadat zijn eerste huwelijk reeds jaren vroeger
door echtscheiding was ontbonden. De rechtspraktijk en zijne belangstelling in
politiek en wetenschap namen zijn tijd geheel in beslag. In April 1813 als hoofd van
een opstand ten gunste van Oranje gearresteerd, wist zijn vriend M.C. van Hall hem
na eenigen tijd te bevrijden door de ongerijmdheid dezer aanklacht tegen den
heftigen anti-orangist in het licht te stellen. Met hoeveel vreugde het herstel der
nationale onafhankelijkheid in 1813 ook door hem werd begroet, een staatsambt
was na zijn staatkundig verleden een onmogelijkheid. De dood maakte 25 Jan. 1821
een einde aan dit werkzame en veel bewogen leven. Van zijn vrienden zijn vooral
te noemen Theod. van Kooten, die tot zijn dood in 1801 zijn alter ego was, Bilderdijk
(wiens dank voor genoten steun van Valckenaer groot was) Falck, Wiselius, e.a.
Zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1514
geheele archief, waaruit Sillem putte, wordt op de leidsche bibliotheek bewaard.
Van zijn portret bestaat een door Quenedey gegraveerde physionotrace.
Zie: J.A. S i l l e m , Het leven van Mr. J. Valckenaer, naar onuitgeg. bronnen
bewerkt (Amst. 1876, 2 dln.); J.A. S i l l e m , Mr. J. Valckenaer en de uitgeweken
patriotten in Artois 1787-1795 in de Gids 1872, I, 436; J. D i r k s , De uitgewekenen
uit Nederland naar Frankrijk 1787-1795 in Vaderl. Letteroef. 1868; B o e l e s , Friesl.
Hoogeschool I, 95-102; II, 586-595; W.W.v.d. M e u l e n , C.L. van Beyma (Leeuw.
1894) 117-138; G. d e W a l , Oratio de Cl. Fr. Jctis, ann. 352-365; S i e g e n b e e k ,
Leidsche Hoogesch. I, 347-348; II, T. en B., 237; W i j n n e e n M i e d e m a , Resol.
vroedsch. Utrecht (Werken Hist. Gen., n.s. 52) 439 vlg; J. E l i a s , Historiogr. der
Bat. Republiek (Leid. 1906) 24 v.v.; B l o k , Gesch. Ned. Volk VI, 397, 540 v.v.; VII,
14 v.v., 48 v.v.
van Kuyk

[Valckenaer, Lambertus]
VALCKENAER (Lambertus), predikant te Edam Oct. 1583, ontslagen 1584, te
Wormer en Jisp 1584, ontslagen 1585. In 1589 heeft hij ‘omtrent vijf jaren geboet
voor zijn groven feit des overspels’. Na veel weifelen werd hij weder als predikant
door synodaal besluit aangenomen. Gedurende die jaren was hij onderhouden,
ofschoon hij in 1594 bleef vragen om ‘zijn schulden te stoppen’. Ook toen hielp men
naar vermogen, omdat men ‘syn langwylige boetveerdicheyd had gesien und
daetlycken bevonden’. Niettegenstaande alles werd van hem in 1594 getuigd, dat
hij ‘in leere ende gelove allesins suyver, gesont ende getrouwe hem heeft gedragen’.
Een merkwaardige figuur in den aanvang van het gereformeerd kerkelijk leven! In
1593 is hij beroepen te Kudelstaart, in 1594 te Delft in de Gasthuiskerk, waar hij
omtrent 1599 stierf.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 147, 151, 154 v., 158 v., 187; F.S.
K n i p s c h e e r , Vestiging der Geref. Kerk in N.-Holl. in Arch. v. Kerkgesch 1909,
155 v.v.; Kerkel. Handboek, 1907, 111; 1908, 110, 150; V e e r i s e n d e P a u w ,
Vernieuwt kerk. alphabeth (Enk. 1750) 208.
Knipscheer

[Valckenaer, Lodewijk Caspar]
VALCKENAER (Lodewijk Caspar), philoloog, geb. te Leeuwarden 7 Juni 1715,
gestorven te Leiden 15 Maart 1785. Hij was de zoon van J o h a n W a r n e r V.,
advocaat bij het Hof van Leeuwarden en van S u s a n n a , dochter van C a s p a r
B a u x , waalsch predikant aldaar; 1 Febr. 1752 is hij getrouwd met een
amsterdamsche, J o h a n n a v a n d e r S t r e n g ; van vijf kinderen hebben twee
hem overleefd: de latere hoogleeraar in de rechten Jan (zie kol. 1509) en J o h a n n a
S u s a n n a , getr. met E t i e n n e L u z a c broeder van Jean (1) (zie kol. 1291), die
hem in de professie van het grieksch opgevolgd is, zijn posthume werken uitgegeven
heeft en die een groot deel van zijn nagelaten boeken gekocht heeft van de weduwe,
terwijl de erfgenamen de handschriften behielden, de brieven en andere bescheiden
volgens erflaters wil.
De lagere school bezocht V. te Leeuwarden, ook het gymnasium, tot 1731; voor
geestelijke bestemd, studeerde hij, sinds 15 Juni 1731, te Franeker onder Venema,
Vriemoet en du Bois; voor de klassieken volgde hij Hemsterhuis en Wesseling; deze
beide, vooral de eerste, schijnen hem geboeid te hebben; in 1737 vertrok V. naar
Leiden om Alb. Schultens te hooren en de hs. op de bibliotheek te raadplegen; in
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en in 1741 tot professor te Frane-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1515
ker als opvolger als van Hemsterhuis, die naar Leiden beroepen was. 9 Oct. 1741
heeft hij zijn inaugureele oratie: de Causis neglectae literarum Graecarum culturae
(Fran. 1741) gehouden. Bij de professie van het grieksch werd hem 2 Sept. 1755
ook het onderwijs in de grieksche antiquiteiten opgedragen op een gezamenlijke
bezoldiging van 2250 gulden. Rector is V. geweest in 1745, 1750 en 1760. Over
een door hem voor 11 Dec. 1847 bestemde, maar eerst 12 Maart 1749 uitgesproken
en later door H i g t in het hollandsch vertaalde redevoering: De prisca et nupera
rerum Belgicarum vicissi udine etc. (Fran. 1749) is destijds veel gesproken en
geschreven (B e r g m a n 10).
Toen Hemsterhuis in 1765 afgetreden was, is V. hem ook te Leiden opgevolgd,
3 Juni 1766, met een oratie: de Publicis Atheniensium moribus etc. Drie jaar later,
1 Maart 1769, heeft hij ook de professie der vad. geschiedenis aanvaard met een
niet uitgegeven oratie: De virtutibus rebusque gestis Gulielmi I foederatae huius
Reipublicae fundatoris.
Onder V.'s beste leerlingen zijn te noemen: E.H. van Eldik, Wassenbergh, Ruardi,
v. Lennep, Pierson, Higt, Koen, Bondam, H. de Bosch. V.'s voornaamste studievak
was grieksche poësie, vooral Euripides; hij verachtte de scheiding tusschen klassiek
en niet-klassiek, betrok binnen den kring van zijn studie ook het N.T. en de christelijke
auteurs, beschikte over een verpletterende menigte aanteekeningen van
lexicologischen aard, uit scholiasten en grammatici geput, door hemzelf verzameld.
Hij had een diep inzicht in de eigenaardigheden der dialekten, meer dan zijn
tijdgenooten; het grieksch verdedigde hij tegen den invloed van de fransche
klassieken, vooral in zijn Hippolytus en in zijn franekersche inaug. or. In zijn critiek
was hij scherp en zijn tekstverbeteringen getuigen van gezond oordeel. Door de
duitsche uitgevers is hem verweten, zoo door G. Hermann en door Klotz, diens
satelliet, dat hij jeukte van verbeteringszucht; bij hun nazaten heeft dit oordeel geen
instemming gevonden. G e e l heeft V. in zijn Phoenissae tegen Hermann c.s. in
bescherming genomen en niet zonder voldoening. Valckenaer wordt ook door de
Duitschers hoog geschat.
Van zijn voornaamste werken, die hij zelf uitgegeven heeft, dienen genoemd,
behalve bijdragen in de Miscell. Obss. critt.: A m m o n i u s , de adfinium vocabulorum
differentia e.a. (L.B. 1739); V i r g i l i u s collatione Scrr. Gr. illustratus opera et
industria F u l v i i U r s i n i e.a. (Leov. 1747); hierachter: Hectoris interitus carmen
H o m e r i sive Iliadis liber XXII, cum scholiis vetustis ... quae nunc primum e codice
Leidensis Bibliothecae evulgavit L.C.V. Acc. eiusdem Dissertatio de praestantissimo
Codice Leidensi etc., opgedragen aan schrijvers vader; E u r i p i d i s Phoenissae
(met lat. vert. v. H u g o d e G r o o t ) (Fran. 1755; herdruk, L.B. 1802); E u r i p i d i s
Hippolytus (L.B. 1768 met lat. vert. v. R a t a l l e r ); hierbij gebonden: Diatribe in
E u r . perditorum dramatum reliquias (L.B. 1767, herdruk L.B. 1822); T h e o c r i t i
X Eidullia (met lat. vert. v.C.A. W e t s t e i n ) (L.B. 1773; 2e ed. ged. door J. L u z a c
L.B. 1810); T h e o c r i t i , B i o n i s e t M o s c h i Carmina bucolica (met lat. vert. v.
E o b . H e s s u s en E.W. H i g t ) (L.B. 1781, herdruk 1810 nadruk Berol. 1810)
opgedragen aan Prins de Youssoupoff, een Rus die te Leiden studeerde, over wien
men de voorrede leze, vlg. Bibl. crit. II, 51 e.v.
Nagelaten heeft V.: Fragmenta Callimachea of
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C a l l i m a c h i Elegiarum Fragmenta, uitgegeven door J o . L u z a c (L.B. 1799);
Diatribe de Aristobulo Judaeo uitg. door denzelfde (L.B. 1806); Selecta e scholis
L.C.V. in libb. quosdam N.T. uitgegeven door E v . W a s s e n b e r g h , (Amst.
1815-17, 2 dln.). Verder aanteekeningen op X e n o p h o n s Hellenica, op het tweede
Maccabeeënboek en op A n d o c i d e s waarover men zie J.O. S l u i t e r , Lectiones
Andocidaeae. Zijn brieven met Ruhnkenius en aan Ernesti zijn uitgegeven door
M a h n e (Vliss. 1832) en T i t t m a n (Leipz. 1812). 't Heeft lang geduurd voor een
biographie van V. geleverd is; op een desbetreffende prijsvraag van het Prov. Utr.
Genootschap in 1816 kwam geen antwoord; eerst in 1871 bezorgde J.T h .
B e r g m a n een Memoria L.C.V. door het Genootschap uitgegeven, met bijlagen
en volledige bibliografie. Daaruit heeft B o e l e s Frieslands Hoogeschool II, 464-470
geput. Oudere aanteekeningen omtrent V. bij S a x i u s , Onom. VI, 523; V r i e m o e t ,
Athen. Fris. 844; S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool, I, 283; II, T. en B. 214.
Nieuwere: L u c . M ü l l e r , Gesch. d. kl. Phil. in den N. 82; G u d e m a n , Grundriss
177-178; S a n d y s , Hist. class. Scholarship II, 546; W i l a m o w i t z , Eur. Heracles
I, 231. (Berl. 1889).
Een karakterbeschrijving is te vinden in W y t t e n b a c h , Vita Ruhnkenii 175-181.
Er bestaat van V. geenerlei beeltenis cf. Diatr. de Ar. Jud. voorrede van Luzac:
‘qui (V) nec pingi se nec fingi voluit’.
Slijper

[Veer, Albert de]
VEER (Albert d e ), geb. te Amsterdam in 1564, overl. te 's Gravenhage 8 Febr.
1620, oudste zoon van den volgende - met wien hij vaak ten onrechte wordt verward
- en Cornelia van Adrichem. Na te Leiden waar hij 8 Apr. 1581 werd ingeschreven,
in de rechten te hebben gestudeerd, en na verkrijging 6 Juni 1585 van den doctoralen
graad, werd hij 10 Aug. 1588 tot secretaris van schepenen te Amsterdam benoemd,
met opdracht hen tevens als pensionaris te dienen. In 1689 verkreeg hij daarom
den titel van mede-pensionaris. Tot pensionaris der stad Amsterdam benoemd 15
Jan. 1601, leidden de politieke verhoudingen in 1611 er toe, dat de calvinistische
regentenpartij, een harer aanhangers tot pensionaris wenschende, zich hiertoe de
mogelijkheid opende door zijne benoeming te bevorderen tot raadsheer in den
Hoogen Raad. Als zoodanig 30 Mei 1611 benoemd, bekleedde hij dien post tot zijn
dood. De Veer bezat de heerlijkheid Callantsoog, werd 1610 hoofdingeland van de
Beemster, en werd in Apr. 1610 - als gezant naar het hof van Jacobus I van Engeland
- door dezen tot ridder geslagen. Zijne vrouw S i m o n t j e J a n s d r . S c h a e c k ,
met wie hij 1591 huwde, schonk hem vier kinderen.
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, LIV, 50-53; II, 1407; C.P. B u r g e r
J r . in Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen VI, 33-36; 161; P.C. M o l h u y s e n
in Oud-Holland, 1910, 58-60; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 163; Heraldische
bibliotheek 1874, 357 (mede over zijn geslacht).
van Kuyk

[Veer, Ellert de]
VEER (Ellert d e ), geb. kort na 1540, gest. 1599. Hij was de zoon van A l b e r t d e
V e e r , lakenkooper te Amsterdam en W e y n t g e n E l l e r t s d o c h t e r , en volgde
de lessen van Joannes Sartorius, waarvan eene grondige kennis van het latijn, en
eene groote vereering voor Erasmus de vruchten waren. Hij trouwde omstreeks
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Reeds in 1566 schijnt hij een berijmd pam-
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flet geschreven te hebben om de protestantsche vorsten van Duitschland tot eenheid
te vermanen en tegen de listige politiek van den paus te waarschuwen. Van 1585
af treedt hij op als schrijver en uitgever van pamfletten, en als geschiedschrijver.
Zijne pamfletten zijn van tweeërlei aard, deels waarschuwingen tegen de pauselijke
en de spaansche politiek, deels eenvoudige nieuwsberichten. Zijn geschiedschrijving
had voornamelijk ten doel, de oude hollandsche kroniek voort te zetten door uit de
tallooze gelijktijdige nieuwsberichten een samenhangend geheel te maken. Reeds
in 1585 verscheen de kroniek met het vervolg, maar eerst in 1590 kwam eene goede
bijgewerkte uitgaaf die Ellerts naam draagt. Het vervolg is gesplitst in twee deelen,
de geschiedenis tot op het uitbreken van den opstand, uit een aantal kronieken en
historiewerken gecompileerd, en de Historie, d.i. de geschiedenis van den opstand
tegen Spanje, uit de gelijktijdige berichten samengesteld. Van deze Historie
verscheen in 1591 een afzonderlijke octavo-uitgaaf. De vele drukken, ook nog in
de 17e eeuw, bewijzen dat het boek zeer veel gelezen werd.
In 1586 was de schrijver door Leycester tot notaris benoemd, in 1594 begon hij
bij al zijne werkzaamheden ook eene drukkerij, waar een groote foliant, eene vertaling
van de Paraphrasis van E r a s m u s op het Nieuwe Testament, gedrukt werd, en
waarschijnlijk eene reeks nieuwsberichten. Deze drukkerij schijnt daarna
overgenomen te zijn door een der gezellen, P e e t e r G e v a e r t s , die later een
aantal nieuwsberichten uitgaf, en ook de latere pamfletten van Ellert de Veer drukte.
Van deze laatste verdient nog vermelding de Tsamenspreeckinghe vant recht der
Coninghen van B u c h a n a n u s , met het oog op de nederlandsche gebeurtenissen
door Ellert vertaald (1598) en een Blaffert, tot opweckinge aller princen van Europa
op rijm, in 1599 uitgegeven om alweer tot eenheid te vermanen en tegen Spanje
en den paus te waarschuwen.
In hetzelfde jaar stierf Ellert, hij liet twee zoons en eene dochter na, maar geen
vermogen. Van de zoons is de oudste Albert (zie hiervoor). De tweede zoon Gerrit
is de bekende zeevaarder.
Van Ellerts werken zijn behalve de Historie ook de Tsamenspreeckinghe en de
Paraphrasis van E r a s m u s in de 17e eeuw herdrukt, de laatste zelfs verscheidene
malen.
Zie: C.P. B u r g e r Jr., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e
eeuw III, 227-280.
Burger

[Veirac, Johannes]
VEIRAC (Johannes), geneeskundige, geb. te Gouda 1745, gest. in Rotterdam 1
Dec. 1795, zoon van A l e x a n d e r V e i r a c , werd 20 Sept. 1759 te Leiden als
student ingeschreven (en was toen volgens het Album 20 jaar oud), waar hij 19 Juli
1764 op een proefschrift de Crisi tot med. dr. promoveerde. Hij oefende
achtereenvolgens te Gouda, Sommelsdijk en, van 1771 tot aan zijn dood te
Rotterdam de praktijk uit. Van zijn hand verscheen een aantal geneeskundige
verhandelingen, o.a. Over de rotkoorts op de koopvaardijschepen, over de middelen
ter bevordering van de inenting der pokken (Verhand. Bataafsch Genootsch. III, met
goud bekroond); over Kinkhoest, over engelsche ziekte enz.
Veirac was lid van het Utrechtsch Konstgenootschap en van de Zeeuwsche Mij.
der Wetensch. te Vlissingen. Hij was gehuwd met E l i z a b e t h T r o o s t .
Zie: Biograph. Lex. d. hervorrag. Aerzte; H o l t r o p , Biblioth. med. chirurg.
van Leersum
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[Velden, Martinus van]
VELDEN (Martinus v a n ), geb. te Leiden 30 April 1603, aldaar gest. 6 April 1639.
Hij was in 1627 te Antwerpen priester gewijd en werd pastoor benoemd van
Stompwijk, Soeterwoude, Soetermeer en omliggende plaatsen. Hij woonde te
Stompwijk. 6 Maart 1639 werd hij bij zijn misoffer te Middelburg nabij Gouda door
N i c o l a a s V e r m e y d e aan het hoofd geword, en eerst naar Gouda, maar des
anderen daags naar den Haag gevoerd, waar hij 8 dagen gevangen zat, en voor
1300 car. guldens werd vrijgekocht. Hij stierf ten gevolge der ontvangen wonden te
Leiden in zijn ouderlijke woning en werd in S. Pieter te Leiden begraven.
Zijn portret en tafereelen uit zijn marteldood zijn ook door Th. Matham gegraveerd
naar een schilderij van P. de Grebber.
Zie: Nederl. cath. Martelaarsboek II, 322; Bijdr. bisd. Haarlem XXVI, 145.
van der Loos

[Velius, Theodorus of Dirk Seylmaker]
VELIUS (Theodorus) of D i r k S e y l m a k e r , V o l k e r t s z , wiens vader zeilmaker
was, geb. 10 Jan. 1572 te Hoorn, gest. 23 April 1630, kwam op 4-jarigen leeftijd bij
Mr. Gerbrant op school om ‘duitsch’ te leeren lezen en schrijven. Twee jaren later
werd reeds de latijnsche school voor hem geopend en daar hij hier een goed leerling
bleek te zijn, werd hij op 13-jarigen leeftijd (12 Mei 1585) naar Leiden gezonden,
om zich daar onder leiding van den rector Stockius aan de triviale school verder te
bekwamen. Na verloop van 2 jaren, dus toen hij 15 jaar oud was, werd hij aan de
universiteit ingeschreven, waar hij zich eerst aan de philosophie wijdde en daarna
onder J. Heurnius en G. Bontius de medicijnen beoefende. In 1593 reisde hij naar
Italië en promoveerde in Padua, 10 Sept. 1594. Hij keerde door Duitschland naar
Holland terug en kwam 22 Oct. te Hoorn aan, waar hij weldra tot stadsmedicus
gekozen werd, welke betrekking hij ‘met seer goede diensten en grooten lof tot aan
het eynde van sijn leven geoeffent heeft’. In Januari 1601 lid van den Raad, behoorde
hij tot diegenen, die in 1618 door prins Maurits uit hun ambt ontzet werden. Zijn
weesmeesterschap, dat hij tegelijkertijd bekleedde, liet men hem behouden. Hij was
een aanzienlijk en ervaren medicus en ‘een groot liefhebber ende volcomen kender
van alderley kruyden en seer geleert in de latijnsche, grieksche, alsmede fransche
en italiaansche talen’. Zijn beide zoons zijn ook medici geworden, de een stadsdokter
te Hoorn, de ander te Medemblik. Hij dichtte veel, maar had het te druk met zijn
praktijk om veel uit te geven. Het meest bekend is hij geworden door zijn Chroniick
van Hoorn, terwijl zijn gedicht Westfrisia van zijn poëtische begaafdheden getuigt.
Beide geschriften hebben nog steeds waarde, daar zij geschreven zijn met groote
zaak- en plaatselijke kennis, zelfs met oordeelkundige critiek op oudere schrijvers;
vooral voor zijn eigen tijd zijn zij van veel belang, met name de Chroniick. Er zijn
ook grafschriften van hem bewaard gebleven; zelfs een eigen grafschrift, dat hem
in de pen gegeven werd door de chronische ziekte (hij leed aan waterzucht), waaraan
hij bezweken is.
Zijn geschilderd portret is in het museum te Hoorn. Ook is het gegraveerd door
Th. Matham.
Van zijn Chroniick van de Stadt van Hoorn verscheen de eerste druk aldaar 1604,
de tweede 1617, de derde 1648, de vierde (verm. door S. C e n t e n ) 1740. Vgl.
C.A. A b b i n g , Geschiedenis der stad Hoorn (Hoorn, 1841-2, 2 dln.). vervolg der
Chroniick). Zijne Westfrisia werd gedrukt Hoorn 1617 en achter de derde en vierde
drukken van de Chroniick, waar ook
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een vertaling door J. d e G r o o t in ‘nederd. rijm’
Levensbericht in de Chroniick van Hoorn (3e druk, Hoorn 1648); M.Z. B o x h o r n ,
Tooneel ofte beschrijvinghe des lands enz. (Amst. 1634).
A. Geyl

[Vossius, Isaac]
VOSSIUS (Isaac), 5e zoon van G.J. Vossius en Elisabeth Junius, geb. te Leiden
1618, overl. te Londen 21 Febr. 1689. Hij werd te Leiden en na Mei 1631 te
Amsterdam opgevoed in het ouderlijk huis door zijn vader, zijn ouderen broeder
Dionysius er den remonstrantschen theoloog Dan. van Breen. Reeds op 14-jar.
o

leeftijd was hij vrij ver gevorderd in het grieksch (G.J. V o s s i i Epist. n . 159) en in
1635 kon hij met zijn broeder Gerard voor het werk van hun oom F r . J u n i u s , De
pictura veterum tot diens groote tevredenheid de grieksche citaten in het latijn
o

overbrengen (ibid. II, n . 217, 231). Veel belangstelling had hij reeds toen vooral
voor de antieke geographie waarvoor hij ook de arabische bronnen wilde leeren
kennen. Voornamelijk tot het bestudeeren dier taal ging hij in Juni 1637 naar Leiden
als leerling van Golius en van den geleerden orientalist en arts Jo. Elichman (ibid.
o

n . 302). Aldaar kwam hij ook in nadere aanraking met Cl. Salmasius die zeer met
hem ingenomen was en hem vele vriendelijkheden bewees. Met hem onderhield
V. ook na zijn terugkeer naar Amsterdam, Apr. 1638, eene drukke briefwisseling
over allerlei geleerde onderwerpen. Salmasius hielp hem bij zijne eerste werk, eene
uitgaaf van den griekschen geograaf S c y l a x , door hem een ineditum Anonymi
periplus ponti Euxini af te staan, dat V. met vertaling en noten aan zijne uitgaaf
toevoegde (1639). Evenzoo was Salm. hem behulpzaam bij het bewerken der
spoedig daarop verschenen editie van I u s t i n u s Hist. met geleerde noten: zie b.v.
ald. p. 4-5.
Te Amsterdam in het ouderlijk huis teruggekeerd wijdde V. zich geheel aan
geleerde studiën, vooral voor Ptolemaeus e.a. antieke geografen, als ook aan het
persklaar maken van hetgeen zijn in 't begin van 1640 overleden broeder Gerard
verzameld had voor eene uitgaaf van Valerius Flaccus en van Censorinus. Tot
publicatie van geen dezer werken kon Is. echter komen, behalve eerst veel later tot
zijne uitgaaf van P o m p o n i u s M e l a . Wel heeft hij een zeer groot materiaal
bijeengebracht, b.v. voor Ptolemaeus, thans bewaard in de un. bibl. te Groningen,
hss. 155, 517, 518.
Reeds in het begin van 1641 besloot hij in overleg met zijn vader tot eene groote
wetenschappelijke reis, in de eerste plaats naar Londen, waartoe de aanleiding
o

(G.J. V o s s i i Epist. n . 409) gevonden werd in de schitterende feesten ter
gelegenheid van het huwelijk van prins Willem II met eene dochter van den
engelschen koning (Apr. 1641). Hoofddoel was evenwel het bestudeeren van
handschriften en het verzamelen van - vooral grieksche - inedita, zoowel door
o

afschrijven als door aankoop (ibid. n . 439). De groote kosten dier reis moesten
gedeeltelijk bestreden worden uit het jaargeld dat de vader in Engeland als
‘praebendiarius’ van Canterbury genoot, en om het achterstallige bedrag daarvan
te innen, moest Is. zich te Londen veel moeite geven. Ondanks deze beslommeringen
en de beroerde tijden vond hij toch gelegenheid druk te studeeren en heeft hij veel
belangrijks gevonden en afgeschreven, vooral voor Strabo, grieksche Grammatici,
Frontinus enz. Het voornaamste noemt hij op in brieven aan Salmasius
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van 4 Sept. 1641 en 11 Dec. 1644 ms. Paris. 8596 fol. 21 en Vindob. 10093 n . 25,
en zijn vader betuigt in verscheidene brieven uit dien tijd zijne groote voldoening
over het succes van zijn zoon en over de vriendelijke wijze waarop geleerden van
naam als Patr. Junius, Jac. Ussher e.a. hem ontvingen. Met dezen aartsbisschop
Ussher kwam Is. op zoo goeden voet, dat hij aan dezen ter uitgaaf afstond het hs.
dat hij zelf van Salmasius had gekregen van den brief van Barnabas, ofschoon hij
zelf eene uitgaaf voorbereidde en zijn ms. reeds bij een londenschen drukker ter
perse had gegeven (brief aan Salm., 4 Sept. 1641, ms. cit.).
Na een verblijf van omstr. 6 maanden in Engeland, hoofdzakelijk te Londen,
eenigen tijd ook te Cambridge, vertrok hij naar Parijs, waar hij veel in de bibliotheken
werkte en met onderscheiding behandeld werd. Aldaar schreef hij 1 Nov. 1641 de
voorrede tot een posthuum werk van zijn broeder Dionysius (R. M o s .
M a i m o n i d a e de Idololatria liber). Hij beschreef daarin het leven van dien broeder
en uitte zijne dankbaarheid voor diens leiding en onderricht.
Spoedig daarop trok hij uit Parijs over Dijon waar Salmasius tijdelijk verblijf hield,
Lyon en Marseille naar Italië. Den langsten tijd bleef hij te Florence waar hij van
einde Maart tot begin Mei 1642 en wederom de 3 laatste maanden van dat jaar met
ijver in oude hss. werkte en veel verzamelde, ook voor anderen, b.v. voor Salmasius'
o

voorgenomen werk over de ant. Tactici (G.J. V o s s i i Epist. II, n . 335). Verder
bezocht hij, doch wegens illiberaliteit van bibliothecarissen met minder succes, ook
Rome, Napels, Venetië, Milaan enz. Overal waren de bibliotheken hoofdzaak voor
hem, zoodat hij nauwelijks op iets anders dan oude hss. en boeken lette.
In Aug. 1643 kwam hij over Genève te Parijs terug, waar hij volgens den wensch
van zijn vader zich voor een rechtsgeleerden graad zou bekwamen. Hij werd daar
opgenomen in het huis van Hugo de Groot die hem als vriend zijns vaders genegen
was en hem als bereidvaardig en opgewekt huisgenoot waardeerde. Eenigen tijd
was Is. zelfs als secretaris van de Groot werkzaam. Aldus kon hij zonder al te groot
geldelijk bezwaar een geheel jaar te Parijs blijven studeeren en zich voornamelijk
in de rechtswetenschap bekwamen. In 't begin van Juni 1644 gelukte het hem te
Orleans den graad van licentiatus juris te verwerven (Oud-Holland XVIII, 18). Eindelijk
in Sept. 1644 kwam hij te Amsterdam in het huis zijner ouders terug. Aldaar bleef
hij zich aan zijne studiën wijden zonder eenige betrekking te bekleeden, totdat zijn
broeder Matthaeus Maart 1646 overleed. Deze was als historiograaf der Staten van
Holland en Zeeland bezig met de uitgaaf der Annalium Hollandiae, Zelandiaeque,
Pars quarta, die nu door Is. met een Liber unus (XX, an. 1426-1433) voltooid en
met eene voorrede of opdracht in 1646 uitgegeven werd. Hij zag zich daarop door
de Staten van Holland en van Zeeland tot hun historiograaf aangesteld (d e C r a n e
55) en bleef dit jaren lang, ofschoon hij verder geen enkel stuk kopij inleverde.
Eindelijk begon het den Staten te verdrieten hem langer eene jaarwedde te betalen
(vg. J o h . d e W i t t 's Brieven II (1723) 431-432) en na allerlei verontschuldigmgen
en uitvluchten zag hij zich gedwongen van verdere aanspraken daarop afstand te
doen, in 1671: vg. B u r m . Syll. ep. IV, 102, 103.
Inmiddels was hij na den dood van zijn broeder
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Matthaeus dezen ook opgevolgd als bibliothecaris der stad Amsterdam (H.C.
R o g g e , Gesch. d. sted. Boekerij v. Amst. (1882) 12), welke betrekking hij evenwel
slechts korten tijd vervulde. Want reeds Dec. 1648 vertrok hij naar Stockholm, op
uitnoodiging van koningin Christina van Zweden, die onder zijne leiding grieksch
wilde studeeren en hem tevens aanstelde tot bibliothecaris der groote verzameling
hss. en boeken door Gustaaf Adolf als oorlogsbuit uit Duitschland medegevoerd,
welke zij nog voortdurend door aanzienlijke aankoopen zocht uit te breiden. Vossius
had aan haar hof eene eervolle en voordeelige betrekking, zoodat hij geen lust had
naar Amsterdam terug te gaan, toen kort na zijn vertrek zijn vader stierf en het Amst.
Stadsbestuur hem diens professoraat aanbood, door tusschenkomst van Salmasius
(brief v. Salm. aan Voss. 15 Juni 1649, ms. un. bibl. Amst.).
Door zijn toedoen werd zijn geleerde vriend Salmasius aan het zweedsche hof
geïntroduceerd. Op dringende uitnoodiging van Christina zond S. eerst een zijner
zonen tot haar en liet zich spoedig daarop overhalen ook zelf te komen. Voor Vossius
had dit een ongelukkig gevolg. Reeds kort te voren had hij oneenigheid met S.
gehad door verdachtmakingen wegens zijne vriendschap met Nic. Heinsius, den
zoon van S.'s collega en aartsvijand. Thans echter kwam het tot een ernstig conflict,
zelfs tot een proces, wegens geld dat V. aan den jongen S. te Stockholm had geleend
en dat noch deze noch de vader terug wilde betalen. Vossius werd nu aan het
zweedsche hof op allerlei wijze tegengewerkt en verdacht gemaakt. 29 Jan. 1652
ging hij op reis naar Holland en toen was zijne verstandhouding tot Christina nog
zoo goed, dat hij haar ‘en pleurant, comme font tous ceux qui la quittent’ verliet (brief
v. Bourdelot in Revue d. langues rom. XXXV (1891) 523). Maar in Mei d.a.v. wist
S. bij haar te bewerken, dat zij hem den toegang tot haar hof ontzegde, althans
zoolang hij geen vergiffenis van S. zou hebben verkregen (vg. P a p i l l o n , Bibl. d.
auteurs de Bourgogne II (1745) 254; A r c k e n h o l t z I, 218). Daar hierop geen
kans bestond, keerde V. die reeds weer naar Stockholm op reis was, naar
Amsterdam terug en bleef daar voorloopig. Later werd de verstandhouding tot haar
wel weer beter en schijnt zij zelfs hem haar vertrouwen weer geschonken te hebben,
hem b.v. op hare kosten naar Spanje of Griekenland te hebben willen zenden om
hss. te koopen. Maar door haar afstand van den troon en vertrek naar Rome kwam
hiervan niets. Op hare doorreis ontving zij hem echter in 1655 te Brussel welwillend
en zoo kon hij nog steeds meenen, dat hij in haren dienst bleef (B u r m . Syll. ep. III
682). Dit bleek evenwel niet het geval en alleen nog vond hij aldaar gelegenheid
zich en zijn vriend N. Heinsius uit hare boekverzamelingen ruimschoots schadeloos
te stellen voor geleden verlies of achterstallig honorarium. In later jaren wisselde
Chr. nog enkele brieven met hem waaruit blijkt, dat zij hem welwillend gezind bleef.
Hij vestigde zich nu begin Mei 1655 metterwoon in den Haag in gezelschap van
zijne moeder, later ook van haren broeder Fr. Junius. Zonder eenige betrekking dan
die van historiograaf der Staten kon hij daar in welstand leven, ten deele ook door
een jaargeld van 1200 livres dat hij sedert 1663 tot 1671 van Lodewijk XIV door
tusschenkomst van Colbert ontving (P. C o l o m e s i i Opera (1709) 482; Lettres de
J. C h a p e l a i n publ. p. P h . T a m i z e y d e L a r r o q u e
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II (1883) 316, 365, 366, 411, 497, 506, 561, 626, 727). Hij had bij zijne herhaalde
bezoeken aan Parijs reeds relatie tot Colbert gekregen en kweekte die ijverig aan,
o.a. door hem in 1666 een arab. Koran ‘qui au jugement des connoisseurs, n'a pas
son pareil au monde en beauté’ aan te bieden (C h a p e l a i n , l.c. 460) en door aan
hem op te dragen zijne nieuwe uitgaaf van zijns vaders boek De theologia gentili
(1668).
Nadat zijne moeder overlcden was en het verblijf in den Haag hem minder
aangenaam was geworden, verhuisde hij in 1670 naar Londen, waar hij met de vele
relaties van zijn oom Junius en van hem zelf b.v. met den bisschop Pearson, een
onbezorgd leven tegemoet ging. Zijne groote bibliotheek liet hij spoedig daarna ook
naar Engeland vervoeren, behalve een gedeelte dat in den Haag verkocht werd.
16 Sept. 1670 werd hem te Oxford de graad van doctor in iure civili verleend (archief
Un. Oxf., Reg. Ta. 27, 302); in Mei 1673 werd hij praebendiarius van Windsor,
waardoor hij eene ruime jaarwedde verkreeg. Eene belangrijke erfenis viel hem
bovendien ten deel, zoodat hij zeer rijk werd en behalve zijn huis te Londen nog
eene buitenplaats in de buurt kon aanhouden van zulken omvang, dat hij daar in
1674 den gezant C. van Beuningen met zijne medeafgevaardigden en hun geheele
gevolg te logeeren kon vragen (B u r m . Syll. ep. IV, 258). Ofschoon hij het met zijne
plichten als kanunnik niet nauw nam en zelfs voor het H. Avondmaal weinig eerbied
toonde, bleef hij in Engeland als groot en veelzijdig geleerde bij velen geëerd, zooals
o.a. blijkt uit het feit, dat de universiteit van Oxford in 1674 aan hem een ex. van de
Historia et Antiquitates Univ. Oxon. aanbood met eene opdracht: ‘Insignissimo viro
... Patris maximi ... Eruditione pari; Affectu erga Acad. Oxon. Gentemque Anglicanam
Haudquaquam minori ... Honoris summaeque observantiae τεϰμήϱιον ...’ (Ex. in
univ. bibl. Leiden 694 A 6). Hij bleef vrijgezel en leefde alleen, voortdurend druk
studeerende te midden zijner schatten aan hss. en boeken. Op zijn ouden dag zijn
Gerard Jan en Aafje, de kinderen van zijn overl. broeder Matthaeus, van tijd tot tijd
bij hem te logeeren geweest, en deze Aafje was ook bij hem, toen hij te Londen 21
Febr. 1689 ‘onder treckingen ende convulsien’ overleed (Journaal v. C o n s t .
H u y g e n s d.z. I, 85).
Door tijdgenooten en lateren is hij om zijne groote geleerdheid geprezen. Minder
gunstig werd geoordeeld over zijn karakter, zijn godsdienstzin en zijn overdreven
weetgierigheid naar allerlei vreemde zaken. Men zeide van hem, dat hij in alle tijden
tehuis was behalve in zijn eigen tijd en koning Karel II moet van hem gezegd hebben,
dat hij alles geloofde behalve wat in den Bijbel staat. Dat op zijn zedelijk gedrag
inderdaad veel was aan te merken, is door niets bewezen, maar dat hij met de
gangbare moraal in conflict kon komen, toonen b.v. zijne door tijdgenooten streng
afgekeurde noten op C a t u l l u s , zijn vriendschappelijke verhouding tot den
beruchten Beverland, zijn brief van Febr. 1657 aan N. Heinsius (B u r m . III, 686)
naar aanleiding van diens proces met zijne gewezen minnares. Toch is een ongunstig
oordeel over zijn karakter en levenswijs niet billijk te noemen: dit blijkt reeds uit zijne
trouwe vriendschap met zoovele hoogstaande mannen als Hugo de Groot of C. van
Beuningen die hem in J o h . d e W i t t 's Brieven II 431 an. 1667 noemde: ‘een van
myne vrienden, die ick als myn selve bemin’.
Meer echter dan als geleerde is V. bekend gebleven
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als groot boekenverzamelaar. Ook als zoodanig is hij in verdenking gekomen van
minder eerbare praktijken en is hij zelfs beschuldigd zich wederrechtelijk een groot
deel der bibl. van Christina v. Zw. te hebben toegeëigend. Bewezen is dit echter
volstrekt niet. Integendeel is het waarschijnlijk, dat hij met haar medeweten en
instemming een aantal hss. en boeken uit haar bezit voor zich zelf heeft behouden.
Hij maakte zelf zoo weinig geheim daarvan, dat hij zich niet eens de moeite gaf de
provenientie van vele zijner hss. te verbergen en verscheidene banden met het kon.
zweedsche wapen versierd, tot aan zijn dood bewaarde. Reeds als knaap was hij
een ijverig verzamelaar; in zijne eerste brieven aan N. Heinsius, Salmasius enz.
spreekt hij herhaaldelijk van zijne bibl.; in 1645 bezat hij reeds 200 hss. (B u r m .
Syll. ep. III 563) en op zijne vele reizen vond hij overal gelegenheid zijne verzameling
uit te. breiden. Na zijn overlijden werd van zijne erven, Gerard Jan en Aafje Vossius,
de geheele collectie hss. en boeken door de Staten van Holland voor 33000 gld.
gekocht ten behoeve der leidsche acad. bibliotheek, waar de ‘Vossiani’ als een
beroemde afzonderlijke afdeeling bewaard worden.
Zijne werken zijn: Periplus S c y l a c i s C a r y a n d e n s i s , cum tralatione, &
castigationibus I s . V o s s i i , Acc. Anonymi Periplus Ponti Euxini, è bibl. C l .
S a l m a s i i , Cum ejusdem I.V. versione, ac notis (Amst. 1639); I u s t i n i hist. Ex
T r o g o P o m p e i o Lib. XLIV. cum notis I s . V o s s i i (Lugd. B. 1640; meermalen
herdrukt); Epistolae genuinae S. I g n a t i i m a r t y r i s ; ... Adhaec S. B a r n a b a e
Epistola ... Ed., et Notas add., Is. V o s s i u s (Amst. 1646; Ed. secunda. Lond. 1680);
Epistolae Duae (ad A. Rivetum, an. 1646-47) adversus D. Blondellum: achter J o .
P e a r s o n 's Vindiciae Epistolarum S. I g n a t i i (Cantabr. 1672); Annalium
Hollandiae, Zelandiaeque, liber XX (an. 1426-33) sive Historia ... Scripta ab I s .
V o s s i o = pag. 93-125 van M a t t h a e i V o s s i i Annalium ... Pars quarta. Acc.
liber unus, Auct. I s . V o s s i o (Amst. 1646); Observationes ad P o m p o n i u m
M e l a m de situ orbis. Ipse M e l a longè quam antehac emendatior praemittitur
(Hag.-Com. 1658; Ed. altera. Franeker 1700 (1701)); Diss. de vera aetate mundi ...
(Hag.-Com. 1659; ook in V o s s . De Septuag. Interprett. (1661); Discours van den
Rechten Ouderdom der Wereldt ... ('t Amst. 1660); Castigationes ad scriptum G.
H o r n i i de aetate mundi (Hag.-Com. 1659); Met: Auctarium (ib. 1659); beide
herdrukt in V o s s . De Septuag. Interpret. (1661); De Septuaginta Interpretibus,
eorumque tralatione et chronologia dissertationes (Hag.-Com. 1661). (Bevat ook:
Chronologia Sacra, Canon Chronologicus, Diss. de vera aetate mundi (1659), Ad
Objecta H o r n i i (id.), Castigationum auctarium (id.), Epistola ad A. Colvium, qua
refelluntur argumenta quae diversi scripto de aetate mundi opposu re, Responsio
ad Objecta Chr. Schotani); Appendix ad librum De LXX Interpretibus. Continens
Responsiones ad Objecta Aliquot Theologorum (Hag.-Com. 1663); De lucis natura
et proprietate (Amst. 1662); Responsum ad Objecta Joh. de Bruyn ... et Petri Petiti
(Hag.-Com. 1663); Appendix ad scriptum de natura et proprietate lucis. Acc. Epistola
ad Amicum, De potentiis quibusdam mechanicis = pag. 77 (74)-174 van V o s s . De
Nili et al. flum. orig. (1666); De motu marium et ventorum liber (Hag.-Com. 1663);
De Nili et aliorum fluminum origine (Hag.-Com. 1666); (Anonym) De poematum
cantu etviribus
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rythmi (Oxon. 1673). Hieruit pag. 15-23 en 33 ged. herdrukt o.d.t.: I s . V o s s i i De
accentibus Graecanicis Sententia in H.C. H e n n i n i i Ελληνισμος οϱϑωιδος (Traj.
Rh. 1684); De Sibyllinis Aliisque quae Christi natalem praecessere Oraculis. Acc.
Ejusdem Responsio ad Objectiones nuperae Criticae Sacrae (S i m o n i i ) (Oxon.
1679; herdr. Lugd. B. 1680 (?). Id. in V o s s . Var. Observatt. (1685) 209-342);
C a j u s C a t u l l u s Et in eum I s . V o s s i i Observationes (Lond. 1684 en zelfde
druk Lugd. B. 1684); Variarum Observationum liber (Lond. 1685). Bevat: De
Antiqua(e) Romae et Aliarum quarumdam Urbium magnitudine (herdr. in J.G.
G r a e v i i Thesaurus Ant. Rom. IV (1697) 1493 sqq.), De Artibus et Scientiis
Sinarum, De Origine et Progressu pulveris Bellici apud Europaeos, De Triremium
et Liburnicarum Constructione (herdr. in G r a e v i i Thes. XII (1699) 705 sqq.), De
Emendatione Longitudinum, De Patefacienda per Septentrionem ad Japonenses
et Indos navigatione, De Apparentibus in Luna circulis, Diurna Telluris Conversione
omnia gravia tendere ad Medium, De Sibyllinis orac. (herdr. der ed. 1679), Responsio
ad Objecta nuperae Criticae S. (id.), Ad Iteratas P. S i m o n i i Objectiones Altera
Responsio. Observationum ad P o m p . M e l a m Appendix. Acc. Ejusdem (V o s s i i )
ad Tertias P. S i m o n i i Objectiones Responsio ... (Lond. 1686).
Voorts gaf hij uit: van zijn overl. broeder D i o n y s i u s : R. M o s i s M a i n o n i d a e
de Idololatria liber, cum interpr. Lat., et notis D. V o s s i i (Amst. 1642), herdrukt
achter G.J. V o s s i i De Physiologia Christ. Lib. V-IX (Amst. 1669); van zijn overl.
broeder M a t t h a e u s diens Annalium Pars IV (1646) zie hierboven); van zijn overl.
vader G.J. V o s s i u s diens De historicis Graecis ll. IV. Ed. alt., priori emendatior
(Lugd. B. 1650 en 1651); Historiae de Controversiis, quas Pelagius ... moverunt, ll.
VII. Secunda Ed. emendatissima (Amst. 1655); De Philosophia et Philosophorum
sectis ll. II. (Hag.-Com. 1658); Etymologicon linguae Lat. (Amst. 1662; Ed. nova,
quamplurimis I s . V o s s i i observationibus aucta (Amst. 1695. 1701; Neap.
1762-63); De Theologia gentili, et Physiologia Christiana; ll. IX (Amst. 1668), met
opdracht van Is. V. aan Colbert.
Ook bezorgde hij den eersten druk der Scaligeriana (Genevae 1666); wellicht ook
der Perroniana (Genevae 1667), en blijkens zijne ms. briefwisseling met Salmasius,
ook den Amst. druk 1648 van A l . M o r u s , Oratio P a x , cum Genevensium
testimoniis.
B r i e v e n van en aan Voss., zoowel in hss. un. bibl. Amst. en Leiden, cod. Paris.
8596, Vindob. 10093 enz., als uitgeg. voorn. in B u r m a n n i Syll. ep. III-IV; G.J.
V o s s i i Epistolae (1691).
Zie: I.G. d e C r a n e , Oratio de Voss.... familia (1821); T.S (e c c o m b e ) in Dict.
of Nat. Biography LVIII (1899) 392 vv.; Y.H. R o g g e , De reis van Is. Vossius
1641-1645 in Oud-Holland XVIII (1900) 3-20; Mémoires conc. Christine Reine de
Suède (d. A r c k e n h o l t z ) (1751-60); H. W i e s e l g r e n , Drottning Kristinas
Bibliotek in N.F.K. Vitterhets Hist. och Ant. Akad. Handlingar XIII: 2 (1901), 19 vv.;
E. W r a n g e l , De betr. tusschen Zweden en de Nederl. (1901) 201 vv.;
B e v e r l a n d 's brieven in U h l e 's Syll. nova Epist. varii arg. I (1760) 419, 420, 427,
430; P.C. M o l h u y s e n , Gesch. d. Un. Bibl. te Leiden (1905) 28 vv.; L.D. P e t i t ,
Bibliogr. Lijst d. werken v.d. Leidsche
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Hoogleeraren. I (1894) 161 vv.; C h r . S e p p , Iets over de Scaligerana in Godgel.
Bijdragen 1868, 17 vv.
de Vries

[Vries, Johan de]
VRIES (Johan d e ), geb. te Rotterdam in 1607, overl. aldaar 22 Aug. 1677, was een
zoon van J a n F r a n s z . d e V r i e s , die in 1626 en 1627 Heiligegeesthuismeester
was en in 1621 een der eerste directeuren van de W.I.C. der kamer Rotterdam, en
van M a r i t g e L a n e n . Hij werd 1 April 1627 student te Leiden en promoveerde
aldaar in de rechten. In 1646 werd hij tot schepen in zijn vaderstad gekozen, in 1663
tot vroedschapslid, wat hij tot 21 Aug. 1672 bleef, toen hij op verzoek der burgerij
met nog 12 andere leden van dit college zijn ambt neerlegde. Tot zijn dood bleef
hij slechts het kleine ambt van kerkmeester vervullen en ook bleef hij bewindhebber
der O.-I.C. van de kamer Rotterdam, waarhij in 1667 gekozen was. Slechts, éénmaal
n.l. in 1664, trok hij mee ter dagvaart en in 1668 en '69 was hij burgemeester. Hij
huwde 14 April 1652 te Rotterdam met C a t h a r i n a T i m m e r s . Een portret van
hem, een kopie, door P.v.d. Werff, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; M o e s , Icon. Bat. II, n . 8741; Rott. Jaarb. VIII, 107.
Moquette

[Vries, Matthias de]
VRIES (Matthias d e ), geb. te Haarlem 9 Nov. 1820, overl. te Leiden 9 Aug. 1892,
tweede zoon van den doopsgezinden predikant A b r a h a m d e V r i e s en van
H i l l e g o n d a v a n G e u n s , promoveerde van het haarlemsch gymnasium 19
Dec. 1837, en werd 28 April 1838 ingeschreven als student te Leiden. Op 13 Dec.
1843 werd hij bevorderd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte; zijn proefschrift
was getiteld: Specimen literarium inaugurale de Historia Polybii pragmatica, en dit
stuk was het met goud bekroonde antwoord op een prijsvraag, in Oct. 1840
uitgeschreven door de litterarische faculteit te Groningen. Hij ontving evenzoo de
gouden medaille voor zijn antwoord op een prijsvraag van de litterarische faculteit
te Leiden, die in 1841 een ‘taal- en oudheidkundige verklaring’ vroeg van H o o f t 's
Warenar, en een vergelijking van dit stuk met de gelijksoortige stukken van Plautus
en van Molière. In 1843 verscheen van de Vries een nieuwe uitgave van Warenar,
en 20 Juni 1844 werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Na zijn promotie bleef hij te Leiden wonen, en werd 29 Dec. 1846
benoemd tot tweeden praeceptor aan het gymnasium ald. In 1849, na den dood
van Prof. Lulofs, werd hij hoogleeraar in het nederlandsch en in de vaderlandsche
geschiedenis te Groningen, waar hij op 28 Nov. van dat jaar zijn ambt aanvaardde.
Op 29 Oct. 1853 aanvaardde hij het hoogleeraarsambt in die zelfde vakken te Leiden;
in 1860 werd hij ontheven van het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis, dat
toen aan Dr. R. Fruin werd opgedragen. Sinds 23 Febr. 1855 was hij lid der
Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij werd ook buitenlandsch lid van de
Academie te Berlijn en buitenlandsch eerelid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
te Gent. Met het einde van den cursus 1890-91 werd hij eervol ontslagen als
hoogleeraar te Leiden, en hij overleed aldaar op 9 Aug. 1892. Hij is tweemaal gehuwd
geweest, eerst met mej. C.W. v a n d e r H o o p , later met jkvr. G.J. G o c k i n g a .
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vers; talrijk zijn zijne opstellen over plaatsen die hij emendeerde of waarvan hij de
juiste beteekenis verklaarde; menig artikel schreef hij over etymologie van
nederlandsche woorden; daarbij komt zijn werk aan het Nederlandsch Woordenboek.
Hij was ook een bekwaam latinist; in zijn jeugd schreef hij eenige latijnsche gedichten,
en in latere jaren heeft hij nog een enkele maal in het latijn een redevoering gehouden
(9 Febr. 1874 en 8 Febr. 1875). Maar vrij groot is het getal van zijn gedrukte
redevoeringen en toespraken in het nederlandsch.
Reeds in zijn jeugd, in den kring zijner familie, had hij liefde opgevat voor de studie
der nederlandsche letteren. Hij besefte dat die studie zeer veel kon opleveren,
wanneer men zich vooraf met de methode der groote classieke philologen had
gemeenzaam gemaakt. Op weinige uitzonderingen na waren het tot dusverre slechts
dilettanten geweest die de teksten van onze middeleeuwsche dichters hadden
uitgegeven of verklaard. In den studententijd van de Vries waren er ook andere
jonge geleerden die datzelfde beoogden. Twee van hen, Vermeulen en Tideman,
stichtten in 1844 de ‘Veréeniging tot bevordering der Oude Nederlandsche
Letterkunde’, waaraan de Vries, Jonckbloet, Leendertz, de Hoop Scheffer hunne
medewerking verleenden. In de werken van deze vereeniging gaf de Vries zijne
editie van den Lekenspieghel (het laatste stuk verscheen in 1849). Daarin toonde
hij zijn groote talenten voor philologisch onderzoek, waarvan hij trouwens reeds in
1842 bewijzen had gegeven. Een ander groot werk, dat hij later samen met V e r w i j s
volbracht, is de uitgave van den Spiegel Historiael van M a e r l a n t , waarvoor hij
een inleiding schreef, de vrucht van zeer geleerde nasporingen.
De eigenlijke geschiedenis der letteren trok hem in het algemeen minder aan,
deze liet hij gaarne over aan zijn vriend Jonckbloet. Beiden zagen in, dat zij zeer
veel konden leeren van de jonge germanistiek in Duitschland, en samen bezochten
zij in 1846 de eerste G e r m a n i s t e n v e r s a m m l u n g , gehouden te Frankfort.
Inzonderheid van Jacob Grimm werd de Vries een groot vereerder; niet slechts als
geleerde, maar ook als mensch, maakte Grimm een diepen indruk op hem. Als
hoogleeraar in de taalkunde paste de Vries de historische methode toe, die in
Duitschland ook aan de taalwetenschap een nieuwen vorm had gegeven, en door
zijn onderwijs werkte hij krachtig mede om de moderne begrippen in zijn vak hier
te lande bekend te maken. De denkbeelden der duitsche romantiek hadden daarbij
op de Vries wel eenigen invloed, zooals vooral blijkt uit sommige geschriften van
vóór 1850; zijn beschouwingen over middeleeuwsche poëzie en over de oudere
perioden der taal bleven van dien invloed sporen doen zien. Maar in de dagelijksche
practijk van zijn studie was hij de hollandsche philoloog, nauwgezet, afkeerig van
algemeenheden, zeer gehecht aan de classieke vormen die hij in zijn jeugd had
leeren hoogachten. Een degelijke kennis van de classieke letteren, en vooral van
het latijn, achtte hij ook voor den nederlandschen philoloog onmisbaar; en hij
betreurde het, dat bij het jongere geslacht die kennis achteruitging. Al wat hij schreef
kan bewijzen, hoeveel zorg hij aan den vorm besteedde. Het gemakkelijkst ziet men
dit aan zijne redevoeringen, en inzonderheid van der Palm was voor hem een
meester in de nederlandsche welsprekendheid.
Waarschijnlijk zou de Vries nog veel meer voor de kennis van het
middelnederlandsch hebben gedaan, indien hij niet reeds in 1850 was aange-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1527
zocht zijn medewerking te verleenen aan een Nederlandsch Woordenboek. Het
plan daartoe was in 1849 geopperd in een vergadering van het eerste Nederlandsche
taal- en letterkundig Congres, gehouden te Gent. Aan die zaak meende hij zich niet
te mogen onttrekken. De regeling daarvan was zeer moeilijk, en de Vries zelf heeft
in zijn verschillende verslagen en in de inleiding op het eerste deel uitvoerig
beschreven hoe zijn tijd meer en meer door de zorgen voor het Woordenboek in
beslag werd genomen. Met zijn medewerker te Winkel (die reeds in 1868 overleed)
moest hij eerst een vaste spelling bepalen; in 1863 verschenen hunne
Grondbeginselen, een paar jaar later hun Woordenlijst. De artikelen van het
woordenboek moesten aan hooge eischen voldoen: zij waren niet alleen bestemd
voor geleerden, maar door hun vorm moesten zij ook door ieder beschaafd
Nederlander kunnen worden gelezen. De studie der moedertaal, goed opgevat, was
van het hoogste belang voor de versterking van het nationaliteitsgevoel, en alle
philologische geleerdheid was onvruchtbaar te noemen, wanneer zij den
menschelijken geest niet beschaafde. In den winter van 1887 werd, onder
voorzitterschap van den heer Mr. H.P.G. Q u a c k , de ‘Commissie van Bijstand’
opgericht, die, uit erkentelijkheid jegens de Vries, zich met de financieele zaken van
het Woordenboek wilde belasten. De voortgang van het werk was daarmede
verzekerd.
Door de kracht zijner overtuiging, door zijn edel karakter, door zijn talenten heeft
de Vries menigeen ten goede geleid, en onder de hoogleeraren van Leiden heeft
hij een eervolle plaats ingenomen.
Op jeugdigen leeftijd is zijn portret door F. Waanders naar J.G. d'Arnaud Gerkens
op steen geteekend; in Eigen Haard 1878 staat een houtsnede van A. Sweeton
Tilly, en op 70-jarigen leeftijd is hij door Jan Veth op steen geteekend. Zijn door
Neumann geschilderd portret hangt in de leidsche Senaatskamer.
Een lijst van nagenoeg al zijn geschriften vindt men achter het Levensbericht in
de Levensber. Letterk. 1893, 39; J. V e r d a m gaf een levensbericht in het Jaarboek
der Kon. Acad. van 1893, 79.
Kluyver

[Vries, Simon de]
VRIES (Simon d e ), geleerde, geb. te Deventer om en aan 1723, overl. aldaar 1793;
een legaat aan de doopsgez. kerk te Deventer doet vermoeden, dat hij tot deze
gemeente behoord heeft; zoon van S a k e d e V r i e s , bierbrouwer. Was
aanvankelijk in zijn vaders vak werkzaam. In 1739 liet hij zich inschrijven als student
aan het ath. ill. te Deventer; in hetzelfde jaar gaf hij een tooneelstukje in verzen uit:
De Bedrogen Liefde of de Slavin in Mevrous Ledikant. In 1734 werd hij ingeschreven
aan de utrechtsche academie, waar hij 3 Juni 1744 promoveerde op een Dissertatio
Historico-ecclesiastica de Origine et Progressu Religionis Christianae in Veteri
Persarum Regno, en in 1745 een Dissertatio critica de Priscillianistis uitgaf. 19 Dec.
1746 werd hij als litt. stud. te Leiden ingeschreven. Na afloop van zijn studiën schijnt
hij een reis naar Engeland te hebben gemaakt; vroegere levensbeschrijvers
vermelden, dat hij door de academie te Oxford tot doctor phil. honoris causa is
benoemd; bewijzen hiervoor ontbreken. In Deventer teruggekeerd, schijnt hij zich
na den verkoop van de brouwerij op den handel te hebben toegelegd. Ongetrouwd,
zonder openbare ambten te bekleeden, leefde hij verder het leven van een
kamergeleerde. Begaafde jongelui, onder wie Rutger Jan Schimmelpenninck
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en Gerhard Dumbar, was hij gaarne behulpzaam bij hun studie; zijn vrijzinnige
denkbeelden en groote kennis van engelsche en fransche letterkunde zijn van
invloed op hun vorming geweest. Vermoedelijk is hij de vertaler van: De Wijsgeerige
Landman of Jacob Gouyer door D r . H i r z e l , (Dev. 1766) en van het Vervolg van
den Wijsgeerigen Landman (Dev. 1767); mogelijk ook van Zedekundige Proeven.
Uit het Engelsch van O G o l d s m i t h e n D r . S a m u e l J o h n s o n , (3 dln.);
van de Wijsgeerige Bespiegelingen over de Egyptenaren en de Chineesen door
den Heer d e P a u w , kanonnik van Xanten. Uit het fransch vertaald, (3 dln.) en
van Der Mönch von Libanon van P f r a n g e r , een bespotting van Nathan der Weise
(Dev. Leemhorst 1784). In 1768 verscheen te Deventer zijn vertaling van de Vicar
of Wakefield; verder was hij medewerker aan de Denker en de Rhapsodist. Hij was
bevriend met J.D. van der Capellen, voerde briefwisseling met J.H. van Swinden
over wis- en natuurkunde en met J.F. Martinet; het slot van diens Historie der
Waereld (1780-1784) over de geschiedenis van de Egyptenaren en Chineezen
schijnt het werk van de Vries te zijn.
Zie over hem: F r a n s e n v. E c k e n B o s s c h a , Tweede Eeuwfeest van het
Ath. ill. te Deventer 75; J.I. v a n D o o r n i n c k , Kleine Bijdragen t.d. Gesch. v.
Overijssel XVI en XXIV; H a r t o g , Spectat. Geschriften 51 en P r i n s e n in de Gids
1911, I, 461.
M.E. Kronenberg

[Vries, Sophie de]
VRIES (Sophie d e ), tooneelspeelster, geb. 2 Mrt. 1839 te 's Gravenhage, overl. 13
Mrt. 1892 te Amsterdam. Zij was oorspronkelijk modiste, maar trouwde 26 Aug.
1857 met den dertigjarigen W i l h e l m u s A n t o n i u s J o s e p h u s v a n
W a l t e r o p , die, ofschoon zoon van een amsterdamschen makelaar, tooneelspeler
was geworden (zie over hem mijn Tooneelher-inneringen, 222-224). Een half jaar
later geraakte van Walterop buiten betrekking; op raad van Victor Driessens, die
veel talent in haar zag, besloot het jonge vrouwtje zelf aan het tooneel te gaan en
kreeg in 1860 een engagement bij J.C. Valois in den Haag; daar bleef zij tot 1862
en verhuisde toen naar den Stads-schouwburg te Amsterdam, directie Roobol,
Tjasink en Peters, waar zij 3 Sept. 1862 debuteerde, maar heel weinig te doen
kreeg; van 1863-1879 is zij te Rotterdam geëngageerd geweest, eerst, samen met
van Walterop, 1863-67 bij J. Ed. de Vries, daarna, zonder haar man, 1867-76 bij
Albregt en van Ollefen, en 1876-79 bij 1e Gras, van Zuylen en Haspels. In 1879
kwam zij als 1e rol bij de vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ te Amsterdam en
is daar gebleven tot aan haar dood.
Haar loopbaan aan het tooneel is niet zonder strijd geweest. Ten eerste
beteekende van Walterop als artiest niets; hij heeft na 1867 geen vast engagement
meer gehad; voorts was haar huwelijk, dat 19 Jun. 1868 door echtscheiding
ontbonden werd, ongelukkig; en eindelijk had zij te Rotterdam als mededingster
Mw. Nans Sandrock - ten Hagen. Toen deze evenwel in 1873 Rotterdam verliet,
was Sophie de Vries, waar zij wezen wilde, d.w.z. zij nam een eerste plaats in op
het tooneel en is dat blijven doen. Vooral heeft zij uitgemunt als grande coquette
en bepaaldelijk in de salon-drama's van Dumas fils, Sardou e.d., te Rotterdam met
L.B.J. Moor en vooral te Amsterdam met P.A. Morin als partner; haar Suzanne in
‘De demi-monde’ en Clotilde in ‘Fernande’ waren brillante creaties. Haar geluid was
weinig melodieus, haar wijze
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van enkele zinnen te lanceeren, door plotseling een woord of lettergreep op een
veel hoogeren toon uit te spreken dan het voorafgaande, minstens excentriek, maar
zij was een mooie verschijning met iets van een française erin, vol verve, en in die
dagen een van de weinige artisten om wie men naar de komedie ging. Na het
afscheid van Mw. Kleine-Gartman werd het
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emplooi van deze, de mère-noble-rollen, door Sophie de Vries overgenomen; zij
kon evenwel haar voorgangster niet evenaren.
De laatste jaren van haar leven werden vergald door een hoogst pijnlijke kwaal,
die haar, 53 jaar oud, ten grave sleepte.
Zie over haar mijn Tooneelherinneringen. 216-229, 232-235.
Mendes da Costa
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W.
[Waelwijck, Arnold van]
WAELWIJCK (Arnold v a n ), overl. 1579 of 1580, brabantsch edelman, die om zijn
geloof zijn vaderland verliet en zich 1554 tot den lutherschen predikant te Hamburg,
Westphal, wendde, om door hem en zijn landsman Bording aan het mecklenburgsche
hof geplaatst te worden, hetgeen echter niet gelukte (S i l l e m , Briefsammlung des
Superintendenten W e s t p h a l I, 169). Indien hij dezelfde is als de V a l w i c h u s ,
die 1548-9 te Engeland in calvinistische kringen leefde, dan is deze, die dan een
volgeling van Melanchthon geweest kan zijn, waarschijnlijk bij de troonsbestijging
van Maria (1553) naar Hamburg gevlucht en gelijk veel anderen naar Oostfriesland
gegaan. A.v.W. vinden wij in 1561 weer in Engeland als overtuigd calvinist; hij stond
in betrekking met de regeeringskringen, en was misschien reeds toen, zeker een
jaar later, in oostfrieschen dienst. Hij huwde, waarschijnlijk 1561, met I s a b e l l a
d e H a m é r i c o u r t , een oudtante van Marnix, die in 1546 om het geloof met Jacob
van Bourgondië, heer van Falais, naar Calvijn gegaan was, en vroeger wellicht met
Antoine Popillon, heer van Parey, gehuwd was geweest. W. deed als gezant
herhaaldelijk reizen voor de graven van Oost-Friesland, o.a. onderhandelde hij herfst
1571 en voorjaar 1572 met den Prins en Lodewijk van Nassau over de schade, die
Oost-Friesland van de Watergeuzen leed. In den winter 1572-3 bracht hij als agent
van den Prins gelden voor den opstand bijeen; 1574-1575(79?) was hij scholarch
(d.i. schoolopziener, geen leeraar) te Norden. 2 Febr. 1577 benoemde de Prins hem
tot baljuw van Middelburg, wat hij tot 16 Nov. 1579 bleef. Zijn vrouw stierf 13 Oct.
1580.
Zie: A. E l k a n , Phil. v. Marnix I (Leipz. 1910) 18 vlg; en behalve de daar
geciteerde werken, Bijdr. en Mededeelingen Hist. Gen. XXVI (1905) 255 vlg.;
H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. II; III: 1, reg.; Jahrb. Ges. bild. Kunst Emden VII:
2, 1 vlg.; XI, 333; Calend. State Pap. Foreign 1563, 1564-5, 1569-71 reg.;
H a g e d o r n , Ostfriesl. Handel u. Schiffahrt im 16. Jhrh. 147, 173, 191, 297, 314.
Enkele plaatsen uit de Emdensche stadsrekeningen van 1573-75 dank ik aan prof.
Ritter in Emden en Dr. Hagedorn.
Elkan

[Walenburch, Adriaan van]
WALENBURCH (Adriaan v a n ), zoon van C o r n e l i s v.W. (zie kol. 1533) en A n n a
K i e v i t , geb. 1608 te Rotterdam, gest. te Mainz 14 Sept. 1669. Afkomstig uit een
aanzienlijk geslacht, dat tot 1618 in de regeering der stad heeft gezeten. De moeder
was katholiek en waarschijnlijk zijn Adriaan en diens jongere broeder Pieter van
jongs af in het geloof hunner moeder opgevoed. Aanvankelijk genoten zij onderricht
te Utrecht en zijn vervolgens voor de hoogere studiën naar Frankrijk gegaan, waar
zij verschillende hoogescholen bezochten en te Parijs het licentiaat
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in de beide rechten behaalden. Tot priester gewijd, kwamen zij naar Holland terug;
5 Sept. 1636 deed hun oom, Arn. Kievit (kol. 1249) aangifte dat Adr. v. Walenb.,
‘ingeboren burger van Rotterdam, synde een waerlick priester’, die stad tot zijn
verblijf had gekozen (papieren van Reyn, sted. arch. Rotterdam) en 12 Oct. 1640
treffen wij nog immer daar aan niet slechts Adr. maar ook Pieter v.W. (Breve
chronicon Stat. Rotterd. rijksarchief te Brussel). Hun voornemen was om in Rotterdam
een afdeeling van het fransche Oratoire te stichten, maar de provicaris J. Wachtelaar
verzette zich tegen dat plan. Beiden vertrokken nu, nog in 1640, naar Keulen en
weldra naar Dusseldorp om in laatstgenoemde stad als controvers-predikers
tegenover lutheranen en calvinisten op te treden, wat hun voornaamste levenstaak
is gebleven. Het welslagen van hun optreden kwam Fabio Chigi ter oore, den
toenmaligen nuntius van Keulen, die later paus is geworden onder den naam van
Alexander VII. Deze ontbood de gebroeders in 1646 naar Keulen en wist hen voor
goed aan de kerkelijke belangen van Duitschland te verbinden. Adriaan had reeds
vroeger door Chigi's bemiddeling een beneficie van lageren rang te Keulen verkregen
en in 1647 werd hij kanunnik van den Dom aldaar. Te laat heeft men in Holland
begrepen wat er met dit aanzienlijk, geleerd en ijverig broederpaar voor de Missie
verloren ging. De akten van het haarlemsche kapittel toonen dat in 1652 eraan
gedacht is de gebroeders voor Holland terug te winnen, want er waren toen juist
eenige vacaturen in het kapittel, maar dat plan is niet gelukt. En evenmin een tweede
poging op het eind van 1655. De vicaris apostoliek Jac. de la Torre bevond zich
toen te Rome en vernam van den paus dat men hem een coadjutor wenschte toe
te voegen; hij zou daartoe eenige personen aanbevelen. Van zijn vertegenwoordiger
in de Missie, Joannes Schade, dien hij dit nieuws had gemeld, vernam hij nu dat de
hoogere geestelijkheid hier te lande gaarne daarvoor Adriaan v.W. in aanmerking
zag genomen. De la Torre, de gaven van diens broeder te recht nog hooger stellende,
noemde onder meerdere andere candidaten voor het coadjutorschap ook Pieter
v.W., maar niet Adriaan. Deze kreeg in 1656 een diplomatieke zending naar den
Haag. Op last van den bisschop van Keulen moest hij met Arent v.d. Bouckhorst
de belangen gaan verdedigen van Rheinsberg. Met het gebruikelijk ceremonieel
werden zij naar de vergadering der Staten-Generaal gebracht en hebben daar hun
taak gelukkig volbracht. Waarschijnlijk is bij deze gelegenheid Adr. ook in kennis
gekomen met Lieuwe van Aitzema, die agent was van de Hanze in den Haag, een
ijverig verzamelaar van geschied-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1531
kundig nieuws maar geen man van hoogstaand karakter. Op 8 Sept. 1656 berichtte
Sanfelici naar Rome, dat deze friesche edelman door bemiddeling van Adr. v.W.,
maar in het diepste geheim, tot de katholieke Kerk was overgegaan. 30 Nov. 1661
werd Adriaan te Bonn tot wijbisschop van Keulen geconsacreerd en kreeg als
zoodanig den titel van bisschop van Adrianopel i.p.i. Voor zooverre tot heden kon
vastgesteld worden, waren hij en zijn broeder Pieter, dien wij reeds in 1658 als
wijbisschop van Mainz zullen zien optreden, de eerste Rotterdammers, aan wie de
bisschoppelijke waardigheid is ten deel gevallen. Als bisschop bleven zij het
familiewapen voeren: een burcht van keel op zilveren veld, maar in de poort van
den burcht werd een recht opstaand anker aangebracht. De werkzaamheid van
Adriaan als wijbisschop van Keulen wordt in de onder aangegeven literatuur uitvoerig
besproken. Hier zij alleen vermeld, dat hij een der assisteerende bisschoppen was,
toen op 17 Sept. 1662 in de kerk van Sint Pantaleon te Keulen de nieuwe vicaris
apostoliek van de hollandsche zending, Balduinus Catz, en tevens diens coadjutor
met recht van opvolging, Joannes v. Neercassel, tot bisschop werden gewijd. In de
vier laatste jaren van zijn leven werd de wijbisschop voortdurend door ziekte gekweld.
Dit belette niet dat hij zich onderwijl veel moeite gaf om een uitgave te bezorgen
der gezamenlijke strijdschriften, welke sinds 1643 hoofdzakelijk door zijn broeder
waren opgesteld en afzonderlijk ook reeds uitgegeven; de voorrede van het eerste
deel der Opera omnia, gedateerd uit Mainz 3 Sept. 1669, dus slechts eenige dagen
vóór zijn dood, is nog door beide broeders onderteekend. Op 2 Sept. 1663 had hij
zijn testament gemaakt en daarin 2500 keizersdaalders voor het stichten van een
studiefonds bestemd, dat nog heden aan theologanten van Warmond, uit Rotterdam
afkomstig, ten goede komt. Reeds vroeger waren door hem in vereeniging met zijn
broeder zes vrijplaatsen gefundeerd aan het hollandsch college te Keulen, de ‘Hooge
Heuvel’ geheeten en door Sasbout Vosmeer gesticht in het belang der hollandsche
missie. Met den hoogsten eenvoud is hij begraven in de Sint Pieter te Keulen, een
kerk der Oratorianen, thans niet meer aanwezig.
Voor de literatuur zie het volgend levensbericht.
Hensen

[Walenburch, Pieter van]
WALENBURCH (Pieter v a n ), jongere broeder van den voorgaande, geb. te
Rotterdam 1610, overl. te Keulen 21 Dec. 1675. Gelijk reeds boven werd
medegedeeld, hadden beiden, toen zij in 1640 naar Keulen vertrokken, te zamen
eenzelfde opleiding genoten; ook P.v.W. was in Frankrijk tot priester gewijd en had
te Parijs den graad van licentiaat in de rechten behaald. 7 Dec. 1641 bevond hij
zich nog te Keulen, want toen schreef hij van daar een brief aan zijn neef Jacob
Roos, die advocaat was te Rotterdam en tevens secretaris der stad, om dezen geluk
te wenschen met zijn overgang tot de katholieke Kerk. In 1643 werd hem een
opdracht gedaan, welke getuigde voor het groot vertrouwen dat men in zijn
onpartijdigheid en doorzicht stelde. Op verlangen van den nuntius te Keulen, Fabio
Chigi, die in deze handelde krachtens instructies van de Propaganda, ging P.v.W.
toen naar de hollandsche missie, schijnbaar om zijn familieleden te bezoeken maar
werkelijk om onderzoek in te stellen naar de hooggaande geschillen tusschen
regulieren en seculieren aldaar. Het verslag, dat hij van zijn bevindingen opstelde,
is voor de
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kennis van deze heillooze twisten van groot belang; het getuigt voor waardeering
van beide partijen en schrijft de middelen voor om aan het conflict tusschen
rechtsmacht ter eener zijde en privileges aan den anderen kant een einde te maken.
Aanbeveling zou het verdienen om dit verslag in het oorspronkelijk latijn uit te geven
en dan tevens den tekst der voorgeslagen artikelen van overeenkomst te geven.
Toen P.v.W. 24 Dec. 1643 dit stuk opstelde, was hij reeds naar Duitschland
teruggekeerd en bevond zich te Düsseldor, waar hij zijn groote gaven als
controvertist, zoowel met de pen als met het woord, begon te ontvouwen. Talrijk
zijn de geschriften, welke hij tot 1666 heeft uitgegeven om het katholieke geloof te
verdedigen en toe te lichten. Door zijn afkomst ook met de protestantsche literatuur
zeer vertrouwd, bond hij den strijd aan met de voornaamste niet-katholieke theologen
van zijn tijd, o.a. met een Crocius in Duitschland, Drelincourt in Frankrijk, Coccejus
te Leiden. Zooveel mogelijk werd daarbij bezadigheid in den vorm nagestreefd. Wie
het gros der theologen uit de zeventiende eeuw kent, zal het te meer in hem
waardeeren dat hij zich tot regel stelde: ‘A b i n j u r i i s a b s t i n e m u s ’. Geen
wonder dat zijn geschriften de algemeene aandacht trokken; dat zelfs een Bossuet
voor zijn Histoire des variations de verhandelingen van P.v.W. dikwerf heeft
geraadpleegd. Niet minder groot was zijn invloed door het levende woord. Reeds
te Düsseldorf werden door hem een aantal personen voor de katholieke Kerk
gewonnen en aan het hof der hertogen van Pfalz-Neuburg was hij een steeds
welkome gast. En toen in 1652 Ernst de geleerde landgraaf van Hessen-Rheinfels
rekenschap wilde afleggen waarom hij tot de katholieke Kerk was overgegaan, liet
hij zijn Conversionis ad fidem Catholicam motiva door de Walenburch's bewerken
en verklaarde in een brief, welke daar is afgedrukt, dat hij voor zijne bekeering veel
te danken had aan de geschriften en het onderhoud van dit kundig en bezadigd
broederpaar. In 1655 werd, zooals reeds is gemeld, onder meerdere anderen, ook
P.v.W. door de la Torre aan den paus als zijn coadjutor voorgedragen. De keuze
van Alexander VII is niet op hem gevallen en in 1656 treffen wij hem niet meer te
Dusseldorp aan maar als auditeur van den nuntius Sanfelici te Keulen. Spoedig
daarop moet hij zich te Mainz gevestigd hebben, kreeg daar gewichtige beneficies
aan collegiale kerken en werd reeds in 1658 tot wijbisschop van dit diocees benoemd
onder den titel van Mysie i.p.i. Bij het vervullen van zijn ambtsplichten bleef hij
niettemin onverdroten werkzaam met het opstellen van controvers-geschriften en
stond tevens den grooten Leibnitz met zijn grondige wetenschap trouw ter zijde in
diens pogingen om de eenheid onder de christenen te herstellen. 14 Sept. 1669
stierf zijn broeder Adriaan, aan wien hij zoo innig was gehecht, in zijn bisschoppelijke
woning te Mainz. Elf dagen te voren was daar juist de uitgave gereed gekomen van
de Opera omnia, waartoe P.v.W. het meeste had bijgedragen, terwijl Adr. zich vooral
met het verzamelen en afdrukken had belast. Na het sterven van zijn broeder deed
P.v.W. afstand van al zijne bedieningen te Mainz en werd in diens plaats tot
wijbisschop van Keulen benoemd. Zes jaar lang heeft hij dit ambt daar vervuld, maar
met het uitgeven van strijdschriften was het voorbij; wel heeft hij nog eraan gedacht
een vijftal nieuwe verhandelingen te publiceeren, maar de dood is hem komen
verrassen. 21 Dec. 1675 brak ook
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voor hem het einde van een welbesteed leven aan. Zooals zijn testament
voorschreef, werd hij in de Sint Pieterskerk te Keulen bij zijn geliefden broeder
bijgezet; alle praal moest vermeden worden en zelfs geen opschrift kenmerkte het
graf. P.v.W. is de laatste telg in de mannelijke linie van de Walenburch's geweest.
Reeds in zijn leven had hij veel weggegeven aan hulpbehoevenden; wij hebben zijn
aandeel in het stichten van beurzen aan het hollandsch college te Keulen boven
herdacht. Wat er van het aanzienlijk vermogen overbleef, is na zijn dood aan de
katholieke armen van Rotterdam gekomen.
Portretten van de beide Walenburchs vóór de Opera omnia, in bisschopskleedij,
ten voete uit. Uit een prent van denzelfden onbekenden graveur, en de gebroeders
slechts ter halve lijve voorstellende, blijkt dat de figuur rechts Adr. v.W. weergeeft,
de figuur links P.v.W.
Van hen: Opera omnia (Coloniae Agripp. 1670 2 tom.). In het tweede deel zijn de
volgende twee traktaten in het nederlandsch opnieuw afgedrukt: Den eenvoudigen
Catholyck en Schip-reys van den geloovigen Thomas tot de eenigheyt van de ware
kercke I.C.
Zie: I. C o c c e j u s , Opera omnia (Amstel. 1675) VII; disputeert daar herhaaldelijk
tegen hen in de Demonstratio potentiae S. Scripturae en in de Disputationes selectae;
F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 1015-1016; d e F e l l e r , Biographie universelle (Paris
1845) II, 140; R ä s z , Die Convertiten seit der Reformation (Freiburg i.B. 1868) VI,
o

471; VII, 397; Algem. Nederl. Familieblad 1883, n . 50; W e t z e r u n d W e l t e 's
2

Kirchenlexicon XII, 1195; Bijdr. bisd. Haarlem III, 444; Arch. aartsb. Utrecht register
en XXXI, 381, 382, 384; Bijdr. v. de Gesch. v.d.R.K. kerk in Nederland (Rott. 1888)
alf. register., F r u i n , Verspr. Geschr. VIII, 54; B r o m , Archivalia in Italië ('s
Gravenhage 1909) I, 2167-2168; Rotterdam in den loop der eeuwen (Rotterdam
1906) II, 1e st. 86.
Hensen

[Walenburg, Pieter Adriaensz. van]
WALENBURG (Pieter Adriaensz. v a n ), geb. te Rotterdam 28 Oct. 1557, overl.
aldaar 12 Sept. 1620, was een zoon van A d r i a e n P i e t e r s z . en H i l l e g o n t
C o r n e l i s d . Deze laatste kocht in 1579 vijf hond land in Beukelsdijk bij Rotterdam
aan, waarop het huis Walenburg gebouwd werd, waarschijnlijk genoemd naar de
Waal, welke zich hier bevond; haar zoon vinden wij eenige jaren later met dezen
toenaam vermeld. In 1582 komt hij voor het eerst voor in de regeering zijner
geboorteplaats, in 1588 werd hij tot vroedschapslid benoemd, herhaaldelijk
ontmoeten wij hem daarna onder de gedeputeerden ter dagvaart en de
burgemeesters; gecommitteerde raad was hij van 1595-1597, lid van de hollandsche
rekenkamer in 1602 en van de Staten-Generaal van 1608-1611. 30 Oct. 1618
ontsloeg prins Maurits hem als vroedschapslid. Hij bleef nog hoogheemraad van
Schieland, welk ambt hij sinds 1609 bekleedde. Hij was gehuwd met M a r i t g e n
P i e t e r s d . v a n V a r i c . Zijn drie zonen hebben zijn invloed niet geërfd. Mr.
B r u n o , doctor in de beide rechten, heeft geen stedelijk ambt bekleed; Mr. P i e t e r
is alleen in 1641 en 1642 schepen geweest. Hun grafzerk bevindt zich in het Museum
van Oudheden te Rotterdam. C o r n e l i s , den derden zoon, treffen wij slechts van
1612-1616 als regent van het Heiligegeesthuis aan. Het huwelijk van den laatste
met een roomsche vrouw heeft waarschijnlijk verdere benoemingen in stedelijke
ambten verhinderd. Diens zoons, Adriaan en Pieter, gaan hiervoor.
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Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Alg. Ned. Familiebl. I (1893-94) 50; Rotterdam in den
loop der Eeuwen II, 87, 88.
Moquette

[Waleson, Jacobus Antony]
WALESON (Jacobus Antony), geb. te Breda 16 Sept. 1807, overl. te Padang 26
Aug. 1882, zoon van J o h a n n e s W a l e s o n en van M a r i a C a t h a r i n a
N i c a i s e , trad in 1826 in mil. dienst, gaf, als sergeant bij de grenadiers, les in den
wapenhandel aan den erfprins (later koning Willem III), werd in 1831 benoemd tot
2en luit. der inf. en maakte in dien rang den Tiendaagschen Veldtocht mede; werd
in 1836 op verzoek overgepl. naar Indië, in dat jaar 1e luit., 1840 kapt., 1846 maj.,
1851 luit.-kol., 1856 kolonel, 1862 gen.-maj., 1869 gepens. Hij diende als kapt. op
Sum. W.K. onder Michiels, en diens schoonzoon A. van der Hart, die hem hoog
waardeerden; was in 1856 aanvoerder van de expeditie naar de Lampongs en
gouv.-comm. voor de regeling van het burg. bestuur aldaar, een en ander met
volledig succes. In 1859 was hij, onder generaal E.C.C. Steinmetz, 2e comm. der
1e bonische exp., en trad hij na diens verwonding als bevelhebber op in afwachting
dat een grootere troepenmacht onder gen. J. van Swieten het aangevangen werk
zou voltooien.
Toen, in 1865, de comm. van het leger, luit.-gen. C.P. Schimpf, ontslag had
gevraagd was W. de oudste generaal-maj. Hij verzocht echter, voor het legerbevel
buiten aanmerking te blijven omdat hij den gen.-maj. A.J. Andresen er geschikter
voor achtte en zijn ‘eerzucht meer dan voldaan’ was; ofschoon ouder in ancienneteit,
‘zou het hem een eer zijn onder een man als A. te dienen’. Met diens aftreden in
1869 verliet ook W. het leger, waarbij hij wegens karakter en militaire eigenschappen
zeer geëerd was.
Hij was ridder 3e kl. der M.W.O.
Geschriften van zijne hand: Bijdr. tot de gesch. der 1e Bonische exp. en Boni in
1858 en 1859, in Ind. Mil. Tijdschr. 1873 en 74.
Zie voorts: E.B. K i e l s t r a , Sum. W.K. 1841-49 in Bijdr. T.L. en Vk. van N.I. 5e
volgr. VI, vierde hoofdstuk; A.W.P. W e i t z e l , de Lampongs in 1856, (Gor. 1862);
E. de W a a l , Onze Ind. fin. V.; M.T.H. P e r e l a e r , De Bonische exp. (Leiden 1872).
Kielstra

[Walten, Ericus]
WALTEN (Ericus), een der roerigste pamfletschrijvers uit de tweede helft der 17e
eeuw, is in 1663 te Ham in Nassau geb. en overleed in 1697 in de Gevangenpoort
te 's Gravenhage. In latere jaren noemde hij zich doctor in de theologie, in de rechten
en in de philosophie. Dit was slechts grootspraak. Waarschijnlijk heeft hij in
Duitschland gestudeerd, want hij heeft getoond een man te zijn van niet geringe
bekwaamheden. Het eerste wat wij van hem vernemen is dat hij in 1685 te Utrecht
wegens vagebondeeren en bedelarij in het werkhuis gezet en vervolgens verbannen
is. Daarna heeft hij zich in den Haag gevestigd, en ook een korten tijd te Rotterdam
gewoond. Hij verdiende zijn brood met het uitoefenen der medische praktijk en als
zaakwaarnemer. In de laatste kwaliteit stond hij o.a. den beroemden graveur Romeyn
de Hooghe ter zijde. Ook heeft hij zich bezig gehouden met het ontwerpen van
medailles. Dit laatste weten wij uit zijn briefwisseling met den leidschen medailleur
Joh. Smeltzing zich bevindende bij de processtukken. Er bestaan nog medailles
o.a. op Balthasar Bekker, door hem ontworpen. Het meest is hij echter op den
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voorgrond getreden als pamfletschrijver en in de jaren 1688 tot 1694 heeft hij er
heel wat het licht doen zien. Soms werkte hij op bestelling of liet zich ‘de stoffe ende
ingre-
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dienten’ voor zijne blauwboekjes door anderen leveren. Toch was hij niet een man,
wiens pen voor ie er te koop was; hij behoorde tot de oranjepartij en er is geen
voorbeeld bekend, dat hij de tegenpartij door zijn pen gediend heeft. Hij is een der
weinigen geweest, die het gewaagd heeft openlijk de partij te kiezen voor Balthasar
Bekker.
De twisten, waarin Walten zich met zijn geschrijf gemengd heeft, zijn de volgende
o

geweest: 1 . De voorvallen in Engeland in 1688, waarbij hij optrad als verdediger
o

der volkssouvereiniteit. 2 . De vraag naar het recht der overheid in kerkelijke zaken,
o

naar aanleiding van de bekende preek van W. à Brakel te Rotterdam in 1688. 3 .
o

De schepenen-verkiezing te Amsterdam in 1690. 4 . Het rotterdamsche oproer van
o

1690. 5 . De vervolging van Balthasar Bekker. Deze laatste categorie haalde hem
een beschuldiging van godslastering op den hals en Walten werd gevangen genomen
en in Maart 1694 in de Gevangenpoort opgeborgen. Zijn proces is slepend gebleven,
vooral ook daar Willem III er zich mede bemoeide. Toen eenmaal het onderzoek
naar de pamfletten begonnen was, kwam ook aan het licht de leelijke rol daarbij in
1690 vervuld door des stadhouders gunstelingen Romeyn de Hooghe en Govert
Bidloo. De stadhouder wilde dezen er buiten houden en dit is oorzaak geweest dat
er met het proces geen voortgang gemaakt werd. Moedeloos geworden heeft Walten
toen waarschijnlijk in 1697 in de gevangenis de hand aan zich zelven geslagen.
Zijne geschriften zijn de volgende: Wederlegginge van het schend-schrift, genaamd
Partamentum Pacificum (Knuttel 12892); Weerklank (Kn. 12885); Verantwoordinge
van Dr. Gilbert Burnet, vert. d. E.W. (Kn. 12893); De regtsinnige Policey (Kn. 13250);
Mirakel der mirakelen (Kn. 12989); De nieuwmodische getuigen (Kn. 13224);
Onwederleggelijk Bewijs van het regt, de magt en pligt der overheden in kerkelijke
zaken (Kn. 13320); Portrait van Jacobus Koelman (Kn. 13322); Onwederleggelijk
Bewijs, tweede deel (Kn. 13669); Eenige Aenmerckingen op een schandaleus en
Faemroovend Pasquil (Kn. 13542); Crimineele Actie (Kn. 13550); De Nyd en
Twist-sucht nae 't leeven afgebeeldt (Kn. 13551); Vervolgh op het zeedig Ondersoeck
(Kn. 13552); Waerachtigh Verhael van 't gepasseerde te Rotterdam (Kn. 13525);
Dito, tweede deel (Kn. 13526); Remonstrantie (Kn. 13802); Eenige Polityke
Consideratien rakende de Spaansche Nederlanden (Kn. 13588); Aardige Duyvelarij
(Kn. 13712); Vervolg van de Aardige Duyvelary (Kn. 13713); Brief aan een Regent
der Stad Amsterdam (Kn. 13840); Brief aan ... de heer Graaf van Portland (Kn.
13895); Den Triumpheerenden Duyvel (Kn. 13898); Triumphdigt op de medailje
(Kn. 13897). De mogelijkheid dat onder de anoniem uitgegeven vlugschriften dier
dagen nog andere geschriften van Walten schuilen is volstrekt niet buitengesloten.
Zie: W.P.G. K n u t t e l , Ericus Walten in Nijhoffs Bijdr. 4. R. I, 345-455.
Knuttel

[Willeboirts, Thomas]
WILLEBOIRTS (Thomas), overl. 23 Jan. 1654, ook wel eens B o s s c h a e r t
genoemd, ofschoon hij zich zelf nooit zoo noemde, noch in eenig officieel stuk, noch
in de onderteekening van eenig kunstwerk, was de zoon van P e t e r W i l l e b o i r t s
en C o r n e l i a T h o m a s d r . en is in 1614 te Bergen-op-Zoom geboren. In 1628
kwam hij als leerling op het atelier van Gerard Seghers te Antwerpen en 7 Aug.
1637 werd hij burger van Antwerpen en tevens meester in het St. Lucasgild, waarvan
hij 18 Sept. 1649
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tot deken benoemd werd. Na eerst aan huis gewoond te hebben bij den makelaar
Roeland van Kessel, huurde hij 12 Jan. 1644 voor ƒ 600 's jaars een groot huis op
de Meir ‘de Roode Tralie’ en kocht 14 Juni 1650 het huis ‘de Bok’ in de
Arenbergstraat, waar indertijd Jan Brueghel zijn weelderig atelier had ingericht.
Reeds kort daarna werd hij ziek, en vroegere beschikkingen van 12 Sept. en 19
Nov. 1647 herroepende, overleed hij, ziek te bed liggende, 14 Sept. 1652 een nieuw
wederzijdsch testament met zijn zuster. Maria geteekend hebbende. Nog meer dan
een jaar bleef hij aan het ziekbed gekluisterd en van 2 Jan. 1654 is nog weer een
uiterste wilsbeschikking gedateerd, waarin hij verzoekt begraven te worden in de
kerk der Lieve Vrouwenbroeders, met een koorlijk van 60 flambouwen; aan hun
klooster schonk hij daarvoor ƒ 50 en aan den overste verschillende souvenirs; ook
zijn nicht Geertruid Gryp, die het huishouden van den ongehuwden schilder bestuurd
had, en zijn leerling Johan van Erlewijn kregen aanzienlijke legaten, de laatste o.a.
al zijn teekeningen; nog bepaalde hij ƒ 400 voor een gedenkteeken op zijn graf, dat
door Artus Quellinus uitgevoerd is, nadat hij 23 Jan. 1654 op slechts veertigjarigen
leeftijd overleden was. Hij was geheel een volgeling van Rubens en vooral van van
Dyck, en heeft in navolging van deze meesters verdienstelijk werk geleverd, zooals
een St. Willebrordus in aanbidding voor de Heilige Familie, op het hoogaltaar der
St. Willebrorduskerk te Antwerpen. In den zonderlingen wedstrijd met Cornelis Schut
om een martelie van St. Joris, in 1643 uitgeschreven door de gilde van de Jonge
Voetboog, om op haar altaar in de kathedraal geplaatst te worden, dolf hij echter
het onderspit. Vaak was hij werkzaam voor het hof van Frederik Hendrik, en
schilderde o.a. in 1646 een allegorie op het huwelijk van Louise Henriëtte met den
Grooten Keurvorst, thans in het bezit van den duitschen Keizer. Portretten door hem
zijn in het museum Plantin te Antwerpen, bijbelsche en mythologische tafereelen in
de musea te Amsterdam, 's Gravenhage, Brussel, Berlijn, Neurenberg, Schleissheim
en elders. Een achttal brieven van hem aan Const. Huygens, van 1641 tot 1649,
zijn uitgegeven in Oud-Holland IX, 200-206. Zijn zelfportret is gegraveerd door C.
Waumans.
Zie: C o r n . d e B i e , Gulden Cabinet (Antwerpen 1661) 166; De Liggeren II,
register; F.J. v a n d e n B r a n d e n , Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool
(Antwerpen 1883 918-922).
Moes

[Wilhelmina, Frederica Sophia Wilhelmina]
WILHELMINA (F r e d e r i c a S o p h i a W i l h e l m i n a ), prinses van P r u i s e n ,
later van O r a n j e e n N a s s a u , geb. te Berlijn 7 Aug. 1751, gest. op het Loo 9
Juni 1820, eenige dochter van August Wilhelm, prins van Pruisen, en Louisa Amalia,
hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel. Zij werd streng en zorgvuldig opgevoed door
freule von Redern, later door freule von Danckelmann aan het pruisische hof, waar
zij bij haren oom Frederik II in hooge gunst stond. Haar huwelijk met Willem V, prins
van Oranje en Nassau (4 Oct. 1767), werd door den koning zeer bevorderd als een
aanzienlijke verbintenis, misschien ook van staatkundig gewicht (zie kol. 1556). Zij
bleef sedert tot zijn dood in drukke correspondentie met haren oom. Aan het hof
haars gemaals had zij weldra te kampen met den mentor van Willem V, hertog
Lodewijk Ernst van Brunswijk, wiens overwegende invloed haar, bij haar krachtigen
en levendigen geest, tegen de borst stuitte. De opvallende schoonheid harer rijzige
gestalte, hare bevallige manieren, haar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1537
gezond verstand en tintelende geest gaven haar reeds dadelijk een belangrijken
invloed op hare omgeving. Zij liet zich echter aanvankelijk, ook op raad van haren
oom, niet met staatkunde in, al zag zij de moeilijkheden steeds toenemen. Ook in
de woelingen van den Patriottentijd kon zij op haren zwakken maar op zijn gezag
overigens naijverigen gemaal slechts geringen invloed oefenen, hoewel de Patriotten
geneigd waren dien zeer te overschatten. Vooral bekommerd over de belangen
harer kinderen, trachtte zij meermalen haren gemaal tot krachtiger optreden over
te halen, wat niet onbekend bleef en haar den bitteren haat der Patriotten op den
hals haalde; in de pamfletten van dien tijd wordt zij dikwijls als een Jezabel, ja als
een Messalina uitgekreten. Haren oom kon zij niet tot energieke tusschenkomst en
meer dan papieren dreigementen bewegen; zij vergezelde haren gemaal bij diens
vrijwillig vertrek uit Holland. Toch bleef zij op grooter energie aandringen en begaf
zich eindelijk (28 Juni 1787) in overleg met den jongen van Hogendorp en andere
tot krachtig optreden geneigde oranjegezinden en met de onwillig gegeven
toestemming van haren gemaal uit Nijmegen, waar het stadhouderlijk hof zich toen
bevond, naar Holland om in den Haag eene door den engelschen gezant, lord Harris,
en enkele warme oranjegezinden als Bentinck van Rhoon en anderen voorbereide
omkeering te steunen, daar de Prins bleef weigeren inzonderheid tegen Holland op
te treden. Zij werd echter bij Goejanverwellesluis door de patriotsche Commissie
van Defensie tegengehouden en moest (30 Juni) over Leerdam naar Nijmegen
terugkeeren. Deze aanhouding werd door haren totnogtoe de terughoudende
staatkunde van haren oom volgenden broeder, den in 1786 koning van Pruisen
geworden Friedrich Wilhelm II als een grievende beleediging van zijn geslacht
aangemerkt en gewroken door een veldtocht van het pruisische leger, ten gevolge
waarvan in korten tijd de weerspannige elementen werden bedwongen en de Prins
met de zijnen in het volle bezit der oude rechten werden hersteld. Zij keerde thans
naar den Haag terug, terwijl aan den koning van Pruisen volle satisfactie werd
gegeven, immers een zeventiental der voornaamste patriotsche leiders wegens de
aanhouding door de Staten van Holland werd verbannen. De invloed der Prinses
op de regeering scheen thans te zullen toenemen; zij was het, die den bekwamen
zeeuwschen raadpensionaris van de Spiegel overhaalde zich met het ambt van
raadpensionaris in Holland te belasten; zij overlegde met den engelschen gezant
Harris en de voornaamste oranjegezinden over mogelijke reorganisatie en hervorming
van het staatsbestuur. Maar de tegenzin van haren gemaal om zich onder hare
leiding te stellen en hare geringe geneigdheid om haren invloed op te dringen deden
dien invloed veel minder krachtig zijn dan men had kunnen verwachten. Zeer gehecht
aan hare eenige dochter en hare beide zoons, wier toekomst nu verzekerd scheen,
wijdde zij zich vooral aan het hofleven, al bleef zij levendig belang stellen in den
gang der zaken binnen- en buitenslands en haren raad niet ten eenen male
onthouden aan haren nog steeds onbeholpen gemaal. Het huwelijk van hare dochter
met den erfprins van Brunswijk (1790) en van haren oudsten zoon met hare nicht
Frederica Louisa Wilhelmina (die volgt) veranderde het familieleven; zij bleef met
de beide gezinnen in nauwe betrekking; hare briefwisseling met hare dochter getuigt
van hare algemeene kennis en hare voortreffelijke hoedanigheden. Toen in 1794
de groote crisis kwam, trachtte zij tevergeefs van haren
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broeder en van Engeland krachtige bescherming voor de Republiek te verkrijgen.
Met de haren moest zij (18 Jan. 1795) het grondgebied der Republiek verlaten en
naar Engeland vluchten. Te Hamptoncourt, waar de familie zich vestigde, toonde
zij groote geestkracht in het ongeluk en bleef onvermoeid haren gemaal en hare
zoons steunen met raad en daad, terwijl zij het levendigste belang bleef stellen in
het lot der Republiek, altijd hopend op herstel, met hulp van Engeland en Pruisen.
Maar teleurstelling op terleurstelling volgde en de dood van haren beminden jongsten
zoon in 1799 trof haar diep. De onderneming van haren oudsten zoon bij den inval
der Engelschen en Russen in dat jaar veroorzaakte eveneens diepe teleurstelling,
al gaf zij den moed niet op. Zij volgde (Juni 1802) haren reeds een half jaar te voren
uit Engeland vertrokken gemaal naar Oranienstein in zijn nassausche landen en
berustte voorloopig in de gemaakte schikkingen voor het Oranjehuis, met haren
gemaal de aanneming van de in Duitschland aangeboden schadeloosstelling voor
hem en zichzelve weigerend. Vier jaren bleef zij daar, voortdurend in innige
betrekking met hare dochter. De dood van Willem V te Brunswijk, kort daarop gevolgd
door dien van haren schoonzoon (1806) maakte de verhouding van moeder en
dochter, die elkander niet meer verlieten, nog inniger. Bij het verlies van Nassau,
weldra ook van Brunswijk nog in dat jaar ten gevolge der napoleontische oorlogen,
weken de beide vrouwen naar Schwerin, vervolgens naar Lubeck, eindelijk naar
Sleeswijk onder deensche bescherming. Na een kort verblijf te Weimar, waar zij
zich in den geletterden hofkring thuis gevoelden, vestigden de prinsessen zich (Nov.
1807) te Berlijn in het paleis van haren zoon, het ‘Niederländische Palais’, onder
bescherming van den koning van Pruisen, die haar, evenals Engeland, ook financieel
steunde. Hier vertoefde zij tot het begin van 1814, toen eindelijk de vurig gehoopte
verlossing van Nederland, waarop zij steeds had gerekend, voltooid was en haar
zoon, de Souvereine Vorst, haar naar den Haag terugriep. Zij hield er 10 Jan. met
hare dochter een blijden intocht en vestigde zich daar op het Plein in het voormalige
hotel van Amsterdam, des zomers in het Paviljoen te Haarlem, zich verheugend in
het geluk harer kinderen en kleinkinderen en zich met staatszaken niet inlatend, al
bleef zij die met belangstelling gadeslaan en trachtte zij bemiddelend op te treden
tusschen Willem I en den Prins van Oranje en haren ouden vriend van Hogendorp
te bewegen zich naar 's Konings inzichten te schikken. De dood harer dochter Louise
(15 Oct. 1819) was een ernstige slag voor haar; acht maanden later overleed zij
zelve. Zij had haren gemaal drie kinderen geschonken: Louise (kol. 1283), Willem
Frederik (kol. 1560) en Willem George Frederik (kol. 894).
Van hare geschilderde portretten noemen wij die door D. Chodowiecki (door
hemzelf ook geëtst), door H. Carré ca. 1767 (G. Sibelius sc.), door G. Spinny 1769
in het Mauritshuis te 's Gravenhage, door J Fr. A. Tischbein in olieverf 1788 in het
Kon. Paleis te 's Gravenhage en in pastel in het Rijksmuseum te Amsterdam, door
J. Fr. A. Darbes in het Hohenzollernmuseum te Berlijn, door A.R. von Gase geb.
Liscewska in het Neue Palais te Potsdam, door T.Ph. Chr. Haag in het kon. Paleis
te 's Gravenhage, door J. Hoppner (W.v. Senus sc.), door J.G. Ziesenis in het
Mauritshuis te 's Gravenhage en door Fr. von Reclam in het Rijksmuseum te
Amsterdam. Zeer fraai is de kleurendruk van Descourtis en de marmeren
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buste door M.A. Falconet 1782 in het Mauritshuis te 's Gravenhage.
Behalve brieven van en aan haar in de Politische Correspondenz Friedrichs II
(XXVII vlg.), en in C o l e n b r a n d e r 's Gedenkstukken van de geschiedenis van
Nederland (1795-1840), bezitten wij van haar hare mémoires: Die Erinnerungen
der Prinzessin Wilhelmina von Oranien an den Hof Friedrichs des Grossen. herausg.
v. C.B. V o l z (Berl. 1903). Over haar: Beknopt levensbericht van Frederika Sophia
Wilhelmina (Rott. 1820); G.W. V r e e d e , Frederika Sophia Wilhelmina en L.P. van
de Spiegel (Utrecht 1868); J o h . W.A. N a b e r e n L. d e N e v e , De vorstinnen
van het huis van Oranje-Nassau (Haarlem 1898) 189 vlg.; J o h . W.A. N a b e r ,
Prinses Wilhelmina (Amst. 1908). Vgl. ook d e B a s , Prins Frederik en zijn tijd, dl.
I-III, passim.
Blok

[Wilhelmina, Frederica Louisa Wilhelmina]
WILHELMINA (F r e d e r i c a L o u i s a W i l h e l m i n a ), prinses van P r u i s e n ,
koningin der N e d e r l a n d e n , prinses van Oranje en Nassau, geb. te Berlijn 18
Nov. 1774, gest. te 's Gravenhage 12 Oct 1837, dochter van Friedrich Wilhelm II,
koning van Pruisen, en Frederica Louisa, landgravin van Hessen-Darmstadt. Zij
huwde 1 Oct. 1791 na twee jaren verloving met Willem Frederik, erfprins van Oranje
en Nassau (later Koning Willem I), dien zij, volgzaam en bescheiden, eerst in het
oude Hof te 's Gravenhage, in de ballingschap in Engeland en Pruisen, later als
‘Landesmutter’ van Fulda en Nassau, wederom aan het hof te Berlijn en elders trouw
ter zijde stond. Na zijne verheffing tot Souverein Vorst kwam zij 8 Jan. 1814, met
geestdrift begroet, in den Haag terug. De lieftallige, zachtzinnige, teedere en bevallige
vorstin heeft ook de koninklijke kroon der Nederlanden met waardige gratie en
bescheidenheid gedragen, dikwijls verzachtend wat de hardnekkigheid van haren
echtgenoot had kunnen bederven. De huiselijkheid aan haar eenvoudig hof en haar
trouwe zorg voor den familiekring verschaften haar ook op zichzelf een groote
populariteit bij haar volk; haar fijne smaak en haar kunstzin hadden op haren oudsten
zoon een merkbaren invloed; zelf teekende en schilderde zij niet onverdienstelijk;
hare weldadigheid was algemeen bekend. In hare laatste levensjaren werd zij door
een toenemende verzwakking getroffen. Haar dood werd diep gevoeld. Zij schonk
haren gemaal vier kinderen: Willem Frederik George Lodewijk (kol. 1566), Willem
Frederik Karel (kol. 896), de jong gestorven P a u l i n e (geb. te Berlijn 1 Maart 1800,
gest. te Freywalde 22 Dec. 1806) en Marianne (kol. 1306).
Haar door J. Fr. A. Tischbein in pastel geteekend portret is in het Rijksmuseum
te Amsterdam; ongeveer uit denzelfden tijd, toen ze eveneens als erfprinses in den
Haag woonde heeft Descourtis van haar portret een zeer fraaien kleurendruk
uitgegeven. Als koningin is zij o.a. in 1833 door J.B. van der Hulst geschilderd
(Rijksmuseum te Amsterdam).
Zie: J.C. V o o r d u i n , Karakterschets van wijlen H.M. de Koningin der Nederlanden
(Utrecht, 1837); J o h . W.A. N a b e r e n L o u i s e d e N e v e , Vorstinnen van
Oranje-Nassau (Haarlem, 1898), 237 vlg.
Blok

[Willem I, Wilhelm]
WILLEM I (W i l h e l m ), graaf v a n N a s s a u , prins v a n O r a n j e , oudste zoon
van W i l h e l m graaf van Nassau-Dillenburg, en J u l i a n a , gravin v a n S t o l b e r g
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slotkapel 4 Mei) 1533, vermoord te Delft 10 Juli 1584. Als protestant en
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met groote zorg opgevoed op het ouderlijk slot, erfde hij in 1544 van zijn kinderloos
gestorven neef René van Nassau-Châlon (kol. 1434) het prinsdom Oranje en de
andere bezittingen van diens tak van het geslacht Nassau in de Nederlanden,
Bourgondië en Frankrijk. Op verlangen van keizer Karel V, die deze voorwaarde
voor zijne opvolging gesteld had, werd hij in Aug. 1544 door zijn vader naar de
Nederlanden gebracht om daar onder toezicht van de landvoogdes Maria van
Hongarije, in het roomsche geloof en als nederlandsch edelman te worden opgevoed.
Dit geschiedde te Breda en te Brussel, waar hij de gebruiken van het weelderige
en lichtzinnige bourgondische hof leerde kennen en de aandacht trok door zijn
bijzondere gaven, die hem weldra bij den Keizer in hooge gunst deden komen. Hij
huwde te Breda 8 Juli (huw.cont. 6 Juli) 1551 Anna, de rijke erfdochter van
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, die hem de uitgestrekte bezittingen
haars vaders mede ten huwelijk bracht (zie kol. 149). Het hooge aanzien, waarin
hij bij den Keizer stond, blijkt o.a. uit de omstandigheid, dat hem tijdens den oorlog
met Frankrijk in 1555 het opperbevel over de troepen aan de fransche grenzen werd
opgedragen; op zijn arm leunde de Keizer bij diens plechtigen afstand te Brussel
Oct. 1555; hij werd door den Keizer (1558) belast met de overbrenging van de
rijkssieraden aan diens opvolger in Duitschland, den roomsch-koning Ferdinand.
Onder koning Philips II, den nieuwen heer der Nederlanden, bleef hij een der
aanzienlijkste staatsdienaren. Philips verleende hem het Gulden Vlies, gaf hem
zitting in den Raad van State (17 Nov. 1555) en daarmede aanzienlijken invloed op
delandsregeering, belastte hem met het opperbevel aan de fransche grens in
Henegouwen, gebruikte hem bij de vredesonderhandelingen te Cateau-Cambresis
en zond hem na dien vrede als een der gijzelaars naar het fransche hof. Hier zou
hij het eerst toevallig kennis gekregen hebben van zeer geheimzinnige gezamenlijke
plannen van Philips II en Hendrik II van Frankrijk tot vernietiging der ketterij in beider
gebied, waarvan hij later in zijn Apologie van 1580 melding maakt. Van warme
belangstelling in eenige geloofsovertuiging blijkt echter in dezen tijd nog niets bij
hem, veeleer van onverschilligheid te dien opzichte gelijk bij velen zijner
standgenooten kon worden opgemerkt. Zijn welbeminde vrouw overleed 20 Febr.
1558, hem een zoon en een dochter nalatend. Toen Philips II zich voornam naar
Spanje te vertrekken, belastte hij Margaretha, hertogin van Parma, zijne
bastaardzuster, met de landvoogdij over de Nederlanden, niet de door sommige
nederlandsche edelen, ook door den Prins van Oranje gewenschte hertogin van
Lotharingen; de Prins werd onder de nieuwe landvoogdes belast met het
stadhouderschap in Bourgondië, Holland, Zeeland en Utrecht, in welke gewesten
hij aanzienlijke bezittingen had. Reeds toen had hij blijk gegeven van geringe
ingenomenheid met 's Konings regeeringsbeginselen, die moesten leiden tot
vermindering van den invloed der hooge edelen op het landsbestuur, welke invloed
onder den vorigen landvoogd, hertog Emanuel Philibert van Savoye, reeds groote
verwarring en vooral financieele moeilijkheden tijdens den oorlog met Frankrijk ten
gevolge had gehad. Als vertegenwoordiger der oud-bourgondische monarchale
staatkunde tegenover de neigingen der Nederlanders om hunne reeds aanzienlijke
privilegiën steeds meer
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uit te breiden en die der hooge edelen om bij afwezigheid van den landsheer zich
een grooten en blijvenden invloed op het landsbestuur te verzekeren, had koning
Philips naast de landvoogdes den ervaren diplomaat, bisschop van Atrecht, Antoine
Pérenot, heer van Granvelle, geplaatst, weldra als kardinaal en aartsbisschop van
Mechelen hoofd der nederlandsche geestelijkheid. Nog vóór het vertrek van Philips
naar Spanje (1559) had de vorst zich ernstig te beklagen over het verzet van
sommige Statencolleges, als welker geheime raadgevers en opstokers hij niet ten
onrechte den Prins van Oranje en andere hooge edelen beschouwde, zoowel tegen
zijn financieele maatregelen als tegen die op kerkelijk gebied en tegen zijn
regeeringsstelsel in het algemeen. De Prins kon werkelijk beschouwd worden als
een der voornaamste vertegenwoordigers van de wenschen en neigingen der Staten,
Granvelle als die van 's Konings denkbeelden. Zoo ontstond een tegenstelling
tusschen deze beiden, nog verscherpt door het heimelijk verzet van Granvelle tegen
prins Willem's tweede huwelijk (Leipzig 25 Aug. 1561) met de protestantsche Anna
van Saksen, dochter van keurvorst Maurits, den vijand van Karel V (zie kol. 151).
De Prins werd weldra een der voornaamste leiders van het verzet tegen Granvelle,
van de Liga der groote heeren tegen hem, van de toenemende ontevredenheid met
het landsbestuur, ten gevolge waarvan Granvelle (1564) het land moest verlaten.
Toen hadden de Grooten hunne handen vrij en regeerden feitelijk een jaar onder
de onervaren landvoogdes de Nederlanden, niet tot tevredenheid des Konings, die
zijne monarchale macht zag verzwakken en niet minder zich ergerde over de slappe
houding der nederlandsche overheden tegenover de toenemende ketterij. De Koning
verlangde tegenover deze laatste krachtiger handhaving der plakkaten en scherper
optreden der bisschoppelijke inquisitie, krachtig gesteund door de landsregeering
en hare dienaren; men vreesde zelfs voor invoering der hatelijke spaansche Inquisitie
en daarmede van nog scherper geloofsvervolging van regeeringswege dan reeds
onder Karel V had plaats gehad. De Prins had een aanzienlijk aandeel in het verzet
tegen deze wenschen des Konings, tegen diens begeerte naar een krachtig
monarchaal bestuur in het algemeen. Hij onderhield weldra nauwe betrekkingen
met sommige protestantsche duitsche vorsten, weldra ook met enkele leiders der
Hugenoten in Frankrijk, ook met de andere ontevreden edelen van hoogeren en
lageren rang, bij welke laatsten zijn vurig protestantsche broeder, graaf Lodewijk
van Nassau (zie kol. 1279), hem vertegenwoordigde. Het Verbond der Edelen tegen
de geloofsvervolging (Nov. 1565), met name het door hen aan de landvoogdes
aangeboden Verzoekschrift (April 1566), zijn niet buiten hem om tot stand gekomen
maar hij bleef achter de schermen; evenwel niet zoo, of de landvoogdes en de
Koning, door Granvelle en de zijnen gewaarschuwd, begrepen zeer goed, dat hij
veelszins de drijvende kracht mocht heeten, eerder dan Egmont, Hoorne en de
andere Grooten. Het volk der Nederlanden zelf beschouwde hem meer en meer als
zijn leider, als den beschermer zijner vrijheden; niet het minst de kleine maar roerige
calvinistische minderheid, vooral sterk in Vlaanderen, Valenciennes en Holland,
met wier denkbeelden hij zich evenwel volstrekt niet kon vereenigen.
De Prins toch, hoewel voor het oog nog roomsch en dat geloof in zijn prinsdom
Oranje zelf handhavend, liet zich tegenover zijne duit-
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sche vrienden en verwanten reeds als geheim lutheraan gelden maar van het
revolutionnaire Calvinisme, dat in de Nederlanden steeds meer aanhangers vond,
wilde hij niet weten. Hij verzette zich echter met kracht tegen alle geloofsvervolging
als zoodanig, reeds einde 1565 tegenover de wassende godsdienstbeweging
vooropstellend, dat de vorst geen recht heeft om de gewetens zijner onderdanen
te beheerschen. De beeldenstorm (Aug. 1566) werd ook door hem scherp afgekeurd
en zelfs met wapengeweld ook in zijn stadhouderschappen onderdrukt. Die
gebeurtenis gaf koning Philips aanleiding om bij de landvoogdes en den leidenden
adel nogmaals aan te dringen op krachtige bestraffing der schuldigen, op scherpe
handhaving der plakkaten tegen de ketterij. Prins Willem weigerde in het najaar van
1566 en het vroege voorjaar van 1567 herhaaldelijk zich aan het hoofd te stellen
van een algemeen verzet tegen den Koning, met name van de in openlijken opstand
komende calvinisten, wier onsamenhangende benden gemakkelijk door de
regeeringstroepen werden uiteengejaagd, waarop in het voorjaar van 1567 een
scherp optreden tegen de schuldigen volgden. Zijne weigering verbitterde de
calvinisten tegen hem; zij beschuldigden hem van verraad hunner zaak, terwijl van
de andere zijde de regeering hem met wantrouwen bejegende. De door de regeering
getroffen maatregelen schenen den Koning intusschen niet voldoende en hij besloot
den hertog van Alva met een uitgezocht spaansch-italiaansch leger naar de
Nederlanden te zenden. Prins Willem, de gevolgen dezer zending voorgevoelend
en van Spanje uit ingelicht omtrent 's Konings voornemens, begon ernstig te denken
aan vertrek uit de Nederlanden. Hij trachtte Egmont en Hoorne over te halen met
hem samen te werken tegenover de plannen des Konings of wel met hem het land
te verlaten. Toen zij weigerden, legde hij al zijn posten in 's Konings dienst neder
en nam (Mei 1567) de wijk naar Dillenburg, welk voorbeeld door duizenden
aanhangers van het protestantisme en vele andere Nederlanders gevolgd werd. Hij
werd er met de zijnen door zijn broeder Johan (zie kol. 1219), het hoofd van den
duitschen tak zijner familie, gastvrij ontvangen. Alva's komst, de gevangenneming
van Egmont en Hoorne, de oprichting van den Raad van Beroerten volgden elkander
spoedig op. Die Raad daagde ook hem in (Jan. 1568), nadat reeds zijn oudste zoon
Philips Willem (kol. 1412) die te Leuven studeerde, door Alva was opgelicht en naar
Spanje gezonden, wat door hem beantwoord werd met een schriftelijke verdediging,
de Justificatie van Maart 1568, een scherpe aanklacht tegen 's Konings
regeerings-beginselen, waarin hij tevens aankondigde, dat hij, als onafhankelijk
Prins van Oranje, de wapenen zou opvatten tegen den Koning tot verdediging van
zijn zaak en die zijner nederlandsche landgenooten. Hij stelde zich in betrekking
met de duitsche protestantsche vorsten, met de leiders der Hugenoten, met de
engelsche Koningin, met alle vijanden van Spanje, in het bijzonder met de
nederlandsche ballingen in Duitschland en Engeland, met de reeds op zee zwervende
Watergeuzen, als wier lastgever hij optrad, en beraamde tegen den zomer van 1568
een algemeenen inval in de Nederlanden. Zijn broeder Lodewijk drong in
Groningerland, overwon bij Heiligerlee maar werd bij Jemmingen door Alva zelven
geslagen, terwijl zijn leger werd uiteengejaagd; een aanval der Hugenoten in Artois
mislukte. Toen hij eindelijk zelf in het veld kon komen en over de Maas Brabant
binnenrukte, wist Alva hem door snelle
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marschen te ontwijken, terwijl de door Alva's bedreigingen in toom gehouden
Nederlanders zich niet durfden roeren, zoodat hij ten slotte genoodzaakt was naar
Frankrijk af te trekken en zijn leger te ontbinden (Nov. 1568). Met een ruiterschaar
trok hij daarop dwars door Frankrijk de Hugenoten in het Zuiden te hulp maar zag
zich ook hier in zijn verwachtingen bedrogen en vluchtte naar Dillenburg terug (Oct.
1569). Dit is de zware tijd, waarvan het toen ontstane lied ‘Wilhelmus van
Nassouwen’ den weerklank geeft. De Prins, ook door zijne vrouw bedrogen en
verlaten, wachtte op betere dagen. In dien moeilijken tijd begon hij toenadering te
toonen tot het calvinisme, welks beteekenis hij in Frankrijk beter had leeren inzien,
ook in verband met den steun, dien hij van de Hugenoten zou kunnen verkrijgen.
Te Dillenburg bleef hij onvermoeid werkzaam tot redding zijner schijnbaar verloren
zaak, die tevens de zaak der Nederlanden mocht heeten. Aanhoudend smeedde
hij plannen voor een nieuwen inval, bleef in betrekking met de uitgeweken
Nederlanders en met zijne in het land gebleven heimelijke aanhangers in Holland,
Vlaanderen en elders, met de in de Noordzee rondzwervende watergeuzen. Een
slecht voorbereide poging op het einde van 1570 (verrassing van Loevestein)
mislukte. Krachtig gesteund door den in Frankrijk achtergebleven graaf Lodewijk
en door zijn duitsche vrienden en verwanten, gelukte het hem tegen het voorjaar
van 1572 met inspanning van alle krachten een nieuwen invar voor te bereiden. De
door het fransche en engelsche hof gesteunde Hugenoten zouden onder leiding
van graaf Lodewijk en den admiraal de Coligny aan de zuidergrens aanvallen; de
watergeuzen zouden van de zeezijde een onderneming wagen; hijzelf zou weder
Brabant binnentrekken. Ook deze plannen mislukten, het eerste door de verraderlijke
gezindheid der fransche regeering, die na de verrassing van Bergen in Henegouwen
door graaf Lodewijk dezen in den steek liet en ten slotte in den Bartholomeusnacht
de Hugenoten trachtte te verdelgen; zijn eigen tocht weder door de onverschillige
houding der Brabanders en de meesterlijke taktiek van Alva, die na de overgave
van Bergen hem wederom tot ontbinding van zijn leger noodzaakte; alleen de
Watergeuzen, die, ofschoon te vroeg begonnen, van het bemachtigde Den Briel uit
Holland en Zeeland grootendeels in opstand hadden gebracht, bleven daar stand
houden. Tot hen begaf zich de Prins, die er, hoewel onwettiglijk, aanstonds weder
als stadhouder was erkend, van Brabant uit over Kampen en Enkhuizen naar Holland
‘om er zijn graf te zoeken’.
De dag van zijn komst te Enkhuizen (1572) was de eerste ‘eens nieuwen levens’.
Met ontembare energie, met geniale werkkracht en talent voor organisatie, met
ontwikkeling van buitengewone staat- en krijgskundige gaven, vooral met vertrouwen
op den ‘Potentaat der Potentaten’ alleen, heeft hij eerst aan het hoofd van zijn klein
troepje getrouwe Hollanders en Zeeuwen, daarna aan het hoofd van geheel de
Nederlanden, eindelijk als leider der nog overgebleven opstandelingen in Vlaanderen,
Brabant en het Noorden, onvermoeid den strijd tegen het spaansche wereldrijk
twaalf jaren lang volgehouden. Steunend op de kleine maar roerige en met den
moed der wanhoop strijdende groep der hollandsche en zeeuwsche calvinisten, tot
wier geloof hij in 1573 openlijk overging na lange aarzeling tusschen Luther en
Calvijn, heeft hij eerst vier jaren lang, aanvankelijk als ‘stadhou-
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der’, weldra als door de Staten aangewezen ‘overhooft’, de bezwaarlijke guerilla
tegen de legers van de landvoogden Alva en Requesens gevoerd: het mislukte
ontzet van Haarlem (1572/3), de strijd op de hollandsche en zeeuwsche wateren,
het roemrijke ontzet van Leiden (1574), de onderhandelingen met den
onverzoenlijken vijand en met de duitsche, fransche en engelsche helpers of tot
hulp gezinden werden door hem bestuurd, meestal geheel alleen, soms met hulp
van zijne broeders Lodewijk en Johan en van nederlandsche edelen als Marnix van
St. Aldegonde, Lumey, Sonoy, van der Does e.a., van aanzienlijke burgers als van
der Werff, Bardes, Corn. Hooft, Buys, Oldenbarnevelt e.a., van de tallooze helden
in zijn omgeving. De plotselinge dood van Requesens, Alva's opvolger, en de daarop
gevolgde verwarring (1576), aanleiding gevend tot de Spaansche Furie te Antwerpen
(Nov. 1576), stelde hem in de gelegenheid de Pacificatie van Gent (8 Nov. 1576)
tot stand te brengen, waardoor hij alle nederlandsche gewesten tegen Spanje hoopte
te vereenigen. Maar de geloofsverschillen tusschen katholieken en calvinisten en
de afgunst der andere grooten, de oneenigheden der gewesten verijdelden zijn
grootsch plan, al gelukte het hem door handige, niet altijd op de middelen keurige,
staatkundige werkzaamheid door pamfletten gesteund, den nieuwen door Philips
II gezonden landvoogd, don Juan van Oostenrijk, zoo goed als schaakmat te zetten.
Zijn intocht te Brussel (23 Sept. 1577) was het hoogtepunt zijner populariteit als
‘Vader des Vaderlands’. Nadat door de op zijn leiding afgunstige grooten aartshertog
Matthias van Oostenrijk tegenover don Juan was gesteld, maar Matthias zich ten
slotte gewillig aan zijn leiding had onderworpen, bleef hij nog eenigen tijd het erkend
hoofd van den opnieuw begonnen opstand, waarvoor hij eindelijk Frankrijk, naar
het scheen voorgoed, wist te winnen door de heerschappij over de Nederlanden in
uitzicht te stellen aan den hertog van Anjou. Don Juan bezweek onder den last zijner
landvoogdij (Oct. 1578), maar zijn opvolger, Alexander van Parma, als staatsman
Willem's evenknie, als krijgsman zijn meerdere, slaagde beter, terwijl 's Prinsen
pogingen om door een godsdienstvrede de door hem gewenschte verdraagzaamheid
op godsdienstig gebied te vestigen, ten eenen male mislukten door den tegenstand
der uiterste partijen allerwege in de gewesten. Een deel der zuidelijke provinciën
zocht weldra de vergiffenis des Konings en verbond zich door de Unie van Atrecht,
de overigen sloten zich aaneen onder leiding van zijn naar de Nederlanden gekomen
broeder Johan tot de Unie van Utrecht, als welker leider hij zelf spoedig optrad. De
opstand werd sedert door Parma, die langzaam in Brabant en Vlaanderen voortging,
meer en meer noordwaarts teruggedrongen en de Staten-Generaal, eerst in Brussel,
daarna in Antwerpen gevestigd, weken naar Middelburg en vandaar naar den Haag.
De afval van graaf Rennenburg (Maart 1580) deed ook in het noordoosten veel
kwaad; het verraad grijnsde aan alle kanten. Nog hoopte de Prins met hulp van
Anjou de zaak der Nederlanden te redden maar hij vond geringe medewerking,
zoowel bij de fransche regeering als bij de vele van Frankrijk afkeerige Nederlanders,
met name bij de sedert den Bartholomeusnacht hevig op Frankrijk gebeten
calvinisten. Philips II besloot toen (1580) op raad van Granvelle hem door een
openlijken ban vogelvrij te verklaren, ten einde hem, op wien reeds meermalen
aanslagen waren gepleegd, uit den weg te ruimen en daarmede het verzet te
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breken. Hij antwoordde met een schitterende maar felle apologie, waarin hij het
hoogtepunt bereikte zijner onvermoeide werkzaamheid op het gebied der
staatkundige pamfletten. Een reeks van aanslagen op 's Prinsen leven volgde, van
welke een, die van Jean Jaureguy (1582), hem bijna deed sneven en zijn geliefde
derde vrouw (geh. Brielle, 12 Juni 1575) de gewezen abdis Charlotte van Bourbon,
door overspanning deed sterven (zie kol. 592). De Prins herstelde en ging
onvermoeid opnieuw aan den arbeid om Parma door fransche en, als het kon, ook
engelsche en duitsche hulp tegen te houden. De in 1582 uit Engeland overgekomen
Anjou, na de plechtige afzwering van Philips (1581) onder zeer beperkende
voorwaarden als landsheer der Nederlanden door de opstandelingen erkend, bleek
spoedig echter geheel onbetrouwbaar. Nadat Anjou door de Fransche Furie (Jan.
1583) getracht had zich aan de gemelde beperkende voorwaarden te onttrekken
en de absolute monarchie te verkrijgen, gaf de Prins nog den moed niet op om
fransche hulp onder leiding van Anjou te verwerven, al kon hij vele zijner beste
vrienden nauwelijks overtuigen van de noodzakelijkheid om dien weg te blijven
inslaan. Zijn vierde huwelijk (Antwerpen, 12 April 1583), met Louise de Coligny,
dochter van den admiraal (kol. 1283), verbond hem nog nauwer aan de hugenoten.
Nog een jaar lang voerde hij den zwaren krijg tegen Parma, die nu reeds Brussel
en Antwerpen dreigde te belegeren. Aan den aandrang zijner Hollanders en
Zeeuwen, die van Anjou niet wilden weten, gehoor gevend, liet hij zich eindelijk met
moeite vinden tot het aannemen der souvereiniteit over de gewesten, zij het dan
onder beperkende voorwaarden: de constitutionneele regeering, die hij in de
Nederlanden de eenige mogelijke achtte en waarvoor hij als geboren was, hij, de
buigzame, onpartijdige, scherpzinnige en handige staatsman, de om zijn innemende
manieren en welsprekende, gematigde adviezen algemeen beminde en geachte
vorst, buitengemeen kenner van de behoeften en neigingen des volks, de door het
lot gelouterde beschermer der zwakken en verdrukten, de vrees der ijverenden en
misdadigen. De dood van Anjou (10 Juni 1584) scheen hem zelfs de volle
souvereiniteit over de nog aan Parma weerstand biedende gewesten en steden te
verzekeren, toen 10 Juli 1584 het pistoolschot van den dweper François Guyon
(Balthasar Gerards) aan het leven van ‘Willem-vaer’ een einde maakte op een en
vijftigjarigen leeftijd. Zijn laatste woorden: ‘Mon Dieu! Mon Dieu! ayez pitié de moi
et de ce pauvre peuple!’ gaven een laatste getuigenis van zijn levenswerk. Hij werd
in de Nieuwe kerk te Delft begraven, waar hem later een praalgraf werd opgericht.
Hij liet behalve de twee kinderen zijner eerste vrouw, Philips Willem (kol. 1412) en
Maria (2) (kol. 1300) nog een tiental andere na: van zijn tweede Maurits (kol. 1315)
en twee dochters: Anna (kol 157) en Emilia (kol. 815); van zijn derde zes dochters:
Louise Juliana (kol. 1286), Elisabeth (kol. 803), Catharina Belgica (kol. 590), Charlotte
Flandrina (kol. 594), Charlotta Brabantina (kol. 593), en Emila Secunda Antwerpiana
(kol. 817); van zijn vierde: Frederik Hendrik (kol. 898); verder een bastaard: Justinus
van Nassau (kol. 1263).
Behalve uit de tallooze bronnen voor de geschiedenis van den opstand tegen
Spanje in het algemeen, bezitten wij als hoofdbronnen voor de geschiedenis van
den Prins zijne brieven en memoriën in de Archives ou Correspondance de la Maison
d'Orange- Nassau van G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , 1e Série (Leyde, 1835-57,
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8 vol.) en de Correspondance de Guillaume le Taciturne van L.P. G a c h a r d
(Leipzig, Gand-Paris 1847-66, 6 vol.); verder in tallooze uitgaven verspreide brieven
(vgl. P e t i t 's Repertorium); eindelijk zijne beide Apologieën, waarvan de eerste in
o

o

1568 gedrukt is (vgl. Pamflet Knuttel n . 159 vgl.), de laatste in 1581 (ib. n . 554
vgl.) en later; benevens een aantal pamfletten uit de jaren 1562-1584 (zie de Catalog.
van M u l l e r - T i e l e , v a n d e r W u l p , R o g g e , P e t i t en K n u t t e l ).
Aanzienlijk is ook het getal der groote en kleine biografieën van den Prins. Wij
noemen: G. B e n e d i c t i , De rebus gestis Guilielmi a Nassau (Lugd. Bat. 1586);
J. M e u r s i u s , Gulielmus Auriacus (Lugd. Bat. 1621); D a n i e l H e i n s i u s ,
Auriacus (Lugd. Bat. 1602); (J. F o r e s t u s ), Merita Principis Aur. in Belgas (Lugd.
Bat. 1620); D e N e u f v i l l e , Histoire de Guill. I et Guill. III (Amst. 1689); (L. d e
B e a u f o r t ), Het leven van Willem I (Middelb. 1732, 3 dl.); The Patriot, being a
dramatic historie of the life and death of William I (Lond. 1736); A.N. A m e l o t d e
l a H o u s s a y e , Histoire de Guillaume de Nassau et d'Eléonore Charlotte de
Bourbon sa femme (Lond. 1752); A r d 'h u i n , Hist. de Guill. de Nassau (Brux. 1829);
W. B r o e s , Willem I in betrekking tot de scheuring der XVII gewesten (Amst. 1831);
E. M a h o n , Guillaume le Taciturne (Paris et Rheims, 1832); (K. F ü h r i ), Leven
van Willem I ('s Gravenh. 1847); J.B.J. C h a m p a g n a c , Guillaume le Taciturne
et sa dynastie (Paris, 1852); H. W u t t k e , Wilhelm von Oranien (Leipzig, 1864);
T h . J u s t e , Fondation de la République des Prov. Unies, Guillaume le Taciturne
(La Haye, 1873); R. P u t n a m , William the Silent (New-York, 1895, 2 vol.), vertaald
door D.C. N i j h o f f ('s Gravenh., 1897, 2 dl.); F r . H a r r i s o n , William the Silent
(London, 1897), vert. in het nederl. (Amst. 1898); F. R a c h f a h l , Wilhelm von
Oranien und der Niederl. Aufstand, Bd. I-II (Halle, 1906-8); W. H e y c k , Wilhelm
von Oranien (Bielef.-Leipzig, 1908).
Over hem verder: D. v a n H o g e n d o r p , De Guil. I, principis Araus., liberi cultus
divini liberaeque conscientiae vindicis juribus in summum imperium in comitatu
Hollandiae (Lugd. Bat. 1822); A. G o r d o n , De potestate Guil. I Hollandiae sub Phil.
II gubernatoris cum ordinaria tum extraordinaria (ib. 1835); J.C. R e e p m a k e r , De
Guill. I libertatis religiosae defensore (ib. 1843); J.J. v a n d e r H o r s t , Het huwelijk
van Willem van Oranje met Anna van Saksen (Amst. 1851); R.C. B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k , Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen
(Amst. 1853); M. d e V r i e s , De Vader des Vaderlands (Delft, 1884); J.A.
F r e d e r i k s , De Verhalen van den moord ('s Gravenh. 1884); vele artikelen van
R. F r u i n in diens Verspreide Geschriften, tal van andere artikelen van D e l p r a t ,
Molhuysen, Gachard, Juste, Bakhuizen van den Brink, van
d e n B e r g h e.a., vermeld in P e t i t 's Repertorium; D.G. v a n E p e n , De
ridderschap van Holland (ms.).
Van zijn portretten vermelden wij dat wat thans aan Adr. Key toegeschreven wordt
in het museum te Kassel, dat door A. Moro 1561 in het Mauritshuis te 's-Gravenhage,
dat door Fr. Pourbus in het museum te Innsbruck, de gravure van H. Goltzius van
1581, een anoniem geschilderd portret in het museum te Antwerpen en de portretten
die Corn. de Visscher in
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de laatste jaren van den Prins geschilderd heeft, waarvan wel geen origineel is aan
te wijzen, maar die toch zeer bekend zijn uit de vele copiëen, soms in kleeding
gewijzigd, die Mierevelt e.a. er naar gemaakt hebben. (W. Jzn. Delff sc.) en uit
verschillende gravures, o.a. van A. Stockius; het allerlaatste naar het leven
geschilderd portret is vermoedelijk een anoniem portret in het museum te Alkmaar
(zie: E.W. M o e s , De portretten van prins Willem den Eerste in Oud-Holland VII,
o

281 vlg. en d e z . Iconographia Batava n . 9094.
Blok

[Willem, II]
WILLEM II, prins v a n O r a n j e , graaf v a n N a s s a u , geb. te 's Gravenhage 27
Mei 1626, gest. aldaar 6 Nov. 1650, begr. Delft 8 Maart 1651, eenige zoon van
Frederik Hendrik, prins van Oranje, en Amalia, gravin van Solms-Braunfels (kol.
898). Groot was de vreugde bij zijne geboorte, die de toekomst van het Oranjehuis
scheen te verzekeren; Staten en steden schonken hem aanzienlijke pillegiften, in
proza en dichtmaat (V o n d e l 's Geboorteclock) werd het heuglijke feit gevierd. Hij
werd onder leiding van den geleerden predikant André Rivet, sedert 1632 zijn
gouverneur, zorgvuldig onderwezen en was zeer begaafd, vooral ervaren in
wiskundige studiën volgens de beginselen van Descartes, zeer geneigd tot de jacht
en het paardrijden. Aan het weelderige hof zijns vaders kwam hij reeds jong in den
kring der losbandige jonge edelen van allerlei landaard en was onder hen een der
meest geziene, bemind om zijn open karakter en gemakkelijke manieren. Reeds in
1629 kreeg hij de survivance van het stadhouderschap zijns vaders in Overijsel,
daarna in Utrecht, na drie jaren onderhandeling (April 1634) ook in Holland, nog
later in Zeeland, ten slotte in Groningen en Drente (1640) en zelfs in Friesland
(1641), als daar Willem Frederik zou sterven. In 1630 kreeg hij den titel van generaal
der staatsche ruiterij. Door bemiddeling van Maria de Medicis, koningin-moeder van
Frankrijk, moeder ook der engelsche koningin, werden 1639 onderhandelingen
geopend over zijn huwelijk met een engelsche prinses, eene eervolle verbintenis,
die den reeds schitterenden glans van het stadhouderlijke huis zeer zou
vermeerderen. Bij de moeilijkheden, waarin het engelsche vorstenhuis toen
verkeerde, slaagde de gezonden onderhandelaar Joan Polyander van Kerchoven,
heer van Heenvliet, bij zijn tweede bezoek erin koning Karel I te bewegen zijne
oudste dochter Henriette Maria (kol. 1301) daartoe aan te bieden. Een officieel
gezantschap der Staten volgde in Jan. 1641 om het huwelijksaanzoek te doen en
de voorwaarden vast te stellen, waarop de jonge vorst (eind April) naar Engeland
ging en het huwelijk (Whitehall, 12 Mei) werd gesloten. In Juni keerde hij terug; de
jonge vrouw kwam eerst begin Maart 1642 naar de Nederlanden aan het hof haars
schoonvaders. Aan den oorlog tegen Spanje nam hij werkzaam deel sedert 1633,
toen hij zich (Sept.) bij Bergen op Zoom onderscheidde. Zeer franschgezind en nog
vol oorlogsvuur, was de jonge vorst zeer gestemd tegen de vredesonderhandelingen
te Munster; door bemiddeling van den franschen militairen agent d'Estrades, met
wien hij in nauwe vriendschapsbetrekking stond, had hij zelfs geheime betrekkingen
tot de fransche regeering, die bij de toenemende ziekelijkheid zijns vaders op hem
hare hoop gevestigd had. Toen hij onmiddellijk na den dood zijns vaders (14 Maart
1647) diens waardigheden aanvaardde, kon hij echter den vrede niet meer
tegenhouden, te minder doordat hij aanvankelijk
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weinig standvastigheid toonde en zich veeleer aan de genoegens van het hofleven
overgaf, terwijl hij het oog ook gericht had op den ongelukkigen toestand van het
engelsche koningshuis en zich in de politiek scheen te laten leiden door zijne voor
den vrede gezinde moeder. Het sluiten van den vrede van Munster was hem ten
slotte hoogst onaangenaam. De onderneming van Karel II (1649) om van Schotland
uit zijn koninkrijk te heroveren geschiedde hoofdzakelijk met zijn financieelen en
zelfs militairen steun, al was dit ondershands. Over de afdanking van het staatsche
krijgsvolk rezen weldra ernstige moeilijkheden tusschen hem en de Staten van
Holland, waarbij hij, aangezet door Mazarin en d'Estrades, door zijn frieschen neef
Willem Frederik en door zijne omgeving, in welke zijn vriend Cornelis van Aerssen
van Sommelsdijk een groote rol speelde, zich sterk verklaarde tegen de aanzienlijke
afdanking door de Staten gewenscht; deze laatsten werden, behalve door beginselen
van zuinigheid en antimilitarisme, daarbij ook geleid door vrees voor zijn toenemende
macht, die op souvereiniteit scheen te zullen uitloopen. Gesteund door Frankrijk,
dat hoopte de Republiek opnieuw tot deelneming aan den oorlog te bewegen, trad
hij, van zijn kant vreezend voor eene herhaling van het verzet der Statenpartij, der
Loevesteinsche factie, met groote energie tegen Holland op, met name tegen
Amsterdam. In overleg met zijn neef Willem Frederik en zijne vertrouwde omgeving
trachtte hij (Juni 1650) eerst nog aan het hoofd eener ‘seer notable besendinge’
van wege de Staten-Generaal desteden van Holland tot toegeven te bewegen. De
gedeeltelijke mislukking dezer poging gaf hem aanleiding door te tasten; 30 Juli
deed hij krachtens de hem door de Staten-Generaal verstrekte algemeene lastgeving
zes voorname leden der Staten van Holland gevangen nemen en op Loevestein
plaatsen en begaf zich tegelijk met een heimelijk verzameld leger van 10.000 man
naar Amsterdam, dat zich aanvankelijk begon te verweren maar reeds 3 Aug. toegaf.
Daarna werd de afdanking met zijn goedvinden op ruime wijze door de
Staten-Generaal toegepast. Zijn aanzien rees door dezen afloop der zaak zeer en
men vreesde nu werkelijk zoowel voor de republikeinsche staatsinstellingen als voor
de onmiddellijke hernieuwing van den oorlog. Maar de Prins ging dien weg niet
dadelijk op, al begon hij alvast tusschen Spanje en Frankrijk te bemiddelen en zich
gereed te maken de engelsche koningsfamilie nog krachtiger te steunen dan te
voren. Nog voordat evenwel van de uitvoering dezer plannen iets komen kon, werd
hij door de kinderpokken aangetast te Dieren, waar hij op jacht wilde gaan; naar
den Haag overgebracht, overleed hij daar onverwacht eenige dagen later, zijne
weduwe in zwangerschap achterlatend; acht dagen na zijn dood werd zijn zoon
Willem Hendrik (die volgt) geboren.
Anth. v. Dyck heeft hem verscheiden malen geschilderd; een portret van 1632 is
in de abdij Mosigkau bij Dessau, een van ca. 1638 in de Ermitage te St. Petersburg
en een met zijn gemalin in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Inmiddels had ook Mierevelt hem in 1635 geschilderd (W. Jzn. Delff sc.). Het
meest bekend zijn wel de portretten door G. van Honthorst, o.a. van 1641 te Windsor
(C.v. Dalen sc.) en van 1647 met zijn gemalin in het Rijksmuseum (Zie: E.W. M o e s ,
o

Iconographia Batava n . 9095).
Van en over hem een aantal brieven in G r o e n 's Archives t. III en IV; zijn
dagboeken
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(1641-1650) uitgegeven door F.J.L. K r ä m e r in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVII
(1906) 413 vlg.; documenten over de afdankingskwestie door J.A. W y n n e , De
geschillen over de afdanking van het krijgsvolk 1649-50 (Utrecht, 1885); over zijn
ziekte en dood het Journaal van Joan van Kerchoven in Kron. Hist. Gen. XXV (1869)
541 vlg.; (J. S t e r m o n t ), Lauweren-krans gevlochten voor W., prince van Oranjen
(s.l. 1650); v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.); (L. d e B e a u f o r t ?)
Leven van Willem II ('s Gravenh. 1738, 2 dl.).
Blok

[Willem, III Willem Hendrik]
WILLEM III (W i l l e m H e n d r i k ), prins v a n O r a n j e , koning van
G r o o t - B r i t t a n n i ë e n I e r l a n d , geb. te 's Gravenhage 14 Nov. 1650, gest.
te Hamptoncourt 19 Maart 1702; zoon van Willem II, prins van Oranje, en Mary,
prinsesroyal van Engeland. Geboren acht dagen na den vroegtijdigen dood zijns
vaders, werd hij aan het hof zijner moeder opgevoed door den haagschen predikant
Cornelis Trigland, terwijl met zijn militaire opleiding zijn oom Zuylesteyn (kol. 1258)
werd belast, onder wiens leiding hij (1659-1662) te Leiden studeerde. Zijne opleiding
kwam na den dood zijner moeder (Jan. 1660) voornamelijk in handen zijner
grootmoeder, prinses Amalia van Oranje, die met zijne ooms, koning Karel II van
Engeland en keurvorst Friedrich Wilhelm van Brandenburg, de voogdij op zich nam.
Over die opleiding ontstonden weldra moeilijkheden tusschen de voogden en de
Staten van Holland met het oog op de toekomst van den rijkbegaafden jongen vorst,
dien zijne voogden en de in den lande machtige oranjepartij beschouwden als den
erfgenaam van de hooge waardigheden zijner voorvaderen, terwijl de door den
raadspensionaris Johan de Witt geleide Statenpartij hem voorshands slechts als
aanzienlijk edelman en voor de toekomst slechts als kapitein-generaal der Unie
beschouwd wilde zien, bevreesd als zij was voor een minstens feitelijk monarchaal
bewind, wanneer eenmaal, gelijk bij zijne voorvaderen, de hoogste burgerlijke en
militaire waardigheden weder in zijn hand vereenigd zouden zijn. De volksmeening
had op deze tegenovergestelde denkbeelden grooten invloed en tijdens den
aanvankelijk met afwisselend geluk gevoerden tweeden engelschen oorlog, wist
prinses Amalia, daarop steunend, het erheen te leiden, dat haar kleinzoon (1666)
als ‘Kind van Staat’ door de Staten van Holland werd aangenomen en dezen zich
met zijne verdere opleiding belastten. Zuylesteyn en de andere leden der hofhouding
van den jongen vorst werden tot diens ergernis uit zijne omgeving verwijderd en
door andere, meer staatsgezinde hovelingen vervangen, terwijl Johan de Witt zelf
hem op staatkundig gebied voorlichtte. De jonge vorst ontwikkelde zich te midden
van deze bezwaren op voortreffelijke wijze, maar tevens tot een gesloten,
teruggetrokken natuur, met heimelijk ongeduld wachtend op den tijd, waarop hij de
plaats zou kunnen innemen, die hem door de overleveringen van zijn geslacht
voorbestemd scheen. Door zijne grootmoeder aangezet, wist hij in 1662 bij
gelegenheid eener reis naar Breda, oogenschijnlijk alleen om te jagen, zich in
Zeeland als eerste edele te doen erkennen. Zijn prinsdom Oranje, waarop koning
Lodewijk XIV van Frankrijk de hand had gelegd, werd hem na lange onderhandeling
door bemiddeling van Karel II van Engeland en op aandrang der zijnen bij zijn
meerderjarigheid (1665) terug-
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gegeven. De verkrijging der vaderlijke waardigheden werd hem echter voorloopig
nog belet door de handige staatsmanskunst van Johan de Witt, die door het
overigens naar zijn zin te ver gaande Eeuwig Edict (1661) en later door de in verband
daarmede gesloten Harmonie der gewesten (1670) op den duur de vereeniging der
opperste burgerlijke en militaire waardigheden in zijn persoon hoopte te beletten.
Maar het perkament kon op den duur aan het staal geen weerstand bieden en toen
in den winter van 1671/2 een oorlog met Frankrijk de Republiek bedreigde, was het
niet langer mogelijk zijne verheffing tot kapitein-generaal der Unie, al was het
voorloopig slechts voor één veldtocht en onder zeer beperkende voorwaarden tegen
te houden (25 Jan. 1672). De ongunstige gang van den weldra uitgebroken oorlog
met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen, ten gevolge waarvan de vijand in Juni
1672 het grootste deel des lands bezette en door zijn overmacht ook ter zee groote
nadeelen toebracht, ja met eene landing op de kust dreigde, veroorzaakte (einde
Juni) eene volksbeweging, die van Veere uit spoedig naar de andere zeeuwsche
en vervolgens naar de hollandsche steden oversloeg en hem plotseling (1-4 Juli
1671) in het bezit stelde van al de waardigheden zijner voorvaderen, waarop Johan
de Witt zich weldra als raadpensionaris voor den prinsgezinden Gaspar Fagel
terugtrok en de jonge vorst de staatkundige en militaire leiding der Republiek in
handen nam, geholpen door mannen als Fagel en vorst Johan Maurits van Nassau
(zie kol 1222). De onder de Witt begonnen onderhandelingen met Frankrijk en
Engeland werden nu alleen met het laatste ernstig voortgezet, terwijl de Prins zich
weldra wist te verzekeren van den steun van Brandenburg en den Keizer naast dien
van het vroeger reeds uit vrees voor Frankrijk de Republiek helpende maar zeer
verzwakte Spanje. Met bewonderenswaardige energie organiseerde hij, nadat in
de hollandsche en zeeuwsche steden zijne partijgenooten door hem in plaats der
aanhangers van de Witt in de regeering waren gesteld, in de eerste plaats de militaire
macht tegenover den nog altijd onder Luxemburg aan de hollandsche waterlinie
opgehouden vijand en vormde de kern van het leger, dat hem lange jaren zou dienen
in de volgende oorlogen. De afschuwelijke moord op de gebroeders de Witt (20
Aug. 1672), waarbij hem laakbare toegeeflijkheid, ja zelfs, hoewel ten onrechte,
medeplichtigheid of in ieder geval zedelijke verantwoordelijkheid verweten wordt,
had in dezelfde dagen plaats. Vroeg in het najaar begon hij den aanval tegen de
stellingen van Luxemburg, aanvankelijk met weinig succes. Een stoute tocht naar
Charleroi (Dec. 1672) om de fransche verbindingslijnen af te snijden mislukte en hij
was nauwelijks bijtijds in Holland terug om een inval van Luxemburg tegen te houden.
In het voorjaar werd de krijg met kracht voortgezet, zoodat hij eind 1673 zelfs aan
den Rijn kon optreden in samenwerking met de brandenburgsche en keizerlijke
troepen en de Franschen moesten terugtrekken. Engeland, en dientengevolge ook
Munster en Keulen, sloot (voorjaar 1674) den vrede en zijne voorstellen en vertoogen
brachten Karel II allengs ertoe zijne staatkunde te wijzigen en zich van Frankrijk af
te wenden. Intusschen zette hij den oorlog voort, bevrijdde de Republiek van den
vijand en wist zich in de heroverde provinciën Utrecht, Overijsel en Gelderland een
uitgebreide macht te
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verschaffen, ofschoon pogingen om hem de souvereine macht te geven afstuitten
op sterken tegenzin ook onder zijn eigen aanhangers. Hij bracht in weerwil van
ongelukkig afgeloopen veldslagen als die bij Séneffe (1674) en Montcassel (1677)
en de tegenwerking van de nog altijd niet geheel overwonnen Statenpartij, de
fransche legers zoowel als de fransche staatkunde zeer in het nauw. Reeds had
Engeland besloten zich bij de Republiek, Spanje en den Keizer te voegen, toen de
na lange onderhandeling te Nijmegen (10 Aug. 1678) gesloten vrede de tegen
Frankrijk gerichte coalitieplannen verstoorde; de nog even na den vrede geleverde
slag bij St. Denis (14 Aug.) in Henegouwen, welks levering hem als een onnoodige
slachting ten onrechte verweten is, kon den vrede niet tegenhouden. De Prins liet
echter zijn strijd tegen Lodewijk XIV en diens streven naar ‘universeele monarchie’
en ‘universeele religie’ niet varen; die strijd werd integendeel zijn levensdoel, waaraan
hij alles opofferde, ook wel het bijzondere belang der Republiek zelve, welker hoofd
hij was. Zonder genade trad hij tegen het verzet in de Republiek op, wist overal met
geweld en met list, met handig overleg en aanhoudende energie zijne tegenstanders
te bestrijden, zijne vrienden en aanhangers in de posten te brengen, zijn vijanden
en tegenstanders daaruit te verwijderen; dit onder het oogluikend laten voortbestaan
van schromelijke misbruiken, waarvan zijn aanhangers de voordeelen trokken,
zoodat het bederf in het toch reeds weinig geordende staatsbestuur der Republiek
onder hem op bedenkelijke wijze toenam en groote oogenblikkelijke nadeelen voor
staat en volk slechts werden verhoed door zijn krachtig vasthouden van het
staatsroer. Met name wist hij met hulp van Brandenburg het verzet van het machtige
Amsterdam, dat zelfs heimelijk met Frankrijk samenspande, te fnuiken, zoodat het
eindelijk na menigen harden strijd het trotsche hoofd boog en zich aan zijne inzichten
onderwierp (1685) evenals zijn koppige neef, de friesche stadhouder Hendrik Casimir
II (zie kol. 1080), ten slotte deed. Na herhaalde teleurstellingen, gelukte het hem
Europa, in het bijzonder Duitschland en Engeland, wakker te schudden uit de
verdooving, waarin de glans van Lodewijk's zonnekoningschap het had gebracht,
en de beginselen eener groote coalitie tegen Frankrijk tot stand te brengen (1686).
Veel kwam voor de toekomst aan op de houding der engelsche regeering, thans in
handen van Jacobus II, den streng-katholieken vorst, met wiens oudste dochter
Maria, zijne nicht dus, Willem (Londen, 14 Nov., huw.contr. 3 Nov. 1677) uit
staatkundig inzicht gehuwd was (zie kol. 1302). Jacobus had geen zoons, slechts
twee dochters, Maria en Anna, en regeerde in streng absolutistischen zin met de
begeerte Engeland weder tot het katholicisme te brengen. Een sterke oppositie
verhief zich in Engeland tegen hem, versterkt door zijn onhandig en ontijdig drijven.
Reeds zag men in Engeland reikhalzend naar Willem III uit als den naasten
mannelijken rechthebbende op den troon, toen een Prins van Wales geboren werd,
welke gebeurtenis de katholieke absolutistischgezinde dynastie scheen te bevestigen.
Op aanzoek van een aantal aanzienlijken en met goedkeuring van de overgroote
meerderheid van het engelsche volk, dat den jonggeborene voor onecht hield, met
gereede toestemming ook zijner edele gemalin, tot wie hij aanvankelijk in vrij
onverschillige verhouding had gestaan, maakte prins Willem zich gereed met een
in de Repu-
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bliek heimelijk bijeengebracht leger en den steun der staatsche vloot naar Engeland
over te steken tot handhaving der bedreigde engelsche volksrechten en van het
overheerschende engelsche protestantisme. Hij wijdde de voornaamste staatslieden
der Republiek in zijne plannen voor de toekomst in en vond eveneens steun bij den
Keizer en de duitsche vorsten, zelfs bij den voor Frankrijks overmacht beduchten
paus Innocentius XI. Zoo stak hij (Nov. 1688) naar Engeland over met een
aanzienlijke krijgsmacht, voor welke, 14 Nov. te Torbay geland, Jacobus aanstonds
moest terugwijken. Naar Frankrijk gevlucht, zocht de engelsche koning hulp bij
Lodewijk XIV, die door het optreden van prins Willem verrast was. Deze, weigerend
als eenvoudig prins-gemaal zijner vrouw op te treden, werd (13/23 Febr. 1689) met
zijne gemalin tot Koning en Koningin van Engeland verheven en had nu spoedig
den onvermijdelijken oorlog met Frankrijk te voeren, waarin hij het hoofd werd eener
groote europeesche coalitie, met Engeland en de Republiek als kern. De resultaten
dezer coalitie bleven beneden de verwachtingen. Wel versloeg Willem III (1 Juli
1690) den in Ierland gelanden Jacobus aan de Boyne, maar bij Fleurus (1690), bij
Landen en Neerwinden (1692), bij Steenkerken (1693) werden de verbonden troepen
in weerwil van de dapperheid en het beleid van Willem III en zijn veldheer Waldeck,
herhaaldelijk geslagen, om Namen werd een verbitterde strijd gevoerd, die eindigde
met de verovering der vesting door Willem III (1695). De dood van koningin Maria
(7 Jan. 1695) trof haren gemaal zeer; hij had haar hoogelijk leeren achten en
waardeeren, zelfs beminnen, terwijl zij hem trouw gesteund had in zijn uiterst
moeilijke positie tusschen de engelsche staatspartijen en door hare populariteit den
afkeer van het engelsche volk voor den teruggetrokken buitenlander had weten te
temperen. Beiderzijdsche uitputting bracht de oorlogvoerenden (1697) tot den vrede
van Rijswijk, die evenwel niet duurzaam kon zijn zoolang de dreigende spaansche
erfopvolgingszaak niet was opgelost. In de eerstvolgende jaren werd beiderzijds
ernstig naar die oplossing gestreefd en Willem's boezemvriend, de tot engelsch lord
verheven Bentinck, bewees daarbij met den raadpensionaris Heinsius, getrouwen
volger van Willem's inzichten, belangrijke diensten. Na herhaalde onderhandelingen
scheen de zaak in 1698 op voor beide partijen bevredigende wijze geregeld te zijn,
toen de dood van den gezamenlijk als opvolger in Spanje aangewezen jongen
keurprins van Beieren (1699) en kort daarop die van den laatste der spaansche
Habsburgers, Karel II (1700) de gemaakte afspraken kwam verstoren, daar de
laatste bij testament een kleinzoon van Lodewijk XIV als erfgenaam bleek te hebben
aangewezen en Lodewijk ten slotte besloot de spaansche kroon voor dien kleinzoon,
den hertog van Anjou, aan te nemen. Een nieuwe coalitie-oorlog tegen het opnieuw
Europa met bijna onwederstaanbare overmacht dreigende Frankrijk was thans
onvermijdelijk en in den loop van 1701 nam Willem III wederom als leider de daartoe
voorbereidende maatregelen op staatkundig en militair gebied. Zijne altijd zwakke
gezondheid, die hem dikwijls belemmerde in zijn met groote geestkracht volgehouden
werkzaamheid, was echter zeer geschokt en hij zag reeds zijn einde niet ver meer
verwijderd, toen een noodlottige val met zijn paard zijn sleutelbeen deed breken.
Na een korte periode van toenemende verzwakking overleed hij, nog
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voordat de oorlog was aangevangen, in zijn kasteel Hamptoncourt, ver van het
geliefde Holland, dat hij in Engeland nooit kon vergeten. Hij stierf kinderloos, de
laatste mannelijke vertegenwoordiger van den stam van prins Willem I, en liet de
herinnering na van een stuggen en teruggetrokken aard, een niet onbesproken
levensgedrag, maar vooral van een groot staatsman, een veldheer van
buitengemeene bekwaamheden, die zijn rusteloos leven had gewijd aan den kamp
voor een groot doel: de handhaving van het staatkundig evenwicht in Europa en
van het Protestantisme. Reeds bij zijn leven noemde men hem ‘den Groote’. Tot
erfgenaam zijner bezittingen had hij zijn jongen neef, Johan Willem Friso, vorst van
Nassau-Dietz (kol. 1224) vertegenwoordiger van den frieschen tak der Nassau's,
aangewezen. In Engeland, waar zijn lijk rust naast dat zijner echtgenoot onder een
eenvoudige zerk in de Westminster-abdij, wordt hij hoog vereerd als de redder der
engelsche vrijheden en van het engelsche protestantisme; meer dan één standbeeld
werd hem daar opgericht; hier te lande zal binnenkort, niet in den Haag, het geliefde
middelpunt zijner werkzaamheid, maar te Breda, zijn ruiterstandbeeld verrijzen.
In zijn jeugd is de prins geschilderd o.a. door G.v. Honthorst in 1653 met zijn tante
Maria in het Mauritshuis te 's Gravenhage, door A. Hanneman 1654 in het
Stadtschloss te Potsdam, door C. Janssens v. Ceulen 1658 in de Nat. Portr. Gallery
te Londen, door A. Raguineau ca. 1666 (P. Philippe sc.) en door J. de Baen 1667
in het bezit van den duitschen Keizer. Later hebben o.a. dezelfde de Baen (J.v.
Somer sc.), G. ter Borch, Casp. Netscher (o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam),
W. Wyssing (in hetzelfde museum) en P. Lely (A. Bloteling sc. 1678) zijn portret
geschilderd. Als koning was G. Kneller zijn meest geprotegeerde portretschilder
(portretten o.a. door G. Valck gegraveerd), maar ook J. Wyck, J.H. Brandon, G.
Schalcken, J. Verkolje en vele anderen hebben na 1688 zijn beeltenis op doek
gebracht of in plaat gesneden (zie E.W. M o e s , De portretten van prins Willem den
o

Derde in Je maintiendrai I, 281 vgl. en d e z . , Iconographia Batava n . 9096).
Vele brieven van hem in G r o e n 's Archives de la Maison d' Orange-Nassau, 2e
Série, t. V, 3e Série, t. I-III; Archief van den raadpensionaris Heinsius, uitg. v a n
d e r H e i m (den Haag, 1867-80, 3 dln.); bij P.L. M u l l e r , Wilhelm III von Oranien
und Georg Friedrich von Waldeck (Haag, 1873-80, 2 Bde.); P. G r i m b l o t , Letters
of William III and Louis XIV and of their Ministers 1697-1700 (London, 1848, 2 vol.);
G.P.R. J a m e s , Letters illustrative of the Reign of William III (London, 1841, 3 vol.);
Letters on the reign of William III in Edinb. Review 1841.
Over hem behalve in de algemeene werken over den tijd: G. B u r n e t , History
of my own times enz. (1723/4, 2 vol.); J.P. L u d e w i g , Historia principatus Araus.
et fata ejus novissima sub Guillielmo III (Halae, 1694); History of William, prince of
Orange, and the ancient history of Nassau (London, 1688); Historical account of
the memorable actions of the Prince of Orange (London, 1689); Glorious life and
heroic actions of William III (London, 1702); P.A. B o y e r , History of king William III
(Utr. 1702, 3 vol.); Life of William III (London 1705); J o h n R a l p h , History of
England during the Reign of king William III, queen Anne and king George I (London,
1744-9, 2 vol.); History of the life and reign of king William III (Dublin, 1747, 4 vol.);
W a l t e r H a r r i s , New History of the life and reign of William Henry Prince of
Nassau

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1554

and Orange, King of England (Dublin, 1747, 4 vol.); A r t h u r T r e v o r , Life and
Times of William III, King of England and Stadholder of Holland (London, 1835-6,
2 vol.); J o h n R y a n , Life of William III (Dublin, 1836); J a m e s V e r n o n , Court
and times of William III (London, 1841, 3 vol.); Th. B a b i n g t o n M a c a u l a y ,
History of England under William III (London, 1849-61, 5 vol.); D.H. T r a i l l , William
III (London, 1888); E. and M.S. C r e w , The Court of William III (London, 1910);
v a n E p e n , De ridderschap van Holland (ms.). Vgl. verder de uitgebreide
bibliografie achter zijne levensbeschrijving in Dict. of Nat. Biography LXI, 306 en
P e t i t , Repertorium.
Blok

[Willem, IV Willem Karel Hendrik Friso]
WILLEM IV (W i l l e m K a r e l H e n d r i k F r i s o ), prins v a n O r a n j e e n
N a s s a u , geb. te Leeuwarden 1 Sept. 1711, gest. te 's Gravenhage Huis ten Bosch
22 Oct. 1751, begr. Delft 4 Febr. 1752, zoon van Johan Willem Friso, vorst van
Nassau, prins van Oranje, en Maria Louisa, prinses van Hessen - Cassel (kol. 1224).
Hij bezocht de hoogescholen te Franeker en Utrecht en werd verder door zijn
verstandige moeder, die na den vroegen dood zijns vaders zijn stadhouderschappen
in Friesland en Stad en Lande waarnam, zorgvuldig opgevoed, zoodat hij
verschillende talen goed sprak en schreef en ervaren was in allerlei wetenschappen,
in het bijzonder in geschiedenis en staatsrecht; als krijgsman blonk hij weinig uit.
Hij werd 1720 tot stadhouder in Gelderland verkozen en aanvaardde daar en in
Stad en Lande in Sept. 1729, in Friesland in 1731 de stadhouderlijke waardigheden.
Zijn verblijf had hij toen meestal te Leeuwarden. Hij verwierf zich door zijn braaf,
beminnelijk, meegaand karakter de algemeene liefde. Hij huwde te Londen
(huw.-contr. 18 Oct. 1733) 25 Maart 1734 de oudste dochter van koning George II
van Engeland, prinses-royal Anna van Hannover (kol. 149). Dit huwelijk scheen de
voorbode van zijne verheffing tot de stadhouderlijke en militaire waardigheden der
Oranjes ook in de andere gewesten der Republiek maar de Staten van Holland,
Zeeland, Utrecht en Overijsel vreesden de al te groote macht, die zoo weder in éène
hand zou gelegd worden, en weigerden gehoor te geven aan den herhaalden op
hen in die richting geoefenden aandrang, die overigens bij de lagere aan den
Oranjenaam gehechte burgerij veel steun vond. De aan de bestaande staatsinrichting
gehechte vorst weigerde van zijn kant meer dan eens persoonlijk bij de Staten op
zijne verheffing aan te dringen of zijnen aanhangers toe te laten door
volksbewegingen op de Staten invloed te oefenen. Hij nam in 1735 deel aan den
veldtocht der duitsche troepen aan den Rijn maar vond overigens geen gelegenheid
zich op militair gebied te ontwikkelen, rustig voortlevend op zijn friesche en
geldersche goederen en oogenschijnlijk tevreden met de bescheiden rol van
stadhouder en kapitein-generaal van vier gewesten in de meer en meer door het
aristocratisch wanbestuur en de toenemende weelde achteruitgaande Republiek,
terwijl hem door erfenis in 1739 Dillenburg, in 1742 Siegen, in 1743 Hadamar en
andere nassausche staten toevielen, zoodat hij ten slotte alle landen van de
Ottonische linie der Nassau's beheerschte en als zoodanig een aanzienlijk duitsch
vorst was geworden. Hij berustte in de opheffing van zijn markiezaat Veere en
Vlissingen. Eerst de dreigende en eindelijk tot een oorlog leidende verwikkelingen
met Frankrijk deden (April 1747) eene volksbeweging ontstaan, die bij den aanval
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der Franschen op de Republiek het eerst in Zeeland (26 April) tot zijne verheffing
tot de voorvaderlijke waardigheden leidde en hem vervolgens ook in de drie andere,
nog stadhouderlooze gewesten zoover bracht. Een en ander wilde hij echter slechts
uit de handen der Staten zelve ontvangen, terwijl hij de bewegingen te Amsterdam
en elders niet dan noode volgde, ook toen hem achtereenvolgens de verschillende
gewesten de waardigheden zijner voorgangers erfelijk in de mannelijke en vrouwelijke
linie opdroegen; ook het directeurschap der beide groote Compagnieën werd hem
aangeboden. Van hem werden thans door de bevolking ingrijpende hervormingen
verwacht, zoodra hij, naar men hoopte, den totnogtoe met ongunstig gevolg
gevoerden oorlog met Frankrijk zegevierend zou hebben beëindigd, samen met het
van zijn zijde slechts tot beperkte hulp geneigde Engeland, dat de leiding van den
krijg in de Oostenrijksche Nederlanden en ter zee had. Deze laatste verwachtingen
liepen op een teleurstelling uit, want de Prins toonde zich allerminst een voortvarend
krijgsman en geldgebrek belette krachtige ontwikkeling der staatsche krijgsmacht;
de vrede van Aken (18 Oct. 1748) maakte gelukkig een einde aan den oorlog. Maar
ook de gewenschte hervormingen, hoezeer met goeden wil en ijver door hem
voorbereid, leverden velerlei teleurstelling op. Wel werd het tot allerlei misbruiken
op financieel gebied aanleiding gevende stelsel van verpachting der belastingen in
Holland en Friesland door dat der onmiddellijke inning van overheidswege (collecte)
vervangen; wel werd de opbrengst en de leiding der meestal stedelijke posterijen
in verschillende gewesten aan hem en door hem aan de Staten afgestaan; wel werd
de inlandsche nijverheid door beschermende maatregelen gesteund en werd op
zijn initiatief gehandeld over de vermindering, ja algeheele verwijdering der lasten
op den handel drukkende; wel werd er op aandrang van zijn raadsman graaf Willem
Bentinck van Rhoon (zie kol. 301) gedacht aan betere regeling van het opperbestuur
zoowel in de binnenlandsche als in de buitenlandsche zaken; wel werden in overleg
met den vice-admiraal Schrijver maatregelen genomen tot verbetering der zeer
verwaarloosde marine, van den scheepsbouw, het admiraliteitsbeheer, de vorming
van ervaren en geschikt kader voor het zeevolk; wel werd op aandrang van Bentinck
hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel bewogen om den oostenrijkschen
dienst voor dien der Republiek te verlaten met het doel om ook het leger te
hervormen; wel steunde de Prins de door den gouverneur-generaal van Imhoff, die
echter spoedig overleed, genomen en voorbereide maatregelen tot hervorming der
indische toestanden; wel werden in Groningen en Friesland ‘reglementen reformatoir’
opgesteld tot wering van de daar heerschende ergerlijke misbruiken in de regeering;
maar de Prins toonde zich niet berekend voor de zware hervormingstaak en van
nature niet geneigd tot ingrijpende hervormingen op welk gebied ook, doordrongen
als hij was van eerbied voor de Statenregeering, die hij, thans bijna monarch, zoo
goed als geheel op zijde had kunnen zetten. Ook zijne altijd zwakke gezondheid
belemmerde een krachtig optreden van zijn kant. De hervormingsgezinden werden
op den duur teleurgesteld, met name zij, die onder hem op medewerking der burgerij
aan het tot nog toe aristocratisch gevoerde staatsbestuur hadden gehoopt, dat hij
intusschen niet wenschte op zijde te schuiven.
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Zijn vroege dood belette overigens de verdere uitvoering van de vele gekoesterde
plannen. Hij liet twee kinderen na: Carolina (zie kol. 584) en Willem, van wie de
laatste, die volgt, hem onder voorloopige voogdij zijner moeder in zijne waardigheden
opvolgde. Hij werd 4 Febr. 1752 te Delft in den grafkelder zijner voorvaderen bijgezet.
Van zijn geschilderde portretten noemen wij slechts dat door J.A. Wassenbergh
1719 in het museum te Leeuwarden, door B. Accama 1721 in het stadhuis te
Franeker, door A. Boonen 1726 in het museum te Stockholm, door Ph. van Dijk
1734 in de Trèveszaal te 's Gravenhage (o.a. gegraveerd door J. Houbraken), door
R. Mussard 1749 (J. Houbraken sc.), door J.A.J. Aved 1751 in het Rijksmuseum te
Amsterdam (J.J. Baléchou sc.) en door J. Fournier 1752 in het stadhuis te Delft (P.
o

Tanjé sc.) (Zie E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 9097).
Brieven en memoriën van zijne hand in de 4e door T h . B u s s e m a k e r
uitgegeven serie der Archives de la Maison d'Orange-Nassau (I, Leyde, 1908); L.v.
R a n k e , Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Wilhelm IV von Oranien und
dessen Gemahlin Anna in Hist. Abhandl. der Berl. Akad. 1868; R a n k e 's Sämmtl.
Werke, XXIV).
Over hem: (L.F. d e B e a u f o r t ) Leven van Willem IV (Amst. 1752); (C. v a n
L a a r ), Leven van Willem IV (Amst. 1752) Leven van Willem IV en van Anna,
kroonprinses van Engeland (Amst. 1760, 4 dl.); J. H a v e r k a m p , Leven van Willem
IV (Amst. z.j., 2e druk, 1788). Tal van pamfletten, lof- en lijkredenen, gedichten enz.
hem betreffende, bij K n u t t e l , Catalogus van pamfl. IV.
Blok

[Willem, V]
WILLEM V, prins v a n O r a n j e e n N a s s a u , geb. te 's Gravenhage 8 Maart
1748, gest. te Brunswijk 9 April 1806, zoon van Willem IV, prins van Oranje en
Nassau, en Anna van Hannover. De vroege dood zijns vaders (22 Oct. 1751)
verschafte hem reeds vroeg de opvolging in diens waardigheden, aanvankelijk onder
voogdij zijner moeder tot haren dood (13 Jan. 1759), daarna onder die van Lodewijk
Ernst, hertog van Brunswijk. Hij werd zorgvuldig opgevoed en verkreeg een
uitgebreide kennis vooral van de ingewikkelde staatsinrichting; zijn voortreffelijk
geheugen werd echter niet door een scherp verstand en een zelfstandig oordeel
gesteund, terwijl zijn hoofdig vasthouden aan eenmaal opgevatte meeningen hem
groot nadeel heeft berokkend. In 1766 meerderjarig geworden, nam hij de regeering
van den hertog van Brunswijk over maar bleef zich krachtens de door dezen
verlangde geheime Acte van Consulentschap (3 Mei) onder diens leiding stellen.
Hij huwde 4 Oct. 1767 te Berlijn (huw.contr. i.d.) met Frederica Sophia Wilhelmina,
prinses van Pruisen (zie kol. 1536) de beminde nicht van Frederik II, een beminnelijke
en zeer zelfstandige vrouw van groote gaven, die echter aanvankelijk haren invloed
op haren gemaal door dien van Brunswijk overschaduwd zag. Een tiental rustige
jaren in de door den handel bloeiende Republiek scheen hem een ongestoorde
regeering te waarborgen; de groote aan zijn vader geschonken macht, hem door
de handige staatkunde van Brunswijk onverminderd overgedragen, bleef voorloopig
ongerept, al begon er reeds ontevredenheid te heerschen over het voortwoekerende
bederf der regentenregeering, waarvan hij als het ‘eminente hoofd’ kon beschouwd
worden. Gesteund door Brunswijk en den bekwamen raadpensionaris Steyn, later
door diens zwakken opvolger van
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Bleiswijk, creatuur van Brunswijk, voerde hij met vorstelijken glans zonder veel
bezwaar maar ook zonder veel kracht het bestuur in de innerlijk zeer verzwakte
Republiek, welker aanzien naar buiten zeer gedaald was. De moeilijkheden met
Engeland, waarmede de Republiek sedert Willem III nauw verbonden was geweest
en ook hij totnogtoe in overeenstemming was gebleven, wegens den amerikaanschen
vrijheidsoorlog, leidden echter tegen 1780 tot wederzijdsche spanning en ten gevolge
van het drijven der anti-engelsche partij op einde van dat jaar tot een oorlog met
Engeland, in bondgenootschap met Frankrijk en de amerikaansche opstandelingen.
Die oorlog, waarin onze handel ernstige schade leed en alleen de slag bij
Doggersbank (5 Aug. 1781) een lichtpunt vormde, bracht de verzwakking der
Republiek, in de eerste plaats die harer weermiddelen te land en ter zee duidelijk
aan het licht en versterkte de met Frankrijk samenwerkende, vooral in Holland talrijke
Patriotten, die ten deele in overeenstemming met de oude staatsgezinde
partijbeginselen de oorzaak der verslapping in de te groote, te onbeperkte macht
van den Erfstadhouder zagen, ten deele alleen heil verwachtten van meerderen
invloed der gezeten burgerij op de regeering van stad en land. De hollandsche
Patriotten richtten zich, onder leiding van Amsterdam en met medewerking van een
aantal friesche regenten, aanvankelijk vooral tegen den naar hunne meening
verderfelijken invloed van Brunswijk, die nog vóór de openbaarmaking der Acte van
consulentschap (April 1784) zich genoodzaakt zag zich terug te trekken uit 's
Gravenhage en eerst naar den Bosch, later naar Aken uit te wijken. Maar ook Willem
V zelf werd van verregaande verwaarloozing der landsbelangen beschuldigd en de
heftigste pamfletten werden tegen hem uitgegeven. Een en ander veroorzaakte in
de Republiek een hevige gisting, nog verergerd door de antistadhouderlijke intriges
van Frankrijk uit en de bedreigingen van keizer Jozef II, beheerscher der
Oostenrijksche Nederlanden, die de opheffing der thans nuttelooze
Barrière-vestingen, de ontsluiting van de Schelde, ja den afstand van Maastricht
eischte. De nadeelige vrede met Engeland (1784) en de alleen door aanzienlijke
opoffering in geld behouden vrede met den Keizer (1785), beide nog aan fransche
bemiddeling te danken, verhoogden het aanzien van den Prins niet. De aanvallen
van anonieme pamfletschrijvers op het regeeringsstelsel en op zijn persoon, namen
steeds in hevigheid toe, nadat hij zich herhaaldelijk ongeneigd had betoond, om
door de hem voorgedragen democratische hervormingen den toestand te verbeteren,
met name in Holland en Utrecht, waar de beweging het sterkst was. Hij, het hoofd
der gehate staatsregeling, heette een dwingeland, een landbederver, een Nero,
een schandvlek der menschheid. De patriottenpartij werd, onder krachtige
medewerking van Frankrijk, dat den Prins als engelschgezind wantrouwde, eerst
geleid door den patriotschen regent van der Capellen, later vooral door drie
hollandsche pensionarissen, de Gijselaar, van Berckel en Zeebergh, het
zoogegenaamd ‘Triumviraat’, terwijl in Utrecht de democratie de overhand had. Ook
de hoop op den moreelen of feitelijken steun van Frederik II, die uit algemeene
politieke overwegingen met Frankrijk samenging, werd verijdeld, al onthield hij op
verzoek der Prinses soms zijn goeden raad niet. De Prins, afkeerig van de-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1558
mocratische denkbeelden en gehecht aan de oude beginselen van staatsbestuur,
kon zich te midden dezer woelingen niet staande houden en werd alleen door het
verzet der tot krachtiger optreden gezinde Prinses en in het belang harer kinderen
belet uit te wijken naar zijn nassausche landen. Ook de hulp van den engelschen
gezant, lord Harris, hielp hem niet. Holland deed hem allerlei vernederingen aan,
ontnam hem (Sept. 1784) het bevel in den Haag, waarop hij die stad met de zijnen
verliet om zich eerst te Breda, later op het Loo, eindelijk te Nijmegen te vestigen.
De Patriotten hadden gezegevierd, waren meester in Holland en Utrecht en weerden
zich duchtig ook in de overige provinciën, behalve in het oranjegezinde Zeeland.
Een burgeroorlog dreigde. Het krachtig optreden der geldersche Staten tegen de
oproerige steden Elburg en Hattem (1786) verergerde de spanning en men wapende
zich van weerszijden, hoewel de Prins steeds aarzelde geweld te gebruiken
tegenover zijn tegenstanders, die, kleine maar roerige minderheid, tegenover de
nog altijd prinsgezinde menigte zeker geen weerstand hadden kunnen bieden aan
een optreden van het grootendeels prinsgezinde leger en de evenzoo gestemde
vloot. Het terugwijzen van de energieke Prinses bij Goejanverwellesluis door de
hollandsche Patriotten (28 Juni 1787) veroorzaakte eindelijk de inmenging van
Pruisen, waar sedert Aug. 1786 de broeder der Prinses, koning Friedrich Wilhelm
II, regeerde. Frankrijk, door inwendige woelingen belemmerd, waagde het niet deze
inmenging te beletten en een spoedig geëindigde veldtocht van een pruisisch leger
herstelde (Sept. 1787) het gezag van den Prins in Holland, terwijl ook de overige
gewesten voor de omstandigheden bukten. Onder leiding van den nieuwen
onverdacht oranjegezinden raadpensionaris van de Spiegel verklaarden alle
gewesten bij eene ‘acte van garantie’ (27 Juni 1788) de ‘hooge en erfelijke
waardigheden’ tot een ‘essentieel deel niet slechts der constitutie van iedere provincie
maar van den geheelen staat’, tot een ‘onontbeerlijke grondwet’. Verbonden met
Engeland en Pruisen steunden deze mogendheden eveneens den ouden
regeeringsvorm, daar ook zij dien garandeerden te zamen met het bestaan der
Republiek zelve. Een groot getal Patriotten week uit naar Frankrijk. Thans begon
een tijdperk van ‘restauratie’ onder hoofdleiding van van de Spiegel, aan wiens
inzichten ook de door de thans meer invloedrijke Prinses aangezette Prins zich,
hoewel noode, onderwierp. Maar het bleek niet mogelijk het vermolmde staatsgebouw
met behoud der grondslagen duurzaam te vernieuwen en de Prins zelf, hoewel van
goede bedoelingen, werkte slechts weinig krachtig mede. De fransche Revolutie
veroorzaakte in 1792 een oorlog met Frankrijk, waarin de Republiek de gecoaliseerde
mogendheden naar vermogen steunde maar eerst in 1793 onder Dumouriez, daarna
in 1794 onder Pichegru hare troepen op eigen bodem teruggedrongen zag. De
dapperheid der beide jonge zonen van den Prins kon met onvoldoende middelen
den geestdriftigen, door de uitgeweken Patriotten en de binnen de grenzen gebleven
ontevredenen aangezetten vijand niet tegenhouden, terwijl de mogendbeden de
Republiek in den steek lieten. Eene laatste onderhandeling met Pichegru, op het
einde van 1794 scheen nog kans op redding te geven, toen deze onder begunstiglng
van de vorst en op aandrang der Patriotten eindelijk doortastte en Holland
binnendrong. Op zijn verklaring, dat hij met den Prins en de zijnen niet
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wilde onderhandelen, verliet deze met zijne familie (18 Jan. 1795) den Haag en
vluchtte over zee naar Engeland, waar hij zich onder bescherming van het engelsche
hof te Hamptoncourt vestigde in het oude paleis van Willem III. Van hier uit
protesteerde hij tegen zijne in de Republiek spoedig (23 Febr.) gevolgde afzetting
met afschaffing van het stadhouderschap en de daarmede samenhangende
veranderingen in de thans ‘Bataafsche’ Republiek en gaf hij (7 Febr.) de beruchte
proclamatie van Kew, waarin ‘de Prins van Oranje’ den gezaghebbers in Oost-Indië
aanschreef ‘te admitteeren de troepen’ van Engeland als die eener geallieerde
mogendheid. Zijn bezittingen in de Republiek werden nu geconfiseeerd, ook zijne
fraaie particuliere verzamelingen; de onroerende goederen kwamen volgens het
vredeverdrag tusschen Frankrijk en de Republiek aan het eerste, de roerende aan
de laatste. Hij bleef zich tegen de nieuwe staatsinstellingen verzetten met woord en
daad en had de hand in het optreden zijner zoons tegenover de Republiek en
Frankrijk, al kon hij zich niet altijd vereenigen in het bijzonder met de denkbeelden
van zijn oudsten zoon, erfprins Willem, die vooral op Pruisen rekende. Ook met
zijne aanhangers in de Bataafsche Republiek bleef hij betrekkingen onderhouden
en op Wight werd zelfs uit zijn aanhangers een Oranjebrigade gevormd om bij
gelegenheid op te treden. Die gelegenheid kwam in 1799 bij den
Engelsch-Russischen inval, waarbij erfprins Willem namens hem optrad tot
voorbereiding eener restauratie met hulp der nog altijd talrijke aanhangers van het
Oranjehuis. Na het mislukken dezer onderneming en het optreden van het tot oude
regeeringsvormen geneigde staatsbewind in 1801 gaf hij zijnen aanhangers den
raad zich niet langer aan het staatsbestuur te ontrekken, op hoop eener spoedige
verandering te zijnen gunste (26 Dec. 1801). Deze verklaring was geteekend te
Oranienstein bij Dietz in Nassau, waarheen de Prins, teleurgesteld in zijne
verwachtingen van Engeland, zich (1 Nov.) had begeven. Maar ook zijne nassausche
bezittingen zag hij weldra bedreigd, terwijl van de in 1796 bij den vrede tusschen
Frankrijk en Pruisen bepaalde maar door hem niet gewenschte schadeloosstelling
uit geseculariseerde bisdommen als Würzburg en Bamberg niets kwam. Eerst nadat
erfprins Willem in het voorjaar van 1802 te Parijs zelf zijne belangen was gaan
bepleiten, kwam (3 Juli) door bemiddeling nog wel van den bataafschen gezant
aldaar, Schimmelpenninck, een verdrag tot stand, waarbij het Oranjehuis in het bezit
werd gesteld van het bisdom Fulda, de abdijen Corvey en Weingarten en de
rijkssteden Dortmund, Issny en Buchhorn. Maar Willem V weigerde standvastig het
‘gestolen goed’ aan te nemen, al teekende hij het verdrag. Hij bleef eenige jaren op
Oranienstein, waar hij als regeerend vorst van Nassau met zijne gemalin een
veelszins aan 's Gravenhage herinnerenden hofstaat voerde en vele zijner oude
aanhangers opnam; een engelsch jaargeld werd hem als schadeloosstelling
uitbetaald. Nu en dan bezocht hij met de Prinses, thans Vorstin van Nassau, zijne
in Brunswijk gehuwde dochter Louise. Toch was ook dit bezit niet rustig bij den in
1805 hernieuwden oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Nog voordat de oorlog
met Pruisen kwam, stierf de vorst, die altijd in de hoop op herstel in de oude
Republiek geleefd had, plotseling bij een tijdelijk verblijf te Brunswijk. Hij werd er
begraven maar later te Delft bijgezet. Zijne kinderen waren: Frederika Louisa
Wilhelmina
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(kol. 1283), Willem Frederik (die volgt) en Willem Frederik George (kol. 894).
Van zijn geschilderde portretten noemen wij dat door P.F. de la Croix (P. Tanjé
sc. 1755), door J.E. Liotard 1758 (J. Houbraken sc.), door T.Ph. Chr. Haag 1757 in
het gemeentemuseum te 's Gravenhage, door B. Bolomey 1768 in het stadhuis te
Delft, door J.G. Ziesenis in het Mauritshuis te 's Gravenhage, door G. Spinny 1771
in het bezit van H.M. de Koningin, door J. Fr. A. Tischbein 1789 in het Rijksmuseum
te Amsterdam, door O. Humphrey 1797 (C. Watson sc.), door Ch.H. Hodges (door
den schilder zelf 1799 in plaat gebracht) en dat door J. Schröder 1806 (R. Vinkeles
o

sc.) (zie E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 9097).
Een aantal brieven van hem zijn gedrukt bij F. d e B a s , Brieven van Willem V
aan van Lynden van Blitterswijk ('s Gravenhage, 1893); verder in de Archives de la
Maison d'Orange-Nassau, 5e série ed. K r ä m e r (Leyde, 1911 suiv.). Over hem:
Leven van Willem V (Duinkerken, 1791); C. v a n d e r A a , Geschiedenis van het
leven, karakter en lotgevallen van Willem V (Franeker, 1800, 3 dl.); Geschiedenis
van Willem V (Rotterd. 1802-3, 2 dl.). Zijne verhouding tot Brunswijk bij D.C.
N i j h o f f , De Hertog van Brunswijk ('s Gravenh. 1887); tot zijne gemalin bij J o h .
W.A. N a b e r , Prinses Wilhelmina (Amst. 1908); over zijn lateren tijd in F. d e B a s ,
Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd, dl. I en II (Schiedam, 1887, 1891). Verder
tal van bijzonderheden in de algemeene historische literatuur van den tijd, met name
in de pamfletten: vgl. K n u t t e l , Catalogus, V.
Blok

[Willem, I Willem Frederik]
WILLEM I (W i l l e m F r e d e r i k ), koning der N e d e r l a n d e n , groothertog v a n
L u x e m b u r g , prins v a n O r a n j e - N a s s a u , geb. te 's Gravenhage 24 Aug.
1772, gest. te Berlijn 12 Dec. 1843, oudste zoon van Willem V, prins van Oranje en
Nassau, en Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Pruisen. Hij werd zorgvuldig
opgevoed onder leiding van zijne verstandige moeder, van den duitschen wiskundige
Euler, den nederlandschen rechtsgeleerde Tollius, den ervaren en veelzijdigen
brunswijkschen krijgskundige generaal von Stamfort; hij studeerde een jaar te Leiden,
waar hij 3 Nov. 1789 werd ingeschreven, onder Voorda, Pestel en van der Keessel,
met name onder Pestel in het staatsrecht. Hij deelde in de moeilijkheden van den
Patriottentijd en deed onder leiding van von Stamfort in 1789 eene reis naar
Duitschland, met name naar Berlijn, Brunswijk en het Nassausche. Te Berlijn leerde
de erfprins prinses Frederica Louisa Wilhelmina, dochter van koning Friedrich
Wilhelm II kennen, met wie hij 1 Oct. 1791 te Berlijn huwde (zie kol. 1539). Hij was
in 1790 gouverneur van Breda en generaal der staatsche infanterie geworden en
had zitting genomen in den Raad van State. In het voorjaar van 1793 trad hij namens
zijn vader te Frankfort in overleg met den oostenrijkschen veldoverste prins Josias
van Coburg over de verdediging der Nederlanden tegen de Franschen en werd door
zijn vader als kapitein-generaal met zijn broeder, prins Frederik (zie kol. 894) aan
het hoofd der nederlandsche krijgsmacht te velde gesteld. Nadat Dumouriez in
Februari met overmacht de brabantsche grenzen had overschreden en Breda,
Geertruidenberg en de Klundert veroverd had, Venlo en Maastricht ernstig bedreigde,
leidde de erfprins met zijn broeder, admiraal van Kinsbergen en generaal du Moulin
de verdere verdediging aan de rivieren en in noordelijk Brabant, totdat de Franschen
door de nederlaag bij Neerwinden (18 Maart) werden gedwongen terug te trekken
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en de veroverde vestingen te verlaten. De beide prinsen streden verder dapper aan
het hoofd der staatsche troepen op de fransche grenzen in West-Vlaanderen in
samenwerking met de slecht aangevoerde legers der coalitie tegen Frankrijk. De
slag bij Werwick (13 Sept.) werd door het beleid van den erfprins niet tot een
verpletterende nederlaag, al werden zware verliezen geleden; hij trok het overschot
te Melle bij Gent achter de Schelde samen. Daarna nam hij nog deel aan het mislukte
beleg van Maubeuge, welke mislukking hem werd geweten. In den veldtocht van
1794 onderscheidden de erfprins en zijn broeder zich wederom bij den strijd aan
de Sambre; hij veroverde het sterke Landrecies (30 April) maar moest na dapperen
weerstand bij Charleroi tegenover een groote overmacht ten gevolge van de
nederlaag der bondgenooten bij Fleurus (26 Juni) terugtrekken, nadat Coburg de
Oostenrijksche Nederlanden had opgegeven. Nog vóór het einde van Juli trok het
staatsche leger onder den erfprins voor Pichegru's overwinnende scharen naar
Staats-Brabant terug. Toen ook de engelsche troepen onder den hertog van York
in het najaar Brabant verlieten om over den Rijn naar Hannover terug te gaan, moest
het staatsche veldleger zich ontbinden en werd over de vestingen en de overgangen
der rivieren verdeeld. Het was echter niet mogelijk de Republiek voor een inval te
bewaren. De eene vesting na de andere viel en vredesonderhandelingen werden
geopend, tijdens welke de vijand, door de patriotsche leiders aangezet, ten slotte
over de rivieren Holland binnendrong. De erfprins en zijn broeder boden bij
Gorinchem nog dapperen weerstand en trachtten de geheele bevolking in de
wapenen te roepen maar hunne pogingen mislukten en de stadhouder onthief 18
Jan. 1795 zijne beide naar den Haag geroepen zoons van het bevel over de troepen.
Denzelfden dag verliet de erfprins met zijn vader en broeder op een pink het strand
te Scheveningen en week uit naar Engeland, waarheen de zijnen des morgens
waren voorgegaan. Zoo begon een bijna 19-jarige periode van ballingschap. De
erfprins, met de geheele stadhouderlijke familie aanvankelijk te Hamptoncourt
gevestigd, wachtte echter niet veel van engelsche hulp en begaf zich (10 Sept.
1795) naar Pruisen, op welks steun hij veeleer rekende. Ook hier werd hij echter
teleurgesteld maar hij drong toch aan op de komst van zijn gemalin en zoon te
Berlijn, waar beiden in Mei 1796 aankwamen. Hier wachtte de erfprins, die een deel
van het koninklijk slot bewoonde, op een omslag in de staatkundige verhoudingen,
bleef met de Oranjegezinden in de Bataafsche Republiek in verstandhouding en
legde zich toe op de ontwikkeling zijner bezittingen in Silezië, die hij door aankoop
langzaam vergrootte. De gehoopte schadeloosstelling voor het verlies der inkomsten
in de Nederlanden bleef uit en de erfprins nam dan ook met graagte deel aan de
voorbereiding van den inval der Engelschen en Russen tijdens de tweede coalitie
in 1799, die ten doel had o.a. om de Bataafsche Republiek weder aan den
overheerschenden invloed van Frankrijk te onttrekken. Hij stelde zich opnieuw
namens zijn vader in betrekking tot de Oranjegezinden, trachtte ook de gematigde
Patriotten door beloften van hervorming, de katholieken door belofte van gelijkstelling
te winnen en ontwierp eene verbeterde staatsregeling op grondslag der Unie van
Utrecht. Na den aanvang van de onderneming kwam hij (7 Sept.) van Emden uit op
een engelsch fregat naar den Helder en begon Noord-Holland te organiseeren,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1562
zoodra een deel daarvan door de bondgenooten bezet was, maar vond geringe
medewerking daar en elders en moest na de mislukking van den tocht, die door
den onbekwamen hertog van York geleid was, (21 Oct.) weder scheep gaan naar
Engeland, waar hij zich nu met de organisatie van de ‘Dutch brigade’ op Wight bezig
hield. Herhaaldelijk reisde hij naar Berlijn om er de zijnen te bezoeken en hulp te
vragen. Maar alles liep op teleurstelling uit, terwijl daarentegen de kansen op eene
schadeloosstelling in Duitschland verbeterden. Daarom ging hij (Febr. 1802) naar
Parijs om den consul Bonaparte daarvoor te winnen of misschien zelfs herstel in de
Republiek van hem te verkrijgen. Deze vernederende reis had ten minste ten gevolge,
dat 3 Juli 1802 een voorloopige overeenkomst werd getroffen, waarbij het bisdom
Fulda, de abdijen Corvey en Weingarten en de rijkssteden Dortmund, Issny en
Buchhorn met eenige kleinere stukken rijksgebied als schadeloosstelling aan het
Huis van Oranje werden toegezegd; de stadhouder weigerde deze zelf te aanvaarden
maar machtigde den erfprins dit te doen; ook met Engeland werd een financieele
schikking getroffen, terwijl de ‘Dutch brigade’ werd ontbonden. Een en ander werd
door den rijksdag goedgekeurd en de erfprins vestigde zich als vorst te Fulda, waar
hij des zomers ook de zijnen uit Berlijn liet overkomen. Deze regeering, die vier
jaren duurde, werd met energie en landsvaderlijke zorg gevoerd; de vorst regelde
er bestuur en onderwijs, kerkelijke zaken en landbouwtoestanden op veelszins
voortreffelijke wijze en werd er ten zeerste gewaardeerd. Bij den dood zijns vaders
(9 April 1806) volgde hij dezen in het nog behouden gebleven Nassau op. De stichting
van het Rijnverbond, waarbij hij weigerde zich aan te sluiten, en de daarop volgende
oorlog tusschen Napoleon en Pruisen (Aug. 1806), bij welks koning hij zich thans
aansloot, bracht nieuwe gevaren. De vorst van Nassau en Fulda kreeg het bevel
over den rechtervleugel van het pruisische hoofdleger, maar de nederlaag bij Jena
en Auerstädt (14 Oct.) bracht dat in hopelooze verwarring. De vorst, naar Erfurt
geweken, moest daar met veldmaarschalk Möllendorff capituleeren en werd
krijgsgevangen maar tegen belofte vrijgelaten en begaf zich over Brunswijk naar
Pruisen terug. Zijne staten werden hem onmiddellijk ontnomen en hij was
genoodzaakt voorloopig de hulp zijner moeder in te roepen; eene vernederende
poging om Napoleon nog te verbidden mislukte. Hij volgde thans het pruisische hof
op zijn vlucht naar Oost-Pruisen, totdat de vrede van Tilsit hem veroorloofde naar
Berlijn terug te keeren. In diepe vernedering riep hij weder tevergeefs de vergiffenis
van Napoleon in en nam zijn ontslag uit den pruisischen krijgsdienst (28 Aug. 1807).
Hij bleef echter te Berlijn en vestigde zich met de zijnen in het ‘Niederländische
Palais’, zich wijdend aan het beheer zijner overgebleven goederen in Silezië en aan
heimelijke samenwerking met de pruisische partij van verzet tegen Napoleon. Bij
het toenemen der spanning tusschen dezen en Oostenrijk bood hij (voorjaar 1809)
zijn degen aan keizer Frans aan en trok einde Mei met zijn trouwen wapenbroeder,
majoor Fagel, naar Weenen, waar de Keizer hem luitenant-veldmaarschalk maakte.
Als zoodanig, maar zonder commando, nam hij deel aan den slag bij Wagram (5/6
Juli), waar hij twee beenwonden bekwam. Hij keerde in het najaar na eene reis in
Hongarije naar Berlijn terug, waar hij voortging deel te nemen aan de geheime
voorbereiding der herleving van Pruisen en der algemeene coalitie
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tegen Napoleon, bovendien zich wijdend aan bovenvermeld beheer, in afwachting
van wat komen zou. Het duurde nog tot het voorjaar van 1813, voordat, na het
mislukken van Napoleon's russischen veldtocht, de hoop allerwege ging herleven.
Oranje bood den pruisischen koning opnieuw zijn diensten aan, die echter werden
afgewezen, ofschoon hem ook niet vergund werd in oostenrijkschen dienst te treden
en hij later, zonder commando, in het hoofdkwartier werd toegelaten. Hij richtte
thans het oog op het herstel der oude Republiek en dacht reeds ernstig over
verbetering der Unie als in 1799. Eindelijk werd hij op aandrang van czaar Alexander
belast met onderhandelingen te Stockholm en Londen over samenwerking en
pogingen om Nederland te bevrijden. Hij verkreeg er werkelijk toezeggingen zoowel
voor de bevrijding als ten opzichte van teruggave der koloniën en toevoeging van
België aan het oude grondgebied, maar de onderhandelingen met Napoleon in den
zomer stelden alles weder op losse schroeven, terwijl men duidelijk blijken gaf hem
niet al te zeer te vertrouwen; eindelijk werd de oorlog weder hernieuwd en deed de
slag bij Leipzig zijne kansen op herstel toenemen. De gebeurtenissen, met name
de nadering der geallieerden tot de oostelijke grenzen der oude Republiek
veroorzaakten intusschen een omslag in Nederland zelf in November 1813 en de
vrijheidsmannen aldaar riepen den Prins in het land terug. Een brief van 17 Nov.
van G.K. van Hogendorp uit den Haag bereikte hem 21 Nov. te Londen en aanstonds
maakte hij zich tot den overtocht gereed, gesteund door de engelsche regeering,
die troepen en schepen beloofde. Hij stak 26 Nov. in zee, kwam 30 Nov. te
Scheveningen aan, warm toegejuicht door de bevolking, en nam aanstonds de
leiding der zaken in handen. Hij zelf had herstel der oude Republiek met een
stadhouderschap en ingrijpende hervorming der Unie gewenscht maar hier te lande
begeerde men thans de constitutionneele monarchie, die bij zijn komst te Amsterdam
(2 Dec.) feitelijk door hem werd aangenomen als Souverein Vorst der Vereenigde
Nederlanden. Als zoodanig zette hij zich dadelijk aan de noodige reorganisatie en
bracht met van Hogendorp en anderen in bewonderenswaardige werkzaamheid
gedurende het jaar 1814 veel tot stand, eerst tot voltooiing der bevrijding met
pruisische en engelsche hulp, daarna tot regeling van den nieuwen toestand. Zijne
beide zoons en vrouwelijke familieleden kwamen ook spoedig over en steunden
hem bij dit werk, dat vele bezwaren opleverde. Zijn helder verstand, administratieve
gaven en onvergelijkelijke werkzaamheid kwamen daarbij uit, ook zijn halsstarrigheid.
Zijne werkzaamheid tot verbetering van het onderwijs, tot verheffing van handel en
nijverheid vonden evenwel niet de waardeering, waarop zij aanspraak hadden. Zijn
eigenwillig en autoritair, zij het dan landsvaderlijk, optreden zette dikwijls kwaad
bloed, reeds in den aanvang. De vereeniging met België, door hem zeer begeerd,
en de teruggave der meeste koloniën kwamen tot stand evenals tal van wetten, in
de eerste plaats de toegezegde grondwet, die na de vereeniging met België moest
gewijzigd worden maar hem weinig naar den zin was, daar zij zijne macht te zeer
dreigde te zullen beperken. Na den terugkeer van Napoleon uit Elba nam hij, ten
einde zijne souvereiniteit vooral in België buiten twijfel te stellen, (16 Maart 1815)
den titel van Koning der Nederlanden aan. Toen na den slag bij Waterloo (18 Juni)
de crisis voorbij was, begon het moeilijke werk der organisatie opnieuw onder
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krachtige leiding des Konings. Zijn eigenzinnigheid, dikwijls tot koppigheid
overslaande, bracht hem in moeilijkheden met van Hogendorp en andere dienaren,
die hij aanstonds door volgzamer personen als Falck en van Maanen verving Zijn
constitutionneele zin bleek gering, zoodat èn de belgische liberalen èn de hollandsche
aan republikeinsche vormen gewende oud-regenten ernstige bezwaren tegen zijn
bestuur hadden, terwijl hij, naar men zeide, te veel koning was om liberaal en toch
te liberaal om naar den zin van Metternich en de mogendheden te regeeren; de
franschgezinde Belgen en de katholieken beklaagden zich spoedig over zijn
drukpersvervolgingen, zijn anti-fransch en onmiskenbaar anti-katholiek bestuur. Zij
ergerden zich aan zijn blijkbare voorliefde voor de Hollanders, aan zijn bevordering
der hollandsche taal en hollandsche handelsbelangen, al toonde hij groote zorg
voor onderwijs en economische belangen ook in België. De burgerlijke eenvoud
van zijn hofstaat behaagde hun evenmin als het aanstellen van hollandsche
ambtenaren in België. Met kracht onderdrukte hij soms het verzet om dan weder
concessies te doen aan de ontevredenen. Zoo voldeed hij ten slotte weinigen en
had hij, bij de groote gehechtheid van beide kanten aan eigen gewoonten en
belangen, groote bezwaren om de versmelting der beide heterogene landsdeelen
tot stand te brengen. Vooral in Belgie, waar men zich tegen den gehaten minister
van justitie, van Maanen, richtte, heerschte groote ontstemming, die in 1828
aanleiding gaf tot een Unie tusschen de liberalen en de katholieken aldaar tegen
de regeering, zij het dan nog op constitutionneelen grondslag, ofschoon reeds op
administratieve scheiding der beide deelen werd aangedrongen en men in België
den met zijn vader veelszins oneenigen Prins van Oranje aan het hoofd van dat
deel begeerde. De Koning wilde evenwel daarvan niet weten en nam maatregelen
tegen deze beweging. De revolutie te Parijs in Juli 1830 veroorzaakte hier ondanks
alles aanvankelijk weinig ontroering maar op 's Konings verjaardag ontstond te
Brussel een bedenkelijke opschudding, die ten gevolge van de slappe houding der
overheid en van de legeraanvoerders weldra tot ernstiger oproer leidde. Een poging
van den Prins van Oranje om namens zijn vader door onderh andeling, gesteund
door de gewapende macht, de orde te herstellen mislukte evenals die van prins
Frederik om met een klein leger Brussel te bemachtigen (zie de art. over hen). Het
tijdelijk aftreden van van Maanen had geen beter gevolg. Toen werd de beweging
een omwenteling. Een Voorloopig Bewind stelde zich aan het hoofd van België,
waar de ter elfder ure door den Koning aan de Kamers voorgestelde administratieve
scheiding niet voldoende meer scheen, al werd die door de Kamers aangenomen;
4 Oct. verklaarde het Bewind België onafhankelijk en riep een congres bijeen, terwijl
de Koning zijn hollandsche onderdanen ‘te wapen’ riep en eerst om medewerking,
daarna om gewapende hulp der mogendheden vroeg. De poging van den wederom
naar België afgezonden Prins van Oranje om het opgestane deel nog voor de
dynastie te redden (Oct.) en het bombardement van het opgestane Antwerpen door
Chassé deed het 10 Nov. bijeengekomen congres (23 Nov.) besluiten tot uitsluiting
der dynastie van de heerschappij over het tot een afzonderlijke constitutionneele
monarchie verheven België. De intusschen samengekomen londensche Conferentie
was zeer geneigd België als afzonderlijken staat te erkennen, met name Frankrijk
en Engeland, terwijl de drie andere
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om staatkundige redenen aarzelden koning Willem te steunen. Zij stelde 20 Jan.
1831 ‘bases de séparation’ vast, die door België als te onvoordeelig geweigerd
werden en 26 Juni werden gewijzigd door de ‘18 artikelen’, minder voordeelig voor
het Noorden. De in België (4 Juni) gekozen koning Leopold van Saksen-Coburg
drong daar op de aanneming aan, die dan ook volgde (9 Juli). Koning Willem greep
1 Aug. eindelijk naar de wapenen en zond den Prins van Oranje met een leger
België binnen. In den Tiendaagschen veldtocht werden de Belgen verslagen maar
de Prins moest volgens de aanwijzingen zijns vaders weldra terugtrekken voor het
in België getrokken fransche leger ten einde oorlog met de mogendheden te
vermijden. Dezen stelden nu te Londen (14 Oct.) de ‘24 artikelen’ vast, wederom
iets voordeeliger voor het Noorden. De Koning weigerde echter standvastig deze
te onderschrijven. Nog hield hij de citadel van Antwerpen bezet maar (23 Dec. 1832)
moest ook deze ontruimd worden, nadat een fransch leger haar had belegerd en
een embargo door Engeland en Frankrijk op alle nederlandsche schepen was gelegd.
Sedert bleef een zwaar op de financiën van het Noorden drukkend ‘status quo’
tusschen België en Nederland bestaan, daar de Koning, rekenend op europeesche
verwikkelingen, halsstarrig bleef weigeren de 24 artikelen goed te keuren. De zware
lasten veroorzaakten toenemende ontevredenheid evenals de willekeurige
bewindvoering der regeeiring ‘van Koninklijke Besluiten’, de geringe consttutionneele
zin des Konings en zijn financieel beheer, dat geheel buiten de contrôle der
volksvertegenwoordiging omging; de baten uit het onder het cultuurstelsel van van
den Bosch aan vankelijk veel opleverende Indië, op welks economische ontwikkeling
de Koning steeds had gelet, konden de zware lasten niet voldoende verminderen.
Tegenover de toenemende ontevredenheid met zijn bestuur en de blijkbaar geringe
kans op een omslag te zijnen gunste, zag de Koning zich 19 April 1839 genoodzaakt
toe te geven en de scheiding van België te onderschrijven volgens de 24 artikelen.
Hij was voortaan slechts koning der tot het Noorden beperkte Nederlanden,
groothertog van het verdeelde Luxemburg, hertog van Limburg. Door dezen afloop
bitter teleurgesteld, met zijn volk in onmin, ook ten gevolge van zijn plan op een
tweede huwelijk met de katholieke gravin A d r i e n n e L o u i s e F l o r e
H e n r i e t t e d'O u l t r e m o n t , voormalige hofdame zijner (1837) gestorven gemalin;
ten slotte zeer tegen zijn zin in 1840 genoodzaakt tot een overigens weinig
beteekenende grondwetsherziening, deed de Koning 7 Oct. 1840 op het Loo
onverwacht afstand van den troon en trok zich terug naar Berlijn, waar hij, 16 Febr.
1841 met de genoemde gravin gehuwd, nog eenige jaren leefde van het aanzienlijke
door gelukkige handels- en industrieele ondernemingen door hem bijeengebrachte
kapitaal. ‘Koning Willem Frederik, graaf van Nassau’, zooals hij zich voortaan
noemde, bemoeide zich tijdens zijn laatste verblijf in het ‘Niederländische Palais’ te
Berlijn niet met de nederlandsche zaken behalve bij de afwikkeling zijner financieele
belangen aldaar en de door den minister van Hall op het einde van 1843 voorbereide
groote staatsleening, waarin hij een aanzienlijk aandeel van 10 millioen gulden zou
nemen. Bij een bezoek met zijne gemalin in den Haag was een en ander beklonken,
ook de genoemde afwikkeling, en de vorst keerde naar Berlijn terug, waar hij evenwel
12 December plotseling zijn veelbewogen leven eindigde. Hij liet uit zijn eerste
huwelijk drie kinderen na: Willem Frederik George Lodewijk, zijn opvolger,
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Willem Frederik Karel (kol. 896) en Wilhelmina Frederica Louisa Charlotta Marianne
(kol. 1306). Zijn lijk werd 28 Dec. te Delft bijgezet.
Van zijn geschilderde portretten noemen wij slechts het pastelportret op jeugdigen
leeftijd door J. Fr. A. Tischbein in het Rijksmuseum, dat door Ch.H. Hodges van
1816 op het stadhuis te Amsterdam en het marmeren borstbeeld door Fr. Rude in
de Kamer van Volksvertegenwoordiging te Brussel.
Vgl. over hem, behalve de algemeene werken over het tijdvak: L. J o t t r a n d ,
G.F. d'Orange avant son avènement au trône (Brux. 1821); J. v o n A r n o l d i ,
Wilhelm I von Oranien (Zeitgenossen, I und II, Leipzig, 1817/8) vert. door T h .
O l i v i e r S c h i l p e r o o r t (Zutphen, 1818 en Rott., 1818); E. M ü n c h , König
Wilhelm I der Niederlande in Jahrb. der Gesch. 1832, I Willem I en zijne regeering
(den Haag, 1842); J. D e l h a a s , Het leven van Koning Willem Frederik ('s Grav.
1843); H. Z e e m a n , Het leven, de krijgsbedrijven en de regeering van Z.M. Willem
I (Amst. 1844); E n g e l b e r t s G e r r i t s , Het leven en de regeering van Z.M. Willem
I (Amst. 1845); Schets van het leven van Z.M. Willem I (Franeker, 1850). Veel over
hem bij F. d e B a s , Prins Frederik en zijn tijd (Schiedam, 1887 vlg.).
Blok

[Willem, II Willem Frederik George Lodewijk]
WILLEM II (W i l l e m F r e d e r i k G e o r g e L o d e w i j k ), koning d e r
N e d e r l a n d e n , groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van
Oranje-Nassau, geb. te 's Gravenhage 6 Dec. 1792, gest. te Tilburg 17 Maart 1849,
zoon van Willem Frederik, erfprins van Oranje, later koning Willem I, en Frederica
Louisa Wilhelmina, prinses van Pruisen. Met zijn moeder en grootmoeder werd hij
18 Jan. 1795 op een visscherspink naar Engeland overgevoerd, om te ontkomen
aan de Franschen. Later (Mei 1796) kwam hij met zijne moeder naar Berlijn, waar
hij verder zijne opvoeding genoot, onder leiding van Jean Victor baron de Constant
Rebecque, uitnemend krijgskundige, die hem ook na zijne plaatsing aan de pruisische
cadettenschool (April 1804) niet verliet. De jonge ‘Guillot’ ging er veel om met de
pruisische prinsen en droeg de pruisische uniform, zijne vacantiën doorbrengend
te Fulda of Oranienstein. Het treurig lot der zijnen in den napoleontischen tijd trof
ook hem; hij vluchtte met hen in 1806 uit Berlijn en kwam er later terug, totdat zijn
vader hem (einde Mei 1809) over Zweden naar Oxford zond om er in Christ Church
College, wederom onder leiding van de Constant op eenvoudige wijze zijne studiën
voort te zetten. Hij werd er doctor (24 Mei 1811) en vergezelde daarna als engelsch
luitenantkolonel, wederom met de Constant als leider, den hertog van Wellington
in Portugal, waar hij (6 Juli 1811) in diens hoofdkwartier te Elvas aankwam. De jonge
Oranje nam er deel aan Wellington's veldslagen bij El Bodon en Aldea de Ponte
(Sept. 1811), hielp Ciudad Rodrigo en Badajoz bestormen (Jan. 1812) en volgde
den veldheer als adjudant op diens tocht van Grimaldo over Salamanca naar Madrid
(Juni tot Aug. 1811), waar hij zich (22 Juli) bij Salamanca zeer onderscheidde en
licht gewond werd. Ook verder bleef hij adjudant van Wellington en streed als
zoodanig bij Burgos en in menig ander gevecht, waarbij hij door zijn snel en
stoutmoedig rijden en zijn onstuimige dapperheid de aandacht trok. Toen in het
voorjaar van 1813 de kansen voor zijn geslacht verbeterden, uitte hij den wensch
om in Duitschland, in het bijzonder in het pruisische leger te dienen. De engelsche
regeering,
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die zijn vader niet zeer genegen was, ontbood hem (20 April) naar Engeland,
meenende hem bij de aanstaande reorganisatie van Europa te te kunnen gebruiken.
Wellington hield hem echter, uit vrees voor staatkundige kabalen, nog eenigen tijd
terug en nam hem mede op zijn laatsten grooten veldtocht in Spanje, die eindigde
met de zege bij Vittoria (21 Juni) en den kamp tegen Soult aan de Pyreneeën (einde
Juli). Toen belastte Wellington hem met de overbrenging van belangrijke depêches
naar Engeland, waar hij, te scheep uit Spanje vertrokken, 16 Aug. aankwam. Eene
maand later vertrok hij echter weder naar Spanje, nu zonder zijn trouwen metgezel
de Constant, en volgde wederom den veldheer, ditmaal op diens veldtocht naar de
Garonne in Zuid-Frankrijk. Nog voordat de berichten omtrent den opstand in
Nederland daar aangekomen waren, zond de thans van meening veranderde
Wellington hem (eind Nov.) naar Engeland terug. Daar vernam hij het in Nederland
voorgevallene, stak onmiddellijk over en kwam 19 Dec. in den Haag. Zijn militaire
aard wees hem als van zelf eene belangrijke taak aan bij de organisatie van het
leger en de algeheele bevrijding van het grondgebied; zijn vader verhief hem (22
Dec.) tot generaal der infanterie en inspecteur van alle wapenen en van de nieuwe
Nationale Militie. Als opperbevelhebber van het nieuw gevormde veldleger had hij
deelgenomen aan de laatste krijgsverrichtingen in Brabant tegen de fransche
garnizoenen aldaar. De nauwe betrekking, die reeds vroeger tusschen hem en de
engelsche prinses C h a r l o t t e , eenige dochter van George IV en vermoedelijke
erfgenaam der engelsche kroon, was ontstaan, werd weldra eene verloving, die
hem, den troonopvolger ook in Nederland, iets als de positie van den
koning-stadhouder Willem III scheen te beloven. Maar dit laatste plan ging niet door,
daar de prinses weigerde voortaan beurtelings in Engeland en Nederland te wonen
en ten gevolge van paleis-intriges te Londen. De reeds naar Engeland vertrokken
erfprins keerde in Juni ongehuwd naar den Haag terug. Daarna ging hij naar Brussel,
waar hij in den winter van 1814/5 de engelsche krijgmacht in België commandeerde,
de belgische organiseerde en zich door zijn beminnelijk karakter reeds spoedig een
groote populariteit verwierf. Hij bereidde er ook de stichting van den nieuwen
vestinggordel op de fransche grenzen voor. Bij den terugkeer van Napoleon werd
hij, sedert 26 Maart met den officieelen titel Prins van Oranje begiftigd, die later als
die van den troonopvolger in de grondwet werd vastgelegd, onder den nieuwen
opperbevelhebber der zeer vermeerderde engelsch-nederlandsche krijgsmacht,
Wellington zelven, belast (11 April 1815) met het bevel over de eerste divisie daarvan,
hoofdkwartier bij de grens te Braine-le-Comte. Als zoodanig had hij (15 Juni) de
eerste berichten van den aanval der Franschen op de pruisische liniën bij Bergen,
bracht deze aan Wellington te Brussel over en bood den volgenden dag krachtigen
weerstand aan Ney's troepen bij Quatre-Bras, het voorspel van den slag bij Waterloo
(18 Juni), waarin hij te midden van den strijd door een geweerkogel in den linker
arm werd getroffen. Hij keerde naar Nederland terug. Als blijk van dankbaarheid
werd hem (8 Juli) het domein Soestdijk als erfelijk eigendom door de Staten-Generaal
toegekend. Zijn ridderlijk en edelmoedig karakter werd algemeen geprezen; zijn
huwelijk met Anna Paulowna, zuster van czaar Alexander van Rusland (21 Febr.
1816) (zie kol. 152) werd met algemeene toejuiching ontvangen. Zijne verhouding
als
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kroonprins tot zijn vader was over het algemeen minder gunstig: hij kon zich niet
vereenigen met de weinig militaire inzichten en gezindheid zijns vaders en ergerde
zich over zijn feitelijk alleen in naam bestaand opperbestuur der oorlogszaken, dat
hij dan ook in arren moede (15 Nov. 1817) nederlegde. Wel werd hij (24 Dec.) weder
als opperbevelhebber, inspecteur-generaal en opperdirecteur der zaken van oorlog
hersteld maar reeds 22 Febr. 1818 werd hij weder van de opper-directie ontheven
en sedert buiten de zoo noodige organisatie der krijgsmacht gehouden, terwijl het
opperbevel hem alleen bij groote troepenverzamelingen een werkkring bood. Ook
in den Raad van State, waarin hij volgens de grondwet zitting had en later voorzitter
werd, kwam hij meermalen met de regeeringsbeginselen zijns vaders in botsing,
zoodat hij na 1820 ook daar niet langer verscheen. Zijn onvoorzichtig gedrag ten
opzichte van de intriges der uitgeweken fransche Bonapartisten te Brussel, waar
hij het liefst vertoefde. die hem een rol toebedachten in de pogingen tot omverwerping
der Bourbons, veroorzaakte bovendien internationale bezwaren, die zijn vader
herhaaldelijk en terecht zeer ontstemden. Zoo werd de Prins van Oranje soms het
middelpunt van heimelijk of openlijk verzet tegen 's Konings regeeringsbeginselen
en genoot hij in het ontevreden Zuiden een bedenkelijke populariteit, door zijn
innemend optreden en blijkbare voorliefde voor het belgische volkskarakter nog
bevorderd. Toen dan ook in 1830 de revolutie te Brussel uitbrak, werd aan hem
gedacht als aan den geschikten man om de beweging te beteugelen. Zijn vader
zond hem en zijn broeder prins Frederik, die een gansch anderen aard had (zie kol.
896) maar met wien hij persoonlijk zeer verbonden was, in het laatst van Augustus
naar het Zuiden aan het hoofd van een leger. Hij waagde zich heldhaftig onverzeld
in de oproerige stad maar zag zich spoedig genoodzaakt haar te verlaten zonder
zijn doel van herstel der orde bereikt te hebben. Nadat de poging van zijn broeder
om de stad te bemachtigen mislukt was en het denkbeeld der administratieve
scheiding ook door den Koning en de Kamers was aanvaard, zond de Koning hem
(4 Oct.) met een drietal ministers naar Antwerpen om op dezen grondslag het herstel
der orde te beproeven. Hij liet zich echter daar wederom misleiden door intriganten
en kwaadwilligen, waagde zich door zijne proclamatie van 16 Oct. al te ver in de
richting van algeheele afscheiding van België, aan welks hoofd hij verklaarde zich
te willen stellen, maar werd opnieuw teleurgesteld en moest den 26sten Antwerpen
verlaten, van beide kanten gesmaad en veroordeeld, zoodat het geraden geacht
werd dat hij zich voorloopig naar Engeland zou begeven. Ook van daar uit trachtte
hij (11 Jan. 1831) nog eens door eene proclamatie de Belgen, die het Huis van
Oranje hadden uitgesloten van de regeering, voor zich te winnen, maar ook deze
proclamatie verergerde zijne dubbelzinnige positie en de mogendheden, aanvankelijk
gezind hem te steunen, lieten hem weldra geheel los. Zoo keerde hij (21 Mrt.) naar
den Haag terug. Hij herwon er spoedig het vertrouwen der natie en de oude
populariteit ook in het Noorden, zoodat de Koning hem de leiding kon toevertrouwen
van het leger, dat 2 Aug. België binnenrukte. Bij den veldtocht, den Tiendaagschen,
toonde hij veel beleid, sloeg de Belgen bij Hasselt (8 Aug.) en Leuven (12 Aug.)
maar moest volgens de aanwijzingen zijns vaders naar de grenzen terugtrekken bij
de nadering van
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een groot fransch leger onder maarschalk Gérard. Sedert bleef hij belast met het
opperbevel over het aan de brabantsche grenzen opgestelde veldleger, sedert 21
Aug. met den titel van veldmaarschalk. Na het einde der verwikkelingen met België,
gedurende welke hij meer dan eens trachtte op zijn zwager, czaar Nicolaas I, invloed
te oefenen ten gunste van Nederland, o.a. bij eene zending naar St. Petersburg in
het voorjaar van 1834, werd hij (6 Juli 1839) opnieuw met de opperdirectie der
oorlogszaken belast. In die functie ontwikkelde hij zijne denkbeelden over het
verdedigingsstelsel in een belangrijke memorie, van grooten invloed later op de
regeling daarvan. Met dat al toonde hij zich nog altijd niet ingenomen met de
regeeringsbeginselen, in ieder geval met de regeeringswijze zijns vaders en liet
zich nog telkens vinden voor een lijdelijke of zelfs blijkbare oppositie, met name
tegen het voorgenomen tweede huwelijk des Konings. Toen Willem I, 7 Oct. 1840
plotseling de regeering nederlegde, verwachtte men dan ook aanstonds
veranderingen. Maar de nieuwe koning, welwillend, innemend, ridderlijk, militair en
zich met militairen staat en russische etikette volgens de wenschen zijner fiere
gemalin gaarne omringend, was allerminst liberaal gestemd, bovendien even
monarchaal als zijn vader maar meer dan dezen tot toegeven geneigd, niet krachtig
van karakter, dan eens dezen, later een anderen raad volgend, dientengevolge
weifelend. Hij behield aanvankelijk de conservatieve ministers zijns vaders, ook van
Maanen, maar verving ze weldra door meer gematigde; onder hen won weldra van
Hall zijn volle vertrouwen door het succes van diens financieele hervormingen en
leidde tot einde 1847 de regeering tegenover den toenemenden aandrang der door
Thorbecke aangevoerde en snel in krachten wassende liberale partij op ingrijpende
grondwetsherziening met vestiging eener werkelijk parlementaire regeering. De
persoonlijke inwerking des Konings, die sedert de jaren van het kampleven in Brabant
gaarne in zijn eenvoudig paleis te Tilburg te midden der katholieke bevolking woonde,
kwam den onder zijn vader teruggezetten katholieken zoowel als den krachtig het
hoofd opstekenden orthodox-gereformeerden ten goede; men verdacht den Koning,
zelfs van sterke sympathie voor de katholieke Kerk zelve, terwijl hij zijne neiging tot
de vormen der engelsche Staatskerk niet verheelde. Zijn kunstzin, erfdeel zijner
moeder, uitte zich vooral in liefde tot het verzamelen van schilderijen, waarmede hij
reeds in Spanje begonnen was; zijn prachtliefde vooral in den bouw van gothieke
bouwwerken (Gothische zaal in den Haag). Te midden van den toenemenden
aandrang tot grondwetsherziening, waaraan hij ten slotte tot op zekere hoogte
meende te moeten gehoor geven, al wilde hij met de aangeboden 27 ontwerpen
den weg der liberalen niet op, kwam plotseling de parijsche Februari-revolutie van
1848, die weldra ook in Duitschland en elders ernstige woelingen veroorzaakte.
Onder den indruk daarvan en bevreesd voor dreigende woelingen ook hier, besloot
hij onverwacht (13 Maart) tot ‘ruimer wijziging’ der grondwet en wel volgens de
liberale inzichten. Wel wenschte hij de leiding niet aan Thorbecke te geven en
trachtte eerst met den uit Engeland ontboden gezant graaf G. Schimmelpenninck
een tusschenweg te bewandelen en daarna door het ministerie Donker Curtius den
met de leiding eener grondwetscommissie belasten Thorbecke nog te breidelen,
maar ten slotte legde hij zich bij de door de Kamers goedgekeurde
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nieuwe grondwet volgens Thorbecke's inzichten neder en liet deze 3 Nov. afkondigen.
Hij maakte zich gereed volgens de nieuwe bepalingen, die zijne vorstelijke macht
wezenlijk zeer beperkten, verder te regeeren, toen de hem reeds kwellende hartkwaal
hem te Tilburg ten grave sleepte. Hij liet drie kinderen na uit zijn huwelijk met Anna
Paulowna: zijn opvolger Willem III, Willem Frederik Hendrik (kol. 1077) en Wilhelmina
Maria Sophia Louisa (kol. 1479); in 1848 was zijn tweede zoon Willem Alexander
Frederik Constantijn Nicolaas Michiel (kol. 74) gestorven.
Van zijn geschilderde portretten noemen wij dat door J.A. Kruseman in het
Stadhuis te Amsterdam en verder een aantal in het bezit van de koninklijke familie.
Vgl. over hem: H. Z e e m a n , Het leven en de daden van Willem II, Prins van
Oranje-Nassau (Amst. 1832); d e z e l f d e , Leven en krijgsbedrijven en regering van
Koning Willem II (Amst. 1849); J. B o s s c h a , Het leven van Willem II, Koning der
Nederlanden (Amst. 1852; 2e druk, 1854; 3e druk, 1865); J. B o s s c h a . Précis de
la vie de Guillaume II trad. par W a p (Utr. 1853); F a c h i n g e r , Wilhelm II, König
der Niederlande (Trier 1855). Veel over hem bij F. d e B a s , Prins Frederik en zijn
tijd (Schiedam, 1887 vlg.).
Blok

[Willem, III Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk]
WILLEM III (W i l l e m A l e x a n d e r P a u l F r e d e r i k L o d e w i j k ), koning der
N e d e r l a n d e n , groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van
Oranje-Nassau, geb. te Brussel 19 Febr. 1817, gest. op Het Loo 23 Nov. 1890,
oudste zoon van Willem II, koning der Nederlanden, en Anna Paulowna, grootvorstin
van Rusland. Na een vooral op krachtige lichamelijke ontwikkeling gerichte opvoeding
onder het toezicht zijner ouders huwde hij als erfprins 18 Juni 1839 te Stuttgart
Sophia Frederica Mathilda, prinses van Wurtemberg (kol. 1478) en kreeg bij het
optreden zijns vaders als Koning in 1840 volgens de grondwet den titel van Prins
van Oranje, dien hij voerde tot den dood zijns vaders, die hem 17 Maart 1849 de
koninklijke waardigheid verschafte. Hij had zich totnogtoe met de hem weinig
aantrekkende staatszaken slechts oppervlakkig ingelaten maar het was bekend,
dat hij, zeer monarchaal gezind en autoritair van aard, met de door de nieuwe
grondwet geschapen orde van zaken niet ingenomen was. Uit Engeland
teruggekeerd, waar hij zich op het oogenblik van den dood zijns vaders bevond,
nam hij aanstonds de regeering in handen en werd 12 Mei 1849 te Amsterdam
gehuldigd. Hij zag zich weldra gedrongen Thorbecke, den man der nieuwe grondwet,
met de vorming van een ministerie te belasten maar kon zich met diens
regeeringsbeginselen weinig verzoenen en maakte (April 1853) na de Aprilbeweging
gaarne gebruik van de gelegenheid om hem te doen vallen en te doen vervangen
door van Hall. Sedert liet hij zich weinig in met de door wisselende ministeries in
parlementairen zin gevoerde regeering en deed als constitutionneel vorst zijn plicht.
Levendige belangstelling toonde hij voor militaire zaken, die hij zelfs met voorliefde
behandelde. Op staatkundig gebied liet hij zich later bij voorkomende gelegenheden
meestal raden door den gematigd conservatieven staatsman G.J.C. van Reenen.
Zijne bij den aanvang zijner regeering reeds groote persoonlijke populariteit, door
zijn dikwijls uitkomenden zin voor rechtvaardigheid, eerlijkheid, rondheid en
ridderlijkheid bevorderd, werd zeer vermeerderd door zijn energiek optreden bij de
overstrooming van den Bommelerwaard (Jan.-Febr. 1861), waar hij zich door geen
persoonlijk gevaar liet afschrikken om

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1571
de overstroomde streken te bezoeken. Hij onttrok zich ook zelden of nooit aan het
optreden bij gedachtenisvieringen van groote gebeurtenissen in de geschiedenis
des vaderlands of van het stamhuis, welks aloude roem en eer hem na aan het hart
lag. In de staatkundige crisis van 1866-1868, toen de tegenstelling tusschen
parlementaire en krachtig monarchale regeering voor het laatst werd uitgevochten,
toonde hij zich duidelijk voor de laatste gezind, maar onderwierp zich aan den uitslag
der crisis, die met hare nederlaag eindigde, al werd zijn neiging tot bemoeiing met
de staatszaken er niet sterker op. In de buitenlandsche zaken liet hij zich evenmin
krachtig gelden, al was het geen geheim, dat de aangroeiing der macht van Pruisen
na 1866 en de vestiging der duitsche eenheid in 1870 hem zeer onaangenaam
stemde. Zijne neiging tot Frankrijk bleek ook duidelijk in de Luxemburgsche kwestie,
waarin hij zonder het ten slotte krachtig opgetreden verzet van Pruisen gaarne
gehoor zou hebben gegeven aan het aanzoek om Luxemburg aan Napoleon III te
verkoopen. De loop der Luxemburgsche kwestie eindigde met het door de
mogendheden vaststellen der volkomen neutraliteit van Luxemburg en de
ontmanteling der sterke hoofdstad van het groothertogdom, dat evenals het in 1839
ontstane hertogdom Limburg (nu verder een gewone provincie van Nederland) van
Duitschland geheel werd losgemaakt. Zijne sympathie voor Frankrijk liet hij duidelijk
blijken. Zijne regeering verliep verder rustig, al werd het land geteisterd door een
hevigen partijstrijd, die zoo goed als geheel buiten den Koning omging; alleen de
omstreeks 1880 opkomende sociaal-democratie richtte zich heftig tegen de
persoonlijkheid zoowel als tegen het ambt des Konings. De Koning was een warm
minnaar van muziek, musiceerde en componeerde zelf, steunde geldelijk vele jonge
artiesten en ontving gaarne bekende en beroemde musici, met name Liszt, in den
Haag en op het Loo, waar hij gaarne vertoefde, afgezonderd van zijne gemalin, met
wie hij weinig overeenstemde. Het vijfen-twintigjarig feest zijner troonsbeklimming
werd overal met opgewektheid gevierd. De dood der Koningin (1877), daarna van
andere leden van het Huis van Oranje-Nassau deed den Koning besluiten tot een
tweede huwelijk (7 Jan. 1879) met de jeugdige Adelheid Emma Wilhelmina Therese,
prinses van Waldeck Pyrmont (geb. te Arolsen 2 Aug. 1858), die hem (31 Aug. 1880)
eene dochter, Wilhelmina, schonk. Een nieuw en ditmaal hoogst gelukkig
huwelijksleven was daarmede voor den bejaarden vorst begonnen, die in 1884 ook
zijn jongsten zoon Alexander, den laatsten mannelijken erfgenaam van zijn geslacht,
zag sterven. Te midden van deze gebeurtenissen in het stamhuis kwam de wensch
naar grondwetsherziening op, waartoe de Koning zich aanvankelijk weinig geneigd
betoonde, gedachtig aan de aanzienlijke vermindering der koninklijke macht in 1848.
Eerst in 1884 liet hij zich vinden voor eene grondwetswijziging, waardoor eenmaal
herziening mogelijk zou zijn gedurende een regentschap, een geval, dat bij den
hoogen leeftijd des Konings en zijn ondanks zijn forsche gestalte niet meer ongerepte
kracht spoedig nabij kon zijn. Eindelijk echter maakte in 1887 de staatkundige
toestand de wenschelijkheid eener herziening zoo tastbaar, dat de Koning toegaf
en na de door den conservatieven minister Heemskerk met de Kamers volbrachte
herziening haar (30 Nov.) deed afkondigen. De constitutionneele monarchie was
dan ook onverzwakt uit den strijd

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1572
der partijen te voorschijn gekomen. Herhaaldelijk reeds hadden verschijnselen van
nierziekte den Koning ernstig aangetast en in April 1889 werd zijn toestand zoo erg,
dat hij de regeering niet langer kon voeren. De Raad van State nam tijdelijk onder
leiding van den vice-president van Reenen het bestuur waar en maakte zich gereed
een regent te doen verkiezen, toen de Koning herstelde. In het najaar van 1890
verergerde zijn toestand wederom. 30 Oct. nam de Raad van State wederom het
bewind in handen en ditmaal moest (14 Nov.) werkelijk de Koningin tot regentes
worden aangewezen. Negen dagen later overleed de Koning. Uit zijn tweede huwelijk
alleen liet hij eene dochter na, Wilhelmina Helena Paulina Maria (geb. te 's
Gravenhage 31 Aug. 1880); zijn zoon M a u r i t s (Willem Frederik Maurits Alexander
Hendrik Karel), geb. te 's Gravenhage 15 Sept. 1843, was reeds 4 Juni 1850, zijn
beide andere zoons Willem (zie hieronder) en Alexander (kol. 74) in 1879 en 1884
gestorven.
Van zijn geschilderde portretten noemen wij verschillende door N. Pieneman en
een op gevorderden leeftijd door P. de Josselin de Jong in het bezit der koninklijke
familie.
Zie: L a u t s , Levensschets van Willem III (Amst. 1849); F. B ü r h m a n n , Het
leven van Willem III (Amst. 1874); Het leven van Willem III (Rott. 1874); Onze Koning
(Utr. 1887); G.L. K e p p e r , De regeering van Koning Willem III (Gron. 1888);
d e z e l f d e , Koning Willem III, zijn leven en regeering (Schoonhoven, 1890); J o h .
G r a m , Willem III (Apeldoorn, 1890); E.J. V e e n e n d a a l , Levensbeschrijving van
Willem III (Nijmegen, 1890).
Blok

[Willem, Wilhelm]
WILLEM (W i l h e l m ), graaf v a n N a s s a u - S i e g e n , geb. te Dillenburg 12 Aug.
1592, gest. te Orsoy 18 Juli 1642, vierde zoon van Johann der Mittlere VII, graaf
van Nassau-Siegen, en Magdalena, gravin van Waldeck-Wildungen (kol. 1221). Hij
studeerde te Heidelberg en Sedan en trad in staatschen dienst onder prins Maurits.
Hij onderscheidde zich in 1630 aan den Rijn. Tijdens het beleg van Maastricht (1632)
veroverde hij de Kruisschans aan de Schelde en die van St. Anna en andere bij
Antwerpen, later Orsoy, in het volgende jaar de Sterreschans en die van Philippine
in Staats-Vlaanderen. Hij was gouverneur van Heusden en Sluis, volgde (1632)
graaf Ernst Casimir op als veldmaarschalk en bewees goede diensten bij het beleg
van Breda (1637). In 1638 veroverde hij de schansen Stabroek en Calloo bij
Antwerpen, dat Frederik Hendrik wilde belegeren, maar moest die tegenover een
vijandelijke overmacht weder opgeven en trok terug, op welken terugtocht hij (17
Juni) zware verliezen leed en o.a. zijn eenigen zoon M a u r i t s zag sneuvelen. Bij
het beleg van Gennep (Juli 1641) werd hij ernstig aan den buik gewond, aan welke
verwonding hij een jaar later stierf. Hij was (16 Jan. 1619) gehuwd met C h r i s t i n a ,
gravin v a n E r b a c h , bij wie hij behalve den genoemden zoon verscheidene
dochters had, van welke de jongste, E l i s a b e t h C h a r l o t t e , later huwde met
G e o r g F r i e d r i c h , vorst v a n W a l d e c k .
Zijn door Mierevelt geschilderd portret is gegraveerd door W. Jzn. Delff.
Zie: A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog I, 1037, 1190, 1197; II, 65, 535-6;
Mémoires de F r é d é r i c H e n r i , passim, vooral 225; V o r s t e r m a n v a n O y e n ,
Het vorstenhuis Oranje-Nassau, 116.
Blok

[Willem, Willem Nicolaas Alexander Frederik Carel Hendrik]
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WILLEM (W i l l e m N i c o l a a s A l e x a n d e r F r e d e r i k C a r e l H e n d r i k ),
prins
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der N e d e r l a n d e n , sedert de troonsbeklimming zijns vaders in 1849 P r i n s
v a n O r a n j e , geb. te 's Gravenhage 4 Sept. 1840, gest. te Parijs 11 Juni 1879,
oudste zoon van Willem III, koning der Nederlanden, en Sophia Frederica Mathilda,
prinses van Wurtemberg. Hij werd, o.a. in de inrichting van de Raadt te Voorschoten
zorgvuldig opgevoed en studeerde (ing. 15 Oct. 1856) te Leiden, bezat groote gaven
en vertoefde op lateren leeftijd dikwijls en, vooral na den dood zijner moeder, aan
wie hij zeer gehecht was, lang achtereen te Parijs, waar hij onverwacht overleed.
Hij was ongehuwd gebleven en had zich, bij velerlei oneenigheid met zijn vader,
met de staatszaken weinig ingelaten, wat door hen, die hem hadden leeren kennen
en bij wie hij zeer bemind was, zeer betreurd werd, daar men zich van zijne
bemoeiingen veel goeds had voorgesteld ten opzichte van de binnenlandsche
staatkundige bezwaren in de jaren der regeering zijns vaders omstreeks 1866 en
later. Zijn vroege en droevige dood eenzaam buitenslands maakte in den lande een
diepen indruk.
De Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam bezit zijn in 1860 door N.
Pieneman geschilderd portret.
Vgl.: V o r s t e r m a n van O y e n , Het Vorstenhuis Oranje-Nassau, 156.
Blok

[Willem Frederik]
WILLEM FREDERIK, graaf, later vorst v a n N a s s a u - D i e t z , geb. te Arnhem 7
Aug. 1613, gest. te Leeuwarden 24 Oct. 1664, tweede zoon van Ernst Casimir, graaf
van Nassau-Dietz, en Sophia Hedwig, hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel (kol.
833). Hij studeerde te Franeker en legde zich daar toe op allerlei wetenschappen,
niet het minst op de godgeleerdheid. Jong (1629) in het leger van Frederik Hendrik
opgetreden, woonde hij diens veldtochten bij en was als ritmeester (12 Juli 1640)
tegenwoordig bij den dood zijns broeders Hendrik Casimir (zie kol. 1079) in de
vlaamsche schans St. Anna. Hij volgde dezen onder hevigen tegenstand van Frederik
Hendrik op als stadhouder van Friesland (30 Juli) maar niet in Stad en Lande en
Drente, nadat hij geweigerd had als 's Prinsen luitenant-stadhouder in het Noorden
op te treden. Frederik Hendrik droeg dan ook niet het regiment van zijn broeder op
hem over. Ook andere onaangenaamheden en verzet zelfs in zijne eigene provincie
volgden, die hem ertoe brachten den Prins de survivance in zijn stadhouderschappen
toe te staan (1641), hetgeen door de friesche Staten werd goedgekeurd. Van toen
af verbeterde de verstandhouding en graaf Willem zag zich in zijn betwist recht op
de magistraatsbestelling in Friesland bevestigd met medewerking van den Prins en
de Staten-Generaal. Ook in het leger trad hij nu weder op en bewees o.a. goede
diensten bij de verovering van Hulst (1645). Na den dood van Frederik Hendrik sloot
hij zich nauw aan bij den jongen Willem II. Hij steunde dezen krachtig in diens
optreden in zake de afdanking van het krijgsvolk en bij diens onderneming tegen
Amsterdam, die zelfs onder zijne leiding ten uitvoer werd gebracht. Bij den
plotselingen dood van den jongen Prins in 1650 hoopte hij met steun van Frankrijk
en de Oranjegezinden diens plaats in te nemen, zij het dan gedurende de
minderjarigheid van den jongen Willem III, maar noch zijne bekwaamheden noch
zijn persoon boezemden de thans bovendrijvende partij vertrouwen in, zoodat hij
ook niet in aanmerking kwam voor de begeerde plaats van luitenant-kapitein-generaal
der Unie
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en in het algemeen voor de waarneming der stadhouderlijke ambten voor zijn jongen
neef; het gelukte hem evenwel het stadhouderschap in Groningen en Drente (19
Dec. 1650) voor zichzelven te bemachtigen; evenwel niet dat in Overijsel, dat hij
eveneens begeerd had. De amnestie, door de Staten aan de ‘medeplichtigen’ van
Willem II bij het optreden tegen Amsterdam verleend, kwam ook hem ten goede
maar vertrouwen had noch de Oranjepartij noch die der Staten op hem, terwijl hij
met 's Prinsen meest vertrouwden vriend, van Aerssen van Sommelsdijk, steeds in
nauwe betrekking bleef. Ook zijn voorgenomen huwelijk met de jeugdige Albertina
Agnes, jongste dochter van Frederik Hendrik (zie kol. 60), ondervond aanvankelijk
tegenstand; het werd evenwel 2 Mei 1652 gesloten, ofschoon prinses Amalia, hare
moeder, zich er eerst tegen verzet had. Tijdens den eersten engelschen oorlog was
hij herhaaldelijk gewikkeld in plannen tot verheffing van den jongen Prins in Zeeland
en Gelderland en zelfs in Holland, waarbij dan aan hem als diens luitenant gedurende
de minderjarigheid werd gedacht, maar een en ander mislukte, ook door de
oneenigheid in het zeer verdeelde Oranjehuis zelf; ook de tegemoetkomingen van
fransche zijde konden hem niet helpen. Door een klerk van de Witt, van Ruyven
(kol. 1450), kreeg hij kennis van het plan tot de Acte van Seclusie, die door Cromwell
werd verlangd, maar hij kon de uitlevering daarvan toch niet voorkomen. Deze zaak
gaf aanleiding tot nieuwe ernstige oneenigheid tusschen hem en den leider der
Statenpartij, die voortdurend het oog op zijn gedragingen hield, met name op zijne
verhouding tot den engelschen pretendent Karel II, dien hij in Sept. 1654 te Aken
bezocht, en tot de voornaamste hollandsche Oranjegezinden. De tusschenkomst
van de Witt in de groningsche woelingen (1655) bracht intusschen met meer
persoonlijke kennismaking een betere verhouding tusschen beiden tot stand, al
werd die weder bedreigd door de ontdekking van het verraad der klerken van de
Witt en het aannemen door den in 1654 met zijne geheele familie door den Keizer
in den rijksvorstenstand verheven graaf, thans vorst van Nassau - Dietz, van het
hem door Overijsel aangeboden luitenant-gouverneurschap voor den jongen Willem
III. Het door den dood van Brederode (1655) opengevallen veldmaarschalksambt
opende den vorst nieuwe kansen maar, ofschoon hij zich bereid verklaarde bij eene
benoeming tot dat ook door zijn neef Johan Maurits begeerde ambt de ‘harmonie’
te teekenen, die de Witt van hem eischte en waarbij hij Overijsel moest opgeven,
geene andere stadhouderschappen verklaren te begeeren dan die hij bezat en de
Acte van Seclusie zou moeten aannemen, had de benoeming niet plaats; toch
ontnam de Witt den vorst niet all hoop daarop om hem afhankelijk te houden, al
wilde Amsterdam, dat hem bleef wantrouwen, er niets van weten. De Witt werkte
met den vorst in 1656 in Overijsel, in 1658 en 1661 in Groningen mede tot het
beeindigen der daar gerezen moeilijkheden. De vorst bleef sedert bij de Oranjepartij
op gematigdheid aandringen, hetgeen hem, ofschoon soms met zijne schoonmoeder
samenwerkend, bij haar niet weinig in verdenking bracht zijn eigen belangen boven
die van den jongen Prins te stellen. Bij de verwikkelingen met Munster in 1660 werd
hem eindelijk (29 April) de leiding der naar Oostfriesland afgezonden troepen
toevertrouwd en hij werkte toen eendrachtig met de Witt mede ook tot voorbereiding
der verdedigingsmaatregelen tegen Engeland, al verklaarde hij steeds de belangen
van zijn neef te willen bescher-
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men. Hij bemachtigde na een kort beleg de door de Munsterschen bezette
Dylerschans in Oostfriesland (4 Juni), waarin hij een staatsche bezetting legde. Een
ongeluk met een ruiterpistool, dat hij onderzocht, trof hem (24 Oct.) te Leeuwarden;
hij overleed zeven dagen daarna aan de gevolgen daarvan, zijne weduwe drie
kinderen nalatend: A m a l i a , S o p h i a H e d w i g en Hendrik Casimir, die hem
opvolgde (kol. 1080).
Zijn door W. de Geest in 1632 geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam, terwijl een door A. Hanneman 1661 in het museum te Weimar, en een
door P. Nasou 1662 geschilderd portret in het Mauritshuis te 's Gravenhage hangt
o

(zie E.W. M o e s , Iconographia Batava, n . 9100).
Een aantal brieven van hem in G r o e n 's Archives, 2e Série, t. III, IV en V; verder
bij v a n S y p e s t e y n , Geschiedkundige Bijdragen, I ('s Gravenhage, 1864).
Zie: U l r . H u b e r , Oratio de vita gloriosa et exitu tragico Guil. Fred. (1664); G.
B o ë t i u s , Het godtzaligh leven en het gelukzalig sterven van den doorl. Prince
Wilhem Frederick Vorst van Nassau (Leeuwarden, 1665).
Blok

[Willem Hendrik, Wilhelm Heinrich]
WILLEM HENDRIK (W i l h e l m H e i n r i c h ), vorst v a n N a s s a u - U s i n g e n ,
geb. 2 Mei 1683, gest. 14 Febr. 1718, zoon van Wolrat, vorst van Nassau-Usingen,
en Catharina, rijksgravin van Croy-Roeulx (kol. 1587). Hij was in 1703 overste in
staatschen dienst en huwde (16 April 1706) met C h a r l o t t a A m a l i a , vorstin
van Nassau-Dillenburg.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau, 68.
Blok

[Willem Lodewijk, Wilhelm Ludwig]
WILLEM LODEWIJK (W i l h e l m L u d w i g ), graaf v a n N a s s a u , heer van
Beilstein, geboren te Dillenburg 13 Maart 1560, gest. te Leeuwarden 13 Juli 1620,
oudste zoon van Johann, graaf van Nassau-Dillenburg, en Elisabeth, landgravin
van Leuchtenberg (kol. 1219). Hij werd opgevoed te Dillenburg en leerde op de
hofschool aldaar, later aan de nieuwe school te Siegen, te zamen met graaf Maurits
en de andere jonge Nassau's en verwanten, ten slotte in hetzelfde gezelschap aan
de toen calvinistische hoogeschool te Heidelberg. De onaanzienlijke figuur van den
jongen kleinen en hooggeschouderden vorst deed weinig van hem als krijgsman of
staatsman verwachten. Hij vergezelde zijn vader in October 1577 naar de
Nederlanden en kwam aan het hof van prins Willem van Oranje te Antwerpen; van
daar uit bezocht hij met het gezantschap van den markies van Havré het engelsche
hof (voorjaar 1578). Eerst in Sept. 1579 trad hij als kolonel in staatschen dienst,
waarin hij ook na het vertrek zijns vaders bleef en zich reeds dadelijk in den veldtocht
aan de Maas onderscheidde. Na den afval van graaf Rennenburg ging hij met zijn
regiment Nassausche ruiterij naar Friesland (Mei 1580), waar hij sedert zijn
werkzaamheid vond in de moeilijke guerrilla, die daar 14 jaren lang gevoerd werd
tegen den spaanschen veldheer Verdugo. Bij Coevorden ernstig gewond in het
been (13 Aug. 1580), bleef hij sedert hinkende, wat hem niet belette om als
bevelhebber der ruiterij in deze streken, waartoe de Prins van Oranje als gouverneur
hem benoemde (22 Juni 1581), uitstekende diensten te bewijzen. De Friezen, die
reeds in 1579 de aandacht op hem gevestigd hadden, verlangden hem als
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gouverneur en kapitein-generaal maar voorloopig kwam daar niets van; eerst 11
Febr. 1584 werd hij luitenant-gouverneur van Friesland en kolonel der ruiterij aldaar.
Bij Noordhorn (30 Sept. 1581) en in tal van andere gevechten onderscheidde
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hij zich; vurig calvinist, vond hij bij de Friezen hartelijke tegemoetkoming. Na den
dood van Oranje werd hij (16 Oct. 1584) door den Frieschen Landdag tot ‘absoluut
gouverneur en kapitein-generaal’ gekozen, welke keuze (10 Nov.) door de
Staten-Generaal werd bevestigd. Als zoodanig wist hij zich een groot aanzien te
verwerven zoo door zijn militaire bekwaamheden als door zijn calvinistischen
godsdienstijver en zijn krachtigen strijd tegen de Spaanschgezinden en later tegen
de aanhangers van Leycester in het gewest. Zijn friesche bijnaam ‘Uz Heit’ (onze
(lands)vader) wijst op zijn groote populariteit als leider der friesche regeering. De
oprichting der hoogeschool te Franeker (1586) getuigt van zijn breeden blik. In den
strijd tegen Verdugo, die in Januari 1586 zijn onderbevelhebber Tassis naar Friesland
zond (slag bij Boxum), werd met afwisselend geluk maar ten slotte toch met voordeel
gestreden. Tegenover de leycestersche woelingen ook in Friesland schaarde hij
zich beslist aan de zijde der Staten en gaf zijn jongen neef Maurits raad. In
dienzelfden tijd (25 Nov. 1587) huwde hij zijne nicht Anna, gravin van Nassau,
dochter van prins Willem, die hem echter reeds na een gelukkig huwelijk 13 Juni
1588 ontviel zonder hem kinderen te hebben geschonken (zie kol. 151). Aan de
voorbereiding van Maurits tot veldheer had de in de wetenschappelijke beginselen
en de geschiedenis der krijgskunst zeer ervaren graaf een belangrijk aandeel. Hijzelf
oefende zich onophoudelijk in de theorie zoowel als in de practijk der nieuwere
krijgskunde. Naast Maurits is hij zoo de schepper van het voortreffelijke staatsche
leger, waarmede deze sedert 1590 zijn schitterende wapenfeiten volvoerde. Aan
Maurits' zegepralen voor Zutphen en Deventer en Nijmegen (1591) had hij groot
aandeel; zoo ook aan die voor Steenwijk en Coevorden (1592). Maar vooral had hij
het oog gericht op de verovering van Groningen en Groningerland, waar Verdugo
zich nog telkens roerde, terwijl in Friesland zelf eene partij onder Karel Roorda den
eigen stadhouder bleef bestrijden. Een snelle tocht in Vlaanderen (1593) had weinig
succes maar de aanvankelijk mislukte plannen tegen Groningen werden in 1594
krachtiger aangevat en leidden tot de verovering der sterke het Noorden
beheerschende vesting (13 Juli). Hij werd zelf stadhouder van Groningen en Drente,
die vooral door zijn hardnekkigen kamp gewonnen waren. De nieuw veroverde
gewesten werden door hem als provincie Stad en Lande en landschap Drente,
waarover hij (24 Aug. 1596) tot gouverneurgeneraal werd aangesteld,
gereorganiseerd; hij legde er aanzienlijke versterkingen aan en vernieuwde de oude
volgens de beginselen der nieuwere vestingbouwkunst; hij leidde er met krachtige
hand de invoering van het Calvinisme. Telken winter beraamde hij ook voortaan
gelijk te voren met Maurits en de leden van den Raad van State de te ondernemen
veldtochten, terwijl hij alle verzet in Groningen wist te breken. Aan den veldtocht
van den Rijn af tot in Twente (1597) nam hij met zijne regimenten uit het Noorden
krachtdadig aandeel, gelijk in 1598 aan den strijd in den Gelderschen Achterhoek
en den verderen kamp tegen den admirant Mendoza. De onderneming in Vlaanderen,
die eindigde met den slag bij Nieuwpoort, had ook hij afgeraden, ofschoon hij Maurits
aanzienlijke hulpbenden toezond. De organisatie van de nieuwe provincie Stad en
Lande, de calviniseering ook van Drente en de telkens weder opstekende friesche
woelingen
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leverden nog omstreeks 1600 ernstige bezwaren op, die hij echter met beleid wist
weg te nemen. Intusschen belette hem dit niet aan het beleg en de verovering van
Grave (1602) deel te nemen gelijk aan dat van Sluis (1604) en aan de maatregelen
tot afweer van Spinola in de volgende jaren. De onderhandelingen over het Bestand
werden ook door hem niet met onverdeeld vertrouwen gevoerd, maar hij trachtte
toch den al te weerbarstigen Maurits door gematigdheid tot rede te brengen en
vooral den vrede tusschen dezen en Oldenbarnevelt, zijn ouden medestander uit
den leycesterschen tijd, te bewaren of te herstellen. Aan de slotonderhandelingen
te Antwerpen nam hij (einde Maart 1609), de ‘vredemaker’, persoonlijk deel als een
van de gevolmachtigden der Staten en was een der onderteekenaars van het
Bestand. De arminiaansche en remonstrantsche woelingen waren hem, den strengen
calvinist, een ergernis van den beginne af en met toenemenden weerzin sloeg hij
het verloop der twisten gade. Nadat hij in het voorjaar van 1607 de regeering over
de hem door den dood zijns vaders (8 Oct. 1606) toegevallen erfenis van Dillenburg
en Herborn had aanvaard en in de laatste stad eene hoogeschool had opgericht
(1609), heeft hij alleen nog in den zomer van 1613 dit nieuwe gebied bezocht. De
stichting der groninger hoogeschool (23 Aug. 1614) geschiedde met zijne krachtige
medewerking. Intusschen begonnen de kerkelijke twisten in Holland een ernstig
karakter te vertoonen. Aanvankelijk trad hij verzoenend tusschenbeide en ried tot
onderlinge verdraagzaamheid maar weldra verklaarde hij zich beslist voor de
contra-remonstrantsche beginselen en trachtte Maurits te overtuigen van de
wenschelijkheid om deze ongerept te handhaven. Op zijn raad en aandrang stelde
Maurits zich partij en de friesche stadhouder hield niet op hem aan te zetten tot de
door de contra-remonstranten gewenschte krachtige maatregelen, die hij door de
friesche en groningsche afgevaardigden der Staten-Generaal deed steunen. Toch
wilde hij nog steeds ook aan de remonstranten zekere vrijheid toestaan. Maar het
optreden van Maurits in Utrecht en daarna in Holland werd zeer door hem toegejuicht
evenals de gevangenneming van Oldenbarnevelt en zijne lotgenooten en de
verzetting der regeering in de hollandsche steden. Het bijeenroepen eener
Synode-Nationaal ter beslechting der geschillen in contra-remonstrantschen zin
had zijn volle goedkeuring. Het doodvonnis over Oldenbarnevelt achtte hij echter
te zware straf en hij trachtte tevergeefs de uitvoering daarvan nog te verhinderen
in een soms voor onecht gehouden brief aan Maurits: nu de Unie gered was en de
geloofseenheid zou hersteld worden, was hij voldaan. Maar reeds begon in
Duitschland de groote krijg, die naar zijne meening ook hier den oorlog weer kon
doen ontbranden; hij begon met Maurits te spreken over aan den keurvorst van de
Paltz te verleenen steun in Bohemen. Nog eenmaal ondernam hij in den winter van
1619 op 1620 een zijner talrijke reizen naar den Haag en keerde daarop terug naar
zijn geliefde woning, het Prinsenhof te Leeuwarden. Daar overviel hem (23 Mei
1620) een beroerte; hij nam schriftelijk afscheid van zijne beide neven Maurits en
Frederik Hendrik en beval den Friezen zijn broeder Ernst Casimir als opvolger aan.
Tot zijn dood toe was hij getrouw aan zijn lijfspreuk: ‘Wills Gott, mit Ehren’. Zijn lijk
werd bij dat zijner echtgenoote in de Groote Kerk te Leeuwarden bijgezet.
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Zijn door M. Jzn. Mierevelt in 1609 geschilderd portret is in het Rijksmuseum te
Amsterdam, een door J.v. Ravesteyn in het Welfenmuseum te Herrenhausen.
Van en aan hem een aantal brieven bij G r o e n Archives, 2e Série, t. I en II en
Annibal et Scipion ou les Grands capitaines avec les ordres et plans de bataille et
les annotations, discours te remarques politiques et militaires de mr. le Comte Guill.
Lud. de Nassau (La Haye, 1675). Uit zijne naaste omgeving vele berichten bij v a n
R e y d , Historie der Nederl. oorlogen begin ende voortganck (Arnh. 1626). Over
hem: U b b o E m m i u s , Commentarius de vita et morte Dom. Guilielmi Ludovici
Comitis Nassovii (Gron. 1621); J.A.C. v a n H e u s d e n , Diatribe in Guil. Lud. vitam,
ingenium, merita (Traj. ad Rhen. 1835); L.H. W a g e n a a r , Het leven van graaf
Willem Lodewijk (Amsterdam-Pretoria, z.j.). Zijn lijfdichter was J a n S t a r t e r , die
een Lijcclacht (Franeker 1620) over hem uitgaf.
Blok

[Willem Maurits, Wilhelm Moritz]
WILLEM MAURITS (W i l h e l m M o r i t z ), vorst van N a s s a u - S i e g e n , geb. te
Hulst 18 Jan. 1649, gest. te Siegen 23 Jan. 1691, oudste zoon van Heinrich, graaf
van Nassau-Siegen, en Maria Magdalena, gravin van Limburg-Stirum (kol. 1075).
Hij trad in staatschen dienst en steeg daarin onder Willem III tot den rang van
generaal, was ook kommandeur der Duitsche Orde. Hij huwde (6 Jan. 1678) met
E r n e s t i n a C h a r l o t t e , vorstin v a n N a s s a u - S c h a u m b u r g , en had bij
haar twee zoons: F r i e d r i c h W i l h e l m A d o l f en K a r l L u d w i g H e n d r i k .
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het Vorstenhuis Oranje-Nassau, 127.
Blok

[Willems, Jan]
WILLEMS (Jan), geb. 1533, overl. 1588, gehuwd met A a g t P i e t e r s (overl.
1589), uit welk huwelijk 4 zoons en 5 dochters. In 1557 werd hij, nadat de
Waterlanders zich hadden afgescheiden, bij de strengere doopsgezinden tot oudste
gekozen en door Dirk Philips in zijn ambt bevestigd. Zijn standplaats was Hoorn,
alwaar hij sinds 1559 met Lubbert Gerrits krachtig werkzaam was. Hij behoorde
onder de scheidsmannen in den twist in 1567 te Franeker ontstaan, die tot de
scheuring der Vriezen en Vlamingen leidde. Aangesloten bij de Vriezen streefde hij
voortdurend naar bevrediging, waarvan o.a. de Heemstervrede van 1574 een vrucht
was. Hij was de stamvader van het geslacht Sleutel.
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Het geslacht Sleutel in Doopsgez. Bijdr. 1867,
50-65.
Vos

[Willemsz, Jan]
WILLEMSZ. (Jan), geb. te Keulen in 1583 op Hemelvaartsdag (9 Mei), overl. in de
Rijp 1660, doctor in de medicijnen, was ruim 50 jaren een geliefd doopsgezind
prediker in de Rijp. Een aantal zijner leerredenen, die oudtijds zeer in den smaak
vielen gaf hij uit in Postilla oft Sermoenboeck (Hoorn 1647). In dezen bundel komen
69 leerredenen voor. Later gaf hij nog een twaalftal preeken uit: 't Kleyn
Sermoen-boeck (Amst. 1656). Voorts nam hij deel aan den strijd tegen de Socinianen
in een vlugschrift: Raegh Stock voor Nittert Obbesz raegh besem (Amst. 1627) en
een betoog, dat de diakenen of armendienaars niet met handoplegging moesten
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worden bevestigd: Grondigh ondersoeck (de Rijp 1652). Zijn portret is anoniem
gegraveerd door S. Savry.
Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten (Amst. 1744) II, 651, 683.
Vos

[Wils, Pieter]
WILS (Pieter), geb, te Leiden, gest. te Haarlem ± 1647, vervaardigde een Loflieddicht
op de natuerkund van C. Drebbel, voorkomende o.a. in de uitgave van diens Natuur
der elementen (Rott
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1621). In 1626 kreeg hij te Haarlem vergunning de geometrie uit te oefenen; Ampzing
(1628) spreekt niet alleen van zijn sterrekundige waarnemingen, doch ook van zijn
kunst in het aanleggen van schansen. Van zijne werkzaamheid als gezworen
landmeter getuigen verschillende kaarten op het rijksarchief (9 Juli 1630 en Mrt.
1644) en het gemeente-archief te Haarlem; in 1633 werd hij belast met het maken
eener kaart van de omstreken der stad, gaf Oct. 1635 zijn kaart van den Schermer
met de verkaveling, gedrukt in het Octroy van de Schermer (Alkm. 1635) en
vervaardigde omstreeks 1643 met de landmeters Sal. de Bray en Pieter Post eene
grondteekening voor de vergrooting van Haarlem. Uit zijn eerste vrouw M a y k e
d e H a a s , is 19 Mrt. 1630 aldaar gedoopt F r a n c i j n t j e W.; 12 Aug. 1646
hertrouwde hij er met C a t h a r i n a B u y c k . Op haar verzoek schiftte Gerard van
Kinckhuysen de nagelaten papieren van ‘mijn meester goeder ghedachte’; ‘deselve
meestendeels voor lange van hem geschreven’, andere ‘doordien hem tijdt ghebrack,
meest niet vol’ en hij zelf ‘uyt dit stoffelijck leven geruckt ende wechgenomen, eer
hij de wercken en blijcken van syn hooghbegaefde wetenschap in de mathematica
heeft konnen vervaardigen om in druck uyt te geven’, zijn die in zeer zuiver
nederlandsch gestelde geschriften door dezen ter perse gelegd als: Mr. P i e t e r
W i l s , Wiskonstighe wercken, bestaende in eenighe meetkonstighe ende
hemelklootsche aenteyckeningen, elck met hare verklaringhen ende bewijsen
(Haerlem 1648 en Amst. 1654, met andere voorrede).
Zie: A m p z i n g , Beschr. en lof der stad Haerlem (ald. 1628) 344; v a n d e r
W i l l i g e n , Les artistes de Harlem (ald. 1870) 334-6; H i n g m a n , Inv. verzam.
kaarten in het rijksarch. II ('s Grav. 1871) 277, 78, 88; A l l a n , Gesch. en beschr.
van Haarlem I (ald. 1874) 33.
de Waard

[Winhoff, Hermannus]
WINHOFF (Hermannus), geb. te Deventer; overl. te Utrecht Nov. 1595, zoon van
den volg. en Zwanida van Beveren. Hij studeerde aan verschillende buitenlandsche
universiteiten, o.a. te Marburg, waar hij 7 Nov. 1573 werd ingeschreven. Na den
doctoralen graad in de rechten te hebben verkregen, keerde hij in het vaderland
terug. Hij diende den Prins van Oranje als secretaris en wist zich, hoewel geen
landzaat, tijdens de leycestersche woelingen in 1586 van een plaats als raadsheer
in het hof van Utrecht meester te maken. In Dec. 1590 met anderen als zoodanig
afgezet ‘quod a Lecestro promoti essent’, werd hij in het begin van het volgend jaar
weder hersteld. Bij commissie van 9 Nov. 1595 werd hij met andere raadsheeren
door de Staten-Generaal aangesteld om te beslissen in een geschil tusschen de
stad Groningen en Ommelanden. Reeds weinige dagen later overleed hij. Van
Buchel roemt zijn bekwaamheid als jurist, speciaal zijn kennis van het kanoniek
recht, en noemt hem: ‘homo doctus et diligens, in jure bene versatus et munerum
corruptelis minus obnoxius’. Met Everardus Bronchorst was hij bevriend en stond
hij in correspondentie.
Zie: Diarium v a n B u c h e l l , 138, 253, 353, 409; Diarium Ev. B r o n c h o r s t i i
20, 23, 28; Kroniek Hist. Gen. XIV (1858) 170; XXI (1865) 432, 574; v.d. W a t e r ,
Utr. Placaatb. 1053.
van Kuyk

[Winhoff, Melchior]
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WINHOFF (Melchior), geb. 1500 in Duitschland, als eenige zoon van den medicus
J o h a n W. en F e m m a t e n H a e m , die zich in 1510 te Oldenzaal vestigden,
door zijne geschriften
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voor het overijsselsche recht van de grootste beteekenis. Waar hij studeerde en
den meesterstitel verwierf, is onbekend; als ‘magister Melchior Winhoff’ is hij in 1571
(in de Acta Visitationis, 103) genoemd onder de provisors van het H.G. gasthuis te
Ootmarsum. Hij was hier advocaat en in 1568 burgemeester. Nog in 1574 komt hij
voor als provisor van het genoemde gasthuis, maar blijkens een acte van 1585 was
hij overleden, zoodat ten onrechte in Navorscher 1859, 167, als sterfjaar wordt
aangegeven 1572. Hij was gehuwd met Z w a n i d a v a n B e v e r e n , die hem tien
kinderen schonk. Niet minder begiftigd was hij met aardsche goederen. Door twee
omvangrijke geschriften heeft hij gepoogd het in de eerste helft der 16e eeuw in
Overijssel geldende recht met eene verklaring der toen geldende bepalingen samen
te stellen. Hij bewerkte hiertoe aanvankelijk het landrecht van Twenthe, op aansporen
van Berndt van Schedelick, landcommandeur der Balye in Westphalen, aan wien
de bewerking is opgedragen. Als schrijver van dit, Dat Landrecht van Twenthe, dient
hij zich aan als M e l c h i o r t h e n W i j n h a v e . Het handschrift, dat eerst in de
19e eeuw ontdekt is, werd het eerst uitgegeven door R.E. H a t t i n k (Zwolle 1898,
Werken Ver. v. Overijss. Regt en Gesch.), die het als tusschen 1521 en 1529
geschreven beschouwt. Later heeft hij den arbeid weder opgevat en het
overijsselsche recht opnieuw en uitvoeriger bewerkt, uitgegeven als: Landtrecht van
Auerissel. Tho samen gebrachtvnde v'hgelecht dor M e l c h i o r e n W i n h o f f
(Deventer bij S. Steenberch 1559), opgedragen aan Johan van Ligne, graaf van
Arenberg. Vooral dit geschrift heeft zeer groot gezag gekregen en een invloed
geoefend, die duidelijk in de redactie van de overijsselsche codificatie van 1630 is
te zien. Een 2e druk met aanteekeningen van J.A. d e C h a l m o t en J.W. R a c e r
verscheen in 1782 te Kampen.
Vgl. de inleiding van d e C h a l m o t voor deze uitgave en die van H a t t i n k voor
de zijne; over zijn geslacht ook Navorscher 1859, 167-168.
van Kuyk

[Winter, Carel Frederik]
WINTER (Carel Frederik), geb. 5 Juli 1799 te Jogyakarta, gest. 14 Jan. 1859 te
Soerakarta, zoon van J o h a n n e s W i l h e l m u s W. en C h r i s t i n a L o u i s a
K a r n a t z . Hij werd in 1818 tot adjunct-translateur in de javaansche taal benoemd
en in 1825 tot translateur, terwijl hij tevens notaris was. Bij de oprichting van het
instituut voor de javaansche taal te Soerakarta werd hij belast met het geven van
onderwijs in het javaansch tot 1843, toen die instelling opgeheven werd. In 1844
werd hij met Wilkens door de regeering belast met de samenstelling van een
uitgebreid etymologisch javaansch-nederlandsch woordenboek, waarvan alleen
‘een eerste proeve’ gedrukt is (Tijdschr. v. Ned. Indië, VI (1844) 1, 76, 550). In 1846
werd hij ter beschikking gesteld van den gouv. commissaris voor de Vorstenlanden,
J.F.W. van Nes, en in 1847 kreeg hij de opdracht, een gedeelte der ind. wetgeving
in het javaansch te vertalen.
Zijne voornaamste werken zijn: uitgaven van den Romo, een jav. gedicht (Verh.
Bat. Gen. XXI); Hangling Darmo (ibid. XXV); Lonjang Damar Woelan (ib. XXX);
Prozabewerkingen van de Bratajoeda, Rama en Ardjoenasasra (uitgegeven door
R o o r d a , 1845); Het boek Adji-Saka (uitgegeven door G a a l en R o o r d a , 1857);
Javaansche zamenspraken (1e deel uitgegeven door R o o r d a , 1848), 2e dl. uitg.
door K e y z e r , 1858); Kawi-
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Javaansch woordenboek (uitgegeven door v a n d e r T u u k , 1880).
Zie: W.R. v a n H o ë v e l l in Tijdschr. v.N.I. 1852, II, 215 met portret; A.B. C o h e n
o
S t u a r t in Jav. Courant van 29 Jan. 1859, n . 9; Hand. en Geschr. Ind. Gen. VI,
51; D. H a r t e v e l t in Tijdschr. v. Ned. Indië 1867, I, 523-531; Encycl. v. Ned. Indië
IV, 777-778.
Juynboll

[Wirtz, Paul]
WIRTZ (Paul), baron von Ornholm, geb. 30 Oct. 1612 te Husum (Holstein), overl.
te Hamburg 23 Mrt. 1676. Van geringe afkomst is Wirtz (of W u r t z ) door zijn
verdiensten van de laagste tot de hoogste militaire rangen opgeklommen. Met roem
onderscheidde hij zich in den oorlog tusschen Zweden en Polen en werd daarvoor
door den koning van Zweden in den adelstand verheven met den titel van baron
van Ornholm. Later in dienst der Republiek der Ver. Nederl. overgegaan werd hij
17 Jan. 1668 benoemd tot 2en veldmaarschalk. Onder Johan Maurits en Wirtz stond
het leger aan de Schelde en den IJsel in dat jaar. In 1672 bestreed hij met grooten
moed de Franschen bij hun overtocht over den Rijn, waar hij ± 2000 man infanterie
en cavalerie commandeerde. Als bevelhebber van den rechtervleugel van het leger
in de hollandsche waterlinie had hij zijn hoofdkwartier te Gorinchem. Op 18 Aug.
weerde hij een aanslag der Franschen op deze stad af. Op 1 Sept. vermeesterde
hij het kasteel van Poederooyen; later trok hij met zes regimenten naar Zeeland,
ten einde daar een eventueele landing te beletten. In 1674 verzocht hij zijn ontslag
uit den dienst der Alg. Staten en overleed 2 jaren later te Hamburg. Drie jaar na zijn
overlijden is zijn lijk naar Amsterdam vervoerd en op 24 Oct. 1679 aldaar in de Oude
kerk begraven. Door Rom. de Hooghe is zijn lijkstatie in prent gebracht. Zijn portret
is gegraveerd door Chr. Hagens.
In 1910 is te Keulen een vereeniging opgericht van personen, die beweren a f te
stammen van Paulus Wirtz en aanspraken te hebben op zijn erfenis van eenige
millioenen guldens. Het testament van W. zou vervalscht zijn en de Republiek zou,
onder bedreiging met geweld, de nalatenschap aan Hamburg hebben afhandig
gemaakt. Ook de gerechtshoven te Weenen hebben zich reeds met deze zaak bezig
gehouden.
Zie: J. d e V r i e s e n J.C. d e J o n g e , Nederl. Gedenkpenningen II (1837)
98-108; Mil. Spect. 1848; B l o k , Gesch. v. het Nederl. Volk V, 234, 264, 271, 275,
301, 309.
Eysten

[Wissekercke, Gillis van]
WISSEKERCKE (Gillis v a n ), heer van Couwerve enz., geboortejaar onbekend,
gest. in 1631, zoon van H u b r e c h t v a n W i s s e k e r c k e (gest. in 1596) en
A n n a W o l f s w i n k e l , gehuwd met M a r i a v a n C a t s . Het geslacht, afkomstig
van Noord-Beveland en tot aanzien en rijkdom gekomen door het rentmeesterschap
van Zeeland bewester Scheld, was sedert 1493 te Middelburg gevestigd, waar
verschillende leden in de regeering kwamen. Omstreeks 1600 koos Gillis, die
katholiek gebleven en mogelijk ontstemd was door den invloed dien Maurits zich in
1596 als eerste edele aanmatigde, de zijde van Spanje en zette zich in de Zuidelijke
Nederlanden neer, waar hij o.a. te Mechelen woonde. Hij bleef echter in het bezit
zijner goederen in Zeeland en Brabant en verkreeg sauvegarde om deze te kunnen
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bezoeken. In 1627 werd hiertegen bezwaar gemaakt door de regeering van Tolen,
in verband met een inval der Spanjaarden in Zuid-Beveland in dat jaar; zij
waarschuwden dat Wisse-
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kercke, ‘een partijdig man, waarvan de Landen geen goed staet te wachten’, de
sterkten op Tolen bezichtigd en de kreken door het verdronken land van
Zuid-Beveland bij Reimerswaal verkend had; zij verzochten, dat zijn sauvegarde
mocht worden ingetrokken, waaraan geen gevolg gegeven werd. De gegrondheid
der waarschuwing bleek in 1631, toen Wissekercke bij den slag op het Slaak om
het leven kwam; hoogstwaarschijnlijk was hij daarbij als gids opgetreden. De Staten
van Zeeland en de Staten-Generaal verklaarden nu zijn goederen verbeurd; die in
Zeeland brachten meer dan 180000 gld. op. Tevergeefs zocht de spaansche
regeering bij den vredehandel van 1633 en later te Munster schadeloosstelling voor
de familie te verkrijgen; de heerlijkheid Pellenberg (of Peltenberg), in 't bezit van
den tweeden zoon J a n , werd daarop in 1653 tot een baronie verheven. De oudste
zoon P h i l i p s , ridder van Alcantara, was kapitein in spaanschen dienst, de jongste
zoon W i l l e m , die door een enkel gedicht naam maakte, trad in de orde der
Jezuiëten (zie S o m m e r v o g e l , Bibl. VIII, 1175); twee dochters A n n a M a r i a
en M a g d a l e n a omhelsden evenzeer den geestelijken staat.
Zie: F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 986 en M.G. d e B o e r ,
De slag op het Slaak in Tijdschr. v. Gesch. 1911, 161.
M.G. de Boer

[Woelderen, Carel Louis van]
WOELDEREN (Carel Louis v a n ), geb. 22 Juli 1839 te Velp, overl. 17 Febr. 1904
te Dieren, zoon van C a r e l L o u i s en M a r g a r e t h a R e d d i n g i u s . Hij was
adelborst op het instituut te Willemsoord van 15 Oct. 1854 tot 4 Sept. 1857, daarna
tot adelborst 1e klasse benoemd en tot luitenant ter zee 2e klasse 19 Februari 1860;
hij was daarna aan boord van het opnemingsvaartuig ‘Pylades’ twee jaar werkzaam
aan de opneming van straat Banka. 20 Sept. 1866 legde hij het theoretische examen
voor luit. ter zee 1e klasse met den eersten graad af; hij werd in 1871 tot dezen rang
benoemd. In 1867 werd hij met den luit. ter zee 1e klasse J.H. Haakman
gedetacheerd bij de practische oefeningen in het kamp van Zeist en 10 Nov. 1867
aangesteld tot eerste-officier op Z. Ms. stoomschip ‘Timor’. In Oost-Indië aangekomen
werd hij benoemd tot commandant van Z. Ms. opnemingsvaartuig ‘Staveren’ en was
als zoodanig wederom drie jaar werkzaam bij den dienst der hydrographie. In 1872
werd hij van regeeringswege afgevaardigd naar de wereldtentoonstelling te Weenen
en in 1875 gedetacheerd te Amsterdam bij de gereedmaking van Z.Ms.
ramtorenschip ‘Koning der Nederlanden’. Op zijn verzoek 16 Febr. 1877 eervol uit
den dienst ontslagen werd hem korten tijd daarna namens prins Hendrik de
betrekking aangeboden van directeur der koninklijke nederlandsche stoomvaartmij.
‘Zeeland’, waarop zijne benoeming spoedig volgde. Van Woelderen heeft zeer
moeilijke jaren bij de ‘Zeeland’, die stoombooten op Queensborough in de vaart
heeft, doorleefd. Door prins Hendrik was de aflossing eener leening, groot 32 ton,
gegarandeerd, en door de zware lasten van nog 7 ton andere obligatiën was de
maatschappij na 's prinsen overlijden in 1879 niet krachtig genoeg om zich door de
eerste moeilijke jaren, die eene maatschappij altijd heeft, heen te werken. Met de
erfgenamen van den prins werd in 1882 eene overeenkomst gesloten, ten gevolge
waarvan het restant der leening door hen werd afgelost en de uitstaande aandeelen
tot 50% werden teruggebracht. De maatschappij kon dientengevolge van 1882 tot
1886 aan de aan-
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deelhouders 6% dividend over de gereduceerde aandeelen, dus 3% van het vroeger
gestorte uitkeeren. In 1887 werd echter weder met dividend-betaling geëindigd. In
1899 werd de boekwaarde der aandeelen nogmaals tot de helft, d.i. 1/4 der
oorspronkelijke waarde teruggebracht. De geschiedenis zijner maatschappij is dus
altijd, tijdens van Woelderen directeur was, eene lijdensgeschiedenis geweest.
Hij was van 1888-1901 lid van de Provinciale Staten van Zeeland, een der
oprichters van de vlissingsche zeevaartschool, lid van de rijkscommissie in zake de
exploitatie van steenkolenmijnen enz. 1 Jan. 1904 legde hij zijne betrekking van
directeur der mij. ‘Zeeland’ neer en vertrok naar Dieren, waar hij overleed. Bij zijn
vertrek uit Zeeland 29 Dec. 1903, werd hem een huldeblijk aangeboden door ‘68
notabele ingezetenen uit alle deelen der provincie’. Hij was 16 Mei 1876 op Huize
Landfort, nabij Mechelen, gem. Gendringen, gehuwd met C a r o l i n a C o r n e l l a
E m m a H e l e n e J u s t i n e L u y k e n , geb. 20 Nov. 1853 op Landfort, dochter
van Dr. med. J o h a n n A l b e r t en van E m m a C h a r l o t t e V i e b a h n .
Zie Maandbl. de Ned. Leeuw 1910, reg.
Eysten

[Wolf, Friedrich August]
WOLF (Friedrich August), philoloog, geb. te Hainrode (Thüringen) 15 Febr. 1759,
overl. te Marseille 8 Aug. 1824, is, op raad van Ruhnkenius, door curatoren in 1796
beroepen naar Leiden toen Jean Luzac de professie van het grieksch neergelegd
had. Wolf heeft toen bedankt, niet onwaarschijnlijk omdat Wyttenbach hem zeer
subjectieve inlichtingen gegeven had omtrent het verblijf in Holland en de prijzen
der levensmiddelen in Leiden. Niettegenstaande den invloed van Ruhnkenius en
de vrijgevigheid van curatoren die het traktement verhoogden tot 2400 gulden,
waarbij nog 700 gulden emolumenten kwamen, en de gebruikelijke 1000 gulden
voor een buitenlandsche verhuizing, weigerde Wolf. Een jaar later, 25 Oct. 1797,
heeft hij Ruhnkenius bezocht, met zijn reismakker Ochsner. Veel spijt heeft hij toen
van zijn weigering gehad; toen R. 14 Mei 1798 overleden was, heeft Wolf bij den
curator H. de Bosch moeite gedaan om opnieuw een beroep te krijgen. Maar toen
was Wyttenbach reeds als opvolger aangewezen.
De verdere lotgevallen van Wolf staan tot Holland is geen betrekking.
Zie: Allg. Deutsche Biogr XLIII, 737, S. R e i t e r in Neue Jahrb. klass. Altertum
o

XVIII (1906) 1; S l i j p e r in Ned. Spectator 2 Juni 1906, n . 22.
Slijper

[Wolff, Didericus Engelbert Willem]
WOLFF (Didericus Engelbert Willem), letterkundige, geb. te Zwolle 18 Mei 1823,
gest. te Zeist 3 Aug. 1890, zoon van J o h a n M e i n h a r d t W., luth. predikant te
Zwolle, daarna te Amsterdam. W. studeerde theologie aan het athenaeum aldaar,
deed proponents-examen maar om redenen van geloof kreeg hij geen beroep; hij
studeerde dus in de letteren bij Cobet in Leiden en promoveerde 12 Mei 1858 op
een proefschrift Obss. de textu masoretico Veteris Testamenti comparato cum
versione graeca Alexandrina. In 1862 werd W. benoemd tot leeraar in latijn en
grieksch aan het ned.-isr. seminarium te Amsterdam, later kreeg hij er het onderwijs
in het duitsch bij. Geschreven heeft hij in de Gids artikelen over Parker, Emerson,
duitsche lyriek en vele boekbeoordeelingen, meer of minder uitgebreid. Vooral
vrijzinnige denkbeelden van amerikaansche zijde hadden zijne belangstelling.
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Eenigszins teleurgesteld leefde hij in afzondering hoezeer in den kring van zijn
leerlingen gewaardeerd.
Slijper
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[Wolff-bekker, Elisabeth]
WOLFF-BEKKER (Elisabeth), geb. te Vlissingen 24 Juli 1738, gest. te 's Gravenhage
5 Nov. 1804. Hare ouders J a n B e k k e r en J o h a n n a B o u d r i e waren zeer
gegoede, vlissingsche burgers, die des zomers op hun buitengoed ‘Altijt wel’ bij
West-Souburg woonden, waar Betje hare latere voorliefde voor de geneugten van
het buitenleven mag hebben opgedaan (Willem Leevend I, 399 vlg.; II, 268, 291
vlg.; Sara Burgerhart I, 347-354; Abraham Blankaart II, 185; Brieven uitg.
D y s e r i n c k , 31). Een vlug, levendig, veel lezend kind, gelijk zij op het portret voor
de uitgave der brieven, als zestienjarig meisje vóór ons staat met Pope's ‘Essay on
man’ in de hand. Enkele maanden ouder mag zij geweest zijn, toen zij, bij veel
boekenkennis naïef en argeloos, zich liet schaken door den vaandrig G a r g o n
(over de fam. G.o.a. V r o l i k h e r t , Vliss. Kerkhemel 211-216, 281-286) pijnlijk
voorval in haar leven, waarover zij later niet zonder hartstochtelijke aandoening
schrijven kon (Brieven 41, 163) en dat zij in de Sara Burgerhart heeft in beeld
gebracht (S.B. II, 614-630). Toen zij een jaar later te Amsterdam logeerde, ontstond
die vriendschap met Mr. Noordkerk, die op hare ontwikkeling zoo grooten invloed
had en weder een jaar daarna begon hare correspondentie met Ds. A d r i a a n
W o l f f van de Beemster, die tot een huwelijk voerde. Het eerste gebod ging 23
October 1759 te Vlissingen, 18 November werd het huwelijk in de Beemster gesloten;
Betje was 21, de bruidegom 51 jaar. Een ongelukkige echt in den beginne, niet
alleen om het groote leeftijdsverschil, maar ook om het ver uiteenloopend
temperament der echtgenooten, hij een enkele maal te veel wijn drinkend, dagen
lang alleen van huis (Brieven 61, 29, 49), zij geprikkeld, scherp, vrij genoeg in haren
omgang met sommige bezoekers der pastorie, familiaar, luchtig en over haren
echtgenoot schrijvend op een wijze, die soms in 't geheel niet door den beugel kan
(Brieven 91, 117, 161, 40, 111, vooral 130 is erg). Op den duur is de verhouding
verbeterd, misschien sinds Ds. Wolff bij geschrifte haar had verdedigd tegen de
aanvallen, die zij om hare Santhortsche geloofsbelijdenis had moeten verduren, en
toen hij 29 April 1777 stierf, was zij niet bitter bedroefd, maar betreurde hem oprecht.
De teekening van waardige predikantsfiguren in hare latere romans (Ds. Veldenaar;
Ds. Smit, schoon ons wat bloemzoet; Ds. Heftig, trots zijne ketterjagende neigingen
een rechtschapen man) schijnt wel het eeren van zijne nagedachtenis - een woord
van Koosje Blondel (Cornelia Wildschut I, 118) is zelfs eene dadelijke toespeling.
Middelerwijl was Betje, onder drukken omgang met de families, die des zomers hare
buitenplaatsen betrokken in de ‘charmante, playsante Beemster’ (.. maar des winters
haar alleen lieten ‘in den Slijke zeer onreine!’) onder ernstige lectuur begonnen
zelve te schrijven. Hare eerste verzen, Bespiegelingen over het Genoegen,
verschenen 1763 bij T. Tjallingius te Hoorn, sedert, met de gebr. van Cleeff in den
Haag, haar geliefkoosde uitgever. Achter dezen bundel voegde zij het gedicht, haren
zwager E. Hollebeek (kol. 1140) toegezongen, toen hij hoogleeraar te Leiden was
geworden (26 Nov. 1762). Haar Nieuw Scheepslied ter eere van Willem V is van
1766; in De grijsaard (1767-1769) leverde zij de vertoogen, als S i l v i a n a
geteekend; in 1770 vertaalde zij C r a i g 's Het leven van Jezus Christus, waardoor
het voor goed duidelijk werd, dat zij tot de vrijzinnigen op godsdienstig gebied
behoorde, wat ook bleek
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uit hare De onveranderlijke Santhortsche geloofsbelijdenis (1772) (Santhorst was
het buiten van haren vriend prof. Burman; over het daar afgespeelde treurspel in
1774 Brieven 130 vlgg.), waarachter De menuet en de domineespruik, satyre, die
toenmaals zooveel woedende menschen heeft gemaakt en toch maar een
onschuldige grap is over een puriteinschen kerkeraad. Tot de letterkunde behooren
ook wezenlijk hare eigen brieven (De zendbrief Elisabeths (1770) na eene hevige
ziekte, Brieven 50-59) vele waarvan als een profetie zijn van de latere meesterlijke
scheppingen (Brieven 111 vlg., 116 vlg., 327 vlg. = Pieternel en tante Martha; 208
= W.L. I, 204; A.B. III, 10; 134 = W.L. II, 50 vlg.). In de brieven van A a g j e D e k e n ,
b.v. aan juffr. Siebolts-Schiere te Harlingen, komen woorden en uitdrukkingen voor,
die ook voor de teekening dienen van Abraham Blankaart en broer Benjamin (Brieven
272 vlg.). Ziehier de naam genoemd der vrouw, wier pad omstreeks dezen tijd dat
van juffrouw Wolff kruisen ging (zie kol. 696). Want toen Betje weduwe geworden
was, gingen beide vriendinnen samenwonen, in eene al inniger wordende
vriendschap, die slechts de dood breken zou. In Mei 1778 gaan zij naar de Rijp,
waar o.a. de Proeve over de opvoeding en de Economische liedjes door Betje ter
perse worden gelegd en waar zij te zamen haren eersten roman de Sara Burgerhart
schrijven. Toen het boek verscheen, waren de juffrouwen Wolff en Deken echter
reeds naar Beverwijk verhuisd, naar het sinds in onze letterkundige geschiedenis
beroemde ‘Lommerlust’, nu de r.k. pastorie, en de voorrede der eerste uitgave is
dan ook geteekend: ‘In de Beverwijk MDCCLXXXII’. Zoo was dan het
kunst-bondgenootschap voor goed gevestigd. Eene afspiegeling van Aagjes
aanvankelijke stijfheid schijnt mij Anna Willis, als zij ‘met zekere ernsthaftigheid niet
altoos geheel vrij van stijfheid en bedilzucht’ tegen Saartje optreedt (S.B. I, 250).
Aangemoedigd door het groote succes van haren ‘niet vertaalden’ roman, waarvan
1783 de tweede, 1786 de derde druk verscheen en o.a. eene fransche vertaling
van de hand van niemand minder dan Belle van Zuylen, toen reeds mad. de Charrière
- gaven de vriendinnen haar meesterwerk, het rijpste product van haar schitterend
talent, de Willem Leevend, in acht deelen (1784-1785). (Anders oordeelt over dit
werk K a l f f , Letterk. VI, 185-88). Kort helaas duurden de schoone jaren dezer stille
rust. Toen in 1787 de Oranje-partij weder boven was gekomen, weken de juffrouwen
Wolff en Deken, beiden patriot, uit naar Frankrijk, 1788 en vestigden zich in Trévoux.
Hier hebben zij den omgang gesmaakt met veel vriendelijke menschen, gewandeld,
gelezen en geschreven. Van 1789 zijn de Wandelingen door Bourgogne in één deel,
verzen; van 1787-1789 de Brieven van Abr. Blankaart, 3 deelen, proza, als kunstwerk
lager dan de andere, maar voor de tijdskennis van groot belang; van 1793-1796 de
Cornelia Wildschut, een roman in 6 deelen, brieven, met de S.B., veel minder met
de W.L. te vergelijken, maar altijd nog van beteekenis. Twee jaren later trof haar de
slag van het verlies van haar vermogen door het bankroet van haren onbetrouwbaren
zaakwaarnemer, zij keerden naar het vaderland terug en gingen wonen in den Haag.
Daar hebben zij moedig haar zwaar leven geleid, vertalend om den broode ‘tot zij
kokhalsden’ (Brieven 345, 351), door vele vrienden, o.a. Etienne Luzac, M.C. van
Hall, J.H. van der Palm niet vergeten, met sporen genoeg nog van den ouden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1586
geest, maar toch langzamerhand door heftige pijnen, Betje vooral, gesloopt. Zij stierf
5 Nov. 1804, 's middags tusschen één en half twee na een allersmartelijkst lijden;
Aagje kon nog aan Mr. van Hall schrijven, dat haar ‘dierbaare vriendin’ het ‘waarom
was gaan ondervinden’ (Brieven 414 vlg.), maar Dinsdag 6 November kreeg zij
ijlende koortsen, weigerde Zondag alle medicijnen en ontsliep Dinsdag den 13den,
om twee dagen later in hetzelfde graf als Betje, op het kerkhof ‘Ter navolging’ (n.l.
om zich niet langer in de kerken maar op kerkhoven te laten begraven) te
Scheveningen te worden begraven. Een marmeren steen dekt haar stoffelijk
overschot.
‘Schitterend talent’ schreven wij daareven. Inderdaad, wie van het tegenwoordig
geslacht, nu, na lange miskenning, Betje en Aagje weder door duizenden gelezen
worden, zal dit niet met warmte toestemmen? Reeds dit is een onverderfelijke roem,
dat zij in dagen van zoo deerlijk verval van taal en letteren zulk prachtig en frisch
nederlandsch proza hebben geleverd, met zulk een overvloedigen rijkdom van
woorden en zegswijzen, dat men een afzonderlijk ‘woordenboek op Wolff en Deken’
zou kunnen schrijven. En geen uitheemsche invoer: onvervalschte, vaderlandsche
taalrijkdom. Zij hadden gelijk ‘niet vertaalt’. op hare boeken te zetten, schoon zij wel
buitenlandsche invloeden, met name van Richardson, hebben ondergaan. Schitterend
talent ook in 't waarnemen van het volle leven. De boeken der juffrouwen Wolff en
Deken penseelen de maatschappij harer dagen af, getrouwelijk, maar met het
koloriet van een kunstenaarspalet. In de hoogere kringen voeren zij ons niet, het is
waar, maar de burgermaatschappij hebben zij op het leven betrapt en op doek
gebracht en ziet: gestorven leeft zij. Dat wij ook het geestelijk leven onzer vaderen
uit de nadagen der republiek uit hare werken leeren kennen, heb ik indertijd
aangetoond. Op hare creditzijde mag ook worden geboekt de blijheid dezer geheel
bijzondere kunst. Het sentimenteele ontbreekt niet, met name in de W.L., en de
figuur van Lotje Roulin vervloeit in tranen als Feith's Julia, maar voor 't overige wat
snaaksche geest, wat jolige guitigheid, en hoe smakelijk, stellen wij ons gaarne
voor, zullen de kunstenaressen in den koepel van Lommerlust gelachen hebben,
toen zij b.v. tante Martha hare terecht beroemde brieven in de pen gaven. Het
tooneel van tante's salon, in eene kraamkamer omgeschapen, zoekt in onze literatuur
zijn weerga. Voor 't overige mag ik wel verwijzen naar de artikelen, waarin ik persoon
en karakter der juffrouwen Wolff en Deken heb geteekend. Dit is zeker, dat zij in
haar volk hebben geloofd en in een tijd van anti-nationale neigingen voor het
vaderlandsche eigen hebben geijverd met onwankelbare trouw; dat zij zuiverheid
van zeden, vrijheid van denken, verdraagzaamheid, liefde voor kleinen en
misdeelden, wezenlijke vroomheid hebben voorgestaan en verdedigd, maar dat zij
meteen werk hebben geleverd van een te zuiverder kunst naarmate zij natuurlijker
opwelde uit haar diepste wezen.
Eene bibliografie gaf J o h . D y s e r i n c k in Catalogus van de Tentoonstelling
van handschriften, boeken, portretten enz. van Elisabeth Wolff en Agatha Deken
o

('s Gravenhage 1895) 12-35. Achter n . 200 blz. 31 voeg ik als 200a in: Lotgevallen
van Willem Leevend door E. B e k k e r , w e d . W o l f f e n A. D e k e n (den Haag,
o

K. Fuhri 1851 in 12 , 1 deel 495 blz., dus sterk verkort). Dyserinck heeft, Catalogus
36-47, opgesomd
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de literatuur over Betje en Aagtje. Daarbij voeg ik thans nog: H e r m i n e C.H.
M o q u e t t e , Over de romans van Wolff en Deken beschouwd in verband met de
romantische scheppingen van Richardson (1898); Brieven van Betje Wolff en Aagtje
Deken met aanteekeningen van J o h . D y s e r i n c k ('s Gravenhage 1904); L.
K n a p p e r t , Het geestelijk leven onzer vaderen in de romans van Wolff en Deken
in Tijdspiegel 1904, II, 1 vlg.; d e z . , Een rijke brievenschat, aldaar 1905, I, 191;
d e z . , Inleiding en aanteekeningen bij eene uitgave van de Sara Burgerhart (in de
wereldbibliotheek, Amsterdam 1905, 4e druk 1909); G. K a l f f Gesch. der nederl.
Letterkunde (Groningen) VI. 60-94, 326-332.
Knappert

[Wolrat]
WOLRAT, graaf van N a s s a u - O t t w e i l e r , geb. 7 Nov. 1656, gest. te Ottweiler
15 Jan. 1705; tweede zoon van Johann Ludwig, graaf van Nassau-Ottweiler, en
Dorothea Catharina, gravin van Birkenfeld. Hij was eerst in keizerlijken, daarna in
staatschen dienst en onder Willem III generaal-majoor en gouverneur van Nijmegen.
Hij was ongehuwd.
Vgl. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het Vorstenhuis Oranje-Nassau, 61.
Blok

[Wolrat, vorst van Nassau-Usingen dikwijls genoemd
Nassau-Saarbrück]
WOLRAT, vorst v a n N a s s a u - U s i n g e n (dikwijls genoemd
N a s s a u - S a a r b r ü c k ), geb. 25 Febr. 1635, gest. te Roermond 17 Oct. 1702,
jongste zoon van Wilhelm Ludwig, graaf van Nassau-Saarbrück, en Anna Amalia,
markgravin van Baden-Durlach. Hij was eerst in franschen, keizerlijken en
brunswijkschen dienst en werd 4 Aug. 1688 in den vorstenstand opgenomen, diende
daarna onder Willem III, met wien hij den tocht naar Engeland ondernam als generaal
der ruiterij. Juni 1689 werd hij staatsch veldmaarschalk. Als zoodanig nam hij deel
aan de veldslagen, gevechten en belegeringen in den walschen oorlog, met name
aan den slag bij Fleurus (1 Juli 1690), waar hij den rechtervleugel leidde en ernstig
gewond werd, dien bij Steenkerke (3 Aug. 1692), het beleg van Namen (1695) en
de verovering van Kaiserswerth (1702). Bij het begin van den Spaanschen
Successie-oorlog was hem, als veldmaarschalk en opperbevelhebber van het
staatsche leger, een belangrijke rol aangewezen, maar de verovering van
Kaiserswerth, waar hij de keizerlijke troepen aanvoerde, was het eenige wapenfeit,
dat hij nog kon verrichten (15 Juni). Hij was eerst gehuwd (16 Juni 1678) met
C a t h a r i n a , rijksgravin v a n C r o y - R o e u l x (gest. 20 Mei 1686), daarna (4
Aug. 1688) met M a g d a l e n a E l i s a b e t h , vorstin v a n L ö w e n s t e i n . Uit het
eerste huwelijk had hij vijf kinderen, onder wie een zoon Wilhelm Heinrich (kol.
1575).
Zie: K r ä m e r , Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 3e série, t. I-III, passim;
V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het vorstenhuis Oranje-Nassau 66.
Blok

[Wolterbeek, Jan Isaäc]
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WOLTERBEEK (Jan Isaäc), geb. 19 Sept. 1773 te Utrecht en aldaar overl. 18 Sept.
1853. Eerst begon hij met de studie in de theologie om evenals zijn vader en broeder
predikant te worden, maar na 2 jaar veranderde hij van richting en besloot
geneeskundige te worden. Na verdediging van een proefschrift de Gangraena werd
hij op 14 Dec. 1796 bevorderd tot med. doctor en vestigde zich te Utrecht waar hij
korten tijd daarna benoemd werd tot stadsvroedmeester en na het herstel der
academie tot medicus academicus, in welke betrekking het zijn taak was de zieken
in het nosocomium te behandelen en klinische lessen te geven. Gedurende eenige
jaren was hij lid van de provinciale geneeskundige commissie van Utrecht. Na den
dood
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van Dylius werd hij benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan
de hoogeschool, waarbij hem tevens het onderwijs in de oogheelkunde werd
opgedragen. Hij aanvaardde dit ambt op 17 Sept. 1718 en koos als onderwerk zijner
oratie de Natura observanda et prudenter imitanda, summo medici officio. In deze
redevoering evenals in die, welke hij hield bij zijn aftreden als rector op 26 Maart
1832, t.w. de Naturae humanae constantia, ad praestantiam medicinae vindicandam
et vero ad ipsam medicorum fortitudinem sustinendam egregie adhibenda, deed hij
zich kennen als een beoefenaar der medische wetenschap, die nauwkeurige
waarneming en ervaring stelde boven theoretische beschouwingen. Hij gaf behalve
deze oraties geen geschriften uit, omdat hij meende, dat het schrijven van boeken
beter aan anderen toevertrouwd was dan aan hem. Zijn fortuin stelde hem in staat
veel goed te doen, tegenover zijne studenten royaal op te treden, door hun de
betaalde collegegelden terug te geven en in 1839 zijne betrekking neer te leggen,
vóór hij recht op pensioen had. Toen echter kort daarop (1840) Alexander Suerman
overleed, nam hij diens werk weer op en deed dit op voortreffelijke wijze.
Zie: H.J. B r o e r s , Ter nagedachtenis van Jan Isaac Wolterbeek, enz. in
Utrechtsche Studentenalmanak 1854, 194; B.J. K o u w e r e n H.J. L a m é r i s , Iets
uit de Geschiedenis der Klinieken voor Heel- en Verloskunde der Rijks- Universiteit
te Utrecht; over zijn geslacht: D.G. v a n E p e n , Het geslacht Wolterbeek ('s Grav.
1907).
Simon Thomas

[Wubben, Frederik Allard Ebbinge]
WUBBEN (Frederik Allard E b b i n g e ), geb. te Deventer 13 Juli 1791, overl. te
Staphorst 26 Juni 1874. Zijn ouders waren dokter C h r i s t o f f e r W u b b e n en
A d r i a n a H e n d r i k a E b b i n g e . In 1810 verkreeg hij de aanstelling van
verwalterscholtus, in 1811 die van maire der gemeente Staphorst; na 1813 bleef hij
hoofd van het plaatselijk bestuur (tot 1852); in 1833 werd hij benoemd tot heemraad
van het 2e district in Overijsel, een jaar later tot notaris te Staphorst (tot 1862), in
1845 tot lid der Prov. Staten in Overijsel. Hij hield zich gaarne bezig met de studie
der geschiedenis van zijn gewest; verscheiden artikelen van zijn hand in de Overijss.
Almanak leggen daarvan getuigenis af (zie reg. bij dl. X en XX). Afzonderlijk
verschenen: Plaatsbeschr. van Staphorst (Gron. 1835); Aanteekeningen van mr. Z.
ter Stege (Meppel, 1859); Gesch. van het beleg (van) Hasselt (Zwartsluis 1861).
Zie: Levensber. Lett. 1876; genealogie in De Ndl. Leeuw 1910.
Ebbinge Wubben

[Wijck, Jhr. Carel van der]
WIJCK (Jhr. Carel v a n d e r ), geb. te Zutphen 1 Febr. 1797, overl. te Arnhem 30
Juni 1852, zoon van jhr. H e r m a n J a n v a n d e r W y c k , gen.-maj. der genie
en van C o r n e l i a C o n s t a n t i a v a n d e r M u e l e n , werd in 1814 benoemd
tot cadet bij het bat. pontonniers, 3 maanden later tot 2en luit.-ing., nam in 1815
deel aan de krijgsverrichtingen in Zuid-Nederland, werd in hetzelfde jaar benoemd
tot 1en luit.-ing. bij het ind. leger, waar hij in 1816 aankwam. Verdere bevorderingen:
1817 2e, 1818 1e kapt.-ing., 1823 maj., 1828 luit.-kol., 1830 chef der genie, 1834
kolonel, 1842 gen.-maj. tit., 1843 id. eff., 1847 wd. comm. van het ind. leger.
Van der Wyck had een belangrijk aandeel in de leiding der exp. tegen Palembang
en Banka (1819-21) waarvoor hem het ridderkr. 3e kl. der M.O. gewerd; hij nam in
1825 deel aan de
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krijgsverrichtingen op Celebes onder van Geen, van 1825-27 aan die in Midden-Java.
Van 1830-33 ontwierp hij na plaatselijk onderzoek het verdedigingsstelsel voor Java;
hij werd daarop naar Nederland gezonden om het den Koning toe te lichten en diens
goedkeuring te verkrijgen; met eenige afwijkingen werd het door Z.M. vastgesteld.
De bouw van de vesting Willem I en van de forten te Batavia, Semarang, Soerabaja,
Ngawi, Gombong was hiervan het gevolg. (Na 1853 zijn in het stelsel
achtereenvolgens zooveel veranderingen gebracht, dat de bestaande vestingwerken
als zoodanig hunne waarde hebben verloren).
In 1848 was van der Wyck aanvoerder der 2e balische exp., welke door
verschillende omstandigheden niet slaagde; hij werd in 1849 op verzoek
gepensionneerd.
Zie: A. M e i s , Verhaal van den Pal. oorlog in Mil. Spect. 1842; G. N y p e l s , Onze
strijd in Z.W. Selebes (Bat. 1902); P.J.F. L o u w , De Java-oorlog I-III (Bat.
1894-1902); J. v a n S w i e t e n , Krijgsverrigtingen tegen het eiland Balie ('s Gravenh.
1849) en Beoordeeling van id. (Amst. 1849).
Kielstra

[Wijck, Jhr. Mr. Anthonij Michiel Cornelis van Asch van]
WIJCK (Jhr. Mr. Anthonij Michiel Cornelis v a n A s c h v a n ), geb. te Utrecht 21
Aug. 1808, en aldaar overl. 3 Dec. 1874, zoon van H.M.A.J.v.A.v.W. en Kenau
Hasselaer (kol. 1590), genoot zijne voorbereidende opvoeding in zijne vaderstad
en werd 1 April 1826 aldaar aan de hoogeschool ingeschreven. Nadat hij van 11
Nov. 1830-21 Sept. 1831 bij de vrijwillige jagercompagnie in het veld had gestaan,
promoveerde hij 20 Dec. 1832 op een Specimen exhibens quasdam observationes
juris utriusque civilis, en werd reeds zes jaren later (16 Sept. 1838) tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Utrecht benoemd, in welke betrekking hij tot zijnen
dood werkzaam bleef. Hij stelde groot belang in de geschiedenis van de provincie
en de stad zijner inwoning. Behalve de talrijke bij P e t i t , Repert. 857 vlg. genoemde
verhandelingen over Utrecht schreef hij:
Plegtige intrede van keizer Karel V in Utrecht in het jaar 1540 voornamelijk volgens
den Triumphus Caroli V van Corn. Valerius (1838); Geschiedenis van het
ambtsgebed in de Nederlanden van den tijd der Hervorming tot aan den
tegenwoordigen tijd (1852).
Hij gaf uit Archief voor Kerk- en Wereldl. Gesch. van Nederland (1850-1853, 3
dln.), als vervolg op D o d t s Archief.
Hij was twee malen gehuwd; 18 Mei 1848 met jkvr. I s a b e l l a T h e o d o r a
M a r i a d e G e e r (16 Dec. 1816-11 Feb. 1858): 12 Oct. 1860 met M a r i a
B a r t h a N i j l a n d (10 Dec. 1830-30 Nov. 1876). Uit het eerste huwelijk werden
vijf kinderen geboren, die hem overleefden.
de Savornin Lohman

[Wijck, Jhr. Mr. Hubert Alexander Maurits van Asch van]
WIJCK (Jhr. Mr. Hubert Alexander Maurits v a n A s c h v a n ), geb. te Utrecht 24
Sept. 1815, overl. te Assen 2 Febr. 1868, zoon van den volgende, werd 20 Dec.
1832 aan de hoogeschool zijner vaderstad als student in de rechten ingeschreven
en promoveerde er zes jaar later (11 Juni 1839), op eene dissertatie de Delictis
extra regni territorium admissis. Na zijne promotie vestigde hij zich te Utrecht als
advocaat, werd secretaris van den Lekdijk Bovendams (1844), lid van den stedelijken
raad (1846), en der Provinciale Staten (1850) en, nadat hij Utrecht een jaar lang
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(1853-54) in de Tweede Kamer had vertegenwoordigd, 6 Oct. 1857 andermaal,
door Amersfoort, na herstemming met Mr. A.W. Engelen te Tiel, naar dat
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lichaam afgevaardigd. Kort te voren (10 Sept.) had hij zijn praktijk nedergelegd en
in het Provinciaal Gerechtshof zitting bekomen, dat hij 16 Sept. 1866 verliet, toen
hij tot commissaris des konings in de provincie Drente benoemd werd. Zijn, door
P.W.v.d. Weyer gesteendrukt portret staat in den Utr. Volksalmanak voor 1867.
Hij was tweemalen gehuwd: eerst te Utrecht 29. Mei 1845 met H e n r i e t t e
H e s t e r d e s T o m b e (geb. St. Michielsgestel 19 Nov. 1816, overl. Utrecht 13
April 1860); daarna te Zutphen 16 Oct. 1862 met W i l h e l m i n a C h r i s t i n a
G a r l i k a H e n r i ë t t e C o r n e l i a R e t e m e y e r (geb. Nieuw-Amsterdam 17
Juni 1838, overl. Utrecht 16 Sept. 1882).
de Savornin Lohman

[Wijck, Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van]
WIJCK (Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan v a n A s c h v a n ), heer van
Prattenburg geb. te Utrecht 14 Oct. 1774, overl. huize Henschoten onder
Woudenberg 16 Juli 1843, zoon van M i c h i e l A n t h o n y v.A.v.W. en van
C o r n e l i a S n o e c k . Hij studeerde te Leiden en promoveerde er 3 Dec. 1798 op
een dissertatie de Origine atque progressu dominii. Niet van zins zijnde om advocaat
te worden gedurende de woelige dagen aan het einde der 18de eeuw, liet hij zich
eerst in 1804 te Utrecht als zoodanig inschrijven, toen de gemoederen wat
gekalmeerd waren. In 1810 werd hij Iid der vroedschap aldaar, welke betrekking hij
na de inlijving neerlegde. In 1813 nam hij deel aan het provinciaal bewind zijner
vaderstad, maar moest die betrekking opgeven door zijn benoeming tot
advocaat-fiscaal voor de middelen der Prov. Utrecht in 1814. In 1822 werd hij lid
der Tweede Kamer, waarin hij achttien jaar zitting had. Gedurende dien tijd werd
hij lid van onderscheidene staatscommissies. In 1827 werd hij benoemd tot
burgemeester van Utrecht, welke betrekking hij bekleedde tot 1839. Gedurende
eenige jaren was hij voorzitter van de Tweede Kamer. Niet lang daarna verwisselde
hij het lidmaatschap daarna met dat der Eerste. In 1833 werd hij verheven in den
adelstand. Eenigen tijd daarna werd hij tot staatsraad in buitengewonen dienst
benoemd. Hij heeft veel over waterstaatsrecht geschreven en gaf veel bijdragen in
het Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht. Sinds 1832
was hij lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde en van het Prov. Utrechtsch
Genootschap, waarvan hij tevens directeur was. Behalve een steendruk van M.
Mourot, naar een schilderij van Wonder, bij zijn levensbericht in den Utr.
Volksalmanak voor 1844, bestaat er ook nog een door Frankenhuysen op steen
geteekend portret.
Hij was gehuwd te Amsterdam 17 Oct. 1807 met K e n a u H a s s e l a e r , geb.
Amst. 11 Dec. 1786, overl. te Utrecht 19 Febr. 1827, dochter van P i e r r e
A l e x a n d e r en A n n a M a r g a r e t h a L i j n s l a g e r ; toen hij overleed liet hij
vier zoons na en twee dochters, J e a n n e H e n r i e t t e H u b e r t i n e gehuwd met
den resident van Djocjacarta jhr. Mr. W i l l e m C a r e l E m i l e d e G e e r , en
A n n a C o r n e l i a A l e x a n d r i n a L o u i s a , geh. met den hoogleeraar Mr.
Barthold de Geer.
Zie: S i e g e n b e e k in de Handl. Letterk. 1844, 5-12; J.I.D. N e p v e u in
Utrechtsche Volks-almanak 1844, 197.
Breukelman

[Wijck, Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van]
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WIJCK (Jhr. Mr. Lodewijk Henrick v a n A s c h v a n ), geb. te Utrecht 14 Oct. 1812,
overl. te Driebergen op den huize Dennenhorst 22 Jan. 1890, tweede zoon van den
voorg. Hij genoot evenals zijne broeders zijne opleiding aan de universiteit zijner
vaderstad, waar hij 1 Sept. 1830 als student in de rechten werd ingeschreven en
trok
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(4 Nov.) met de vrijwillige jagers der utrechtsche hoogeschool uit. Negen jaren later
(2 Mrt. 1839) promoveerde hij tot doctor in de rechten op eene dissertatie de Jure
et modo quo in urbe Rhenotrajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii quibus in
regenda civitate partes erant en was vervolgens van '43 tot '53 griffier bij het
kantongerecht te IJselstein en van '53 tot '77 kantonrechter en lid van den raad te
Wijk bij Duurstede, toen hij wegens hoogen leeftijd ontslag vroeg, en zich te Utrecht
metterwoon vestigde. Hij was 22 Mei 1857 aldaar gehuwd met zijne nicht J o h a n n a
H e s t e r M a r i e H o o f t G r a a f l a n d (geb. Breda 4 Mrt. 1827, overl. Zeist 28
Aug. 1904) bij wie hij vijf kinderen verwekte waarvan drie hem hebben overleefd.
Zie: Utrechtsche Jaarboekje 1891, 213, met portret.
de Savornin Lohman

[Wijck, Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van]
WIJCK (Jhr. Mr. Matthias Margarethus v a n A s c h v a n ), geb. te Utrecht 28 Dec.
1816 en aldaar overl. 20 Sept. 1882, broeder van den vorige, genoot eveneens zijne
opleiding aan de utrechtsche hoogeschool (15 Dec. 1835-3 Oct. 1843). Na zijne
promotie op Stellingen werd hij als commies-griffier bij het kantongerecht te Utrecht
geplaatst, maar ging korten tijd later (1846) naar de secretarie der Rijks Munt over,
en werd, nadat hij achtereenvolgens als adjunct-commies (1847-54), commies
(1854-61) en adjunct-secretaris (1861-71) was werkzaam geweest, lid en secretaris
en eindelijk voorzitter van het Munt-College (1878). In de Tweede Kamer, waarin
hij van 24 Sept. 1874 af tot zijn dood zitting had, vertegenwoordigde hij het district
Amersfoort. 7 Mei 1846 huwde hij te Utrecht C o n s t a n t i a M a r g a r e t h a M a r i a
v a n d e P o l l (geb. te Amsterdam 27 Febr. 1818, overl. te Utrecht 24 Mei 1892).
de Savornin Lohman

[Wijck, Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob van Asch van]
WIJCK (Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob v a n A s c h v a n ), geb. te Utrecht 29 Aug.
1849, overl. te 's Gravenhage 9 Sept. 1902, zoon van den voorgaande, en in de
staatkundige gebeurtenissen van zijn tijd zeer bekend geworden.
Na zijne promotie (13 Febr. 1875 op Stellingen) aan de utrechtsche hoogeschool,
werd hij achtereenvolgens secretaris van den Lekdijk Bovendams (1875), adjct.
commies aan het Departement van Oorlog (1880), lid van de Tweede Kamer voor
Zwolle (1881), burgemeester van Amersfoort (1883), lid van de Staten van Utrecht
(1883), lid van de Tweede Kamer voor Kampen (1889), Gouverneur van Suriname
(1891), lid van de Eerste Kamer voor Zeeland (1896), lid van den raad van 's
Gravenhage (1896), voor de tweede maal burgemeester van Amersfoort (1900) en
eindelijk minister van koloniën (1901). Hij was te Utrecht 10 Juli 1884 gehuwd met
jkvr. A n n a W i l h e l m i n a H e n r i ë t t e T h e o d o r a v a n V r e d e n b u r c h ,
geb. te 's Gravenhage 25 April 1860.
de Savornin Lohman

[Wyttenbach, Daniël]
WYTTENBACH (Daniël) eigenlijk Daniël Albert, philoloog, geb. te Bern 7 Aug. 1746,
gest. op zijn landgoed te Oegstgeest bij Leiden 17 Jan. 1820, zoon van D a n i ë l
W. (gest. 1779) en R o s i n a L o m b a c h . De vader was theol. prof. te Bern, na
1756 te Marburg, waar de zoon Daniël, voor theoloog bestemd, tot 1768 ook
studeerde; maar deze verkoos de oude talen en vertrok daarom naar Heyne te
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Göttingen. Daar schreef hij (1769) Epistula critica super nonnullis locis Iuliani Imp.
cui accesserunt Animadversiones in Eunapium et Aristaenetum, opgedragen aan
Ruhnkenius naar aanleiding van diens T i m a e i Lexicon. De Epistula vond hij
Ruhnkenius een zeer vriendelijke beoor-
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deeling, wat W. deed besluiten naar Leiden te gaan, naar hem en Valckenaer. In
1770 meldde hij zich bij deze mannen; geld had W. genoeg om zonder de
gebruikelijke gouverneursbetrekking te kunnen leven. Hij studeerde in Leiden tot
1771; de curatoren van het remonstrantsche seminarie te Amsterdam vroegen
Ruhnkenius iemand als hoogleeraar aan te wijzen aan hun inrichting voor letteren
en wijsbegeerte. Op R.'s voordracht werd W. benoemd en 19 Nov. 1771 oreerde
deze: de Coniunctione Philosophiae cum elegantioribus Literis. In Amsterdam ging
hij met P. Fontein et H. de Bosch om. Acht jaar is hij aan het remonstrantsche
seminarie gebleven; in 1775 heeft hij een studiereis naar Parijs gemaakt en daar
in zes maanden twaalf Plutarchus codices gecollationeerd, wat zijn gezondheid
geen goed gedaan heeft.
In 1777 trad P. Burmannus Secundus af als professor te Amsterdam; deze
wenschte L. van Santen als zijn opvolger; W., door Valckenaer aanbevolen, meende
recht te mogen hebben op de professie, vooral naar aanleiding van de door hem
uitgegeven Bibliotheca Critica. Curatoren benoemden Tollius. W. voelde zich
gepasseerd en zon op vertrek; hij had maar één van de vele aanbiedingen aan te
nemen in Zwitserland of Duitschland. Ruhnkenius wist hem te bewegen dat niet te
doen en intusschen bewerkten de Bosch, Cras en Temminck dat W. tot prof. in de
wijsbegeerte aan het athenaeum benoemd werd. 25 Oct. 1779 aanvaardde hij zijn
ambt met eene rede: de Philosophia, auctore Cicerone, laudatarum artium omnium
procreatrice et quasi parente. Juist was een prijsvraag door curatoren van het
Stolpiaansch Legaat uitgeschreven, door W. beantwoord en met goud bekroond:
Disputatio de Unitate Dei (13 Oct. 1779). De opdracht aan zijn vader voor zijn boek:
Praecepta Philosophiae Logicae moest W. vervangen, want in datzelfde jaar was
deze gestorven.
In 1782 schreven de curatoren van Teylers Stichting een prijsvraag uit, die door
W. beantwoord en door curatoren met goud bekroond is: de Immortalitate Animi
(1784). In 1785 vertrok Tollius naar den Haag als gouverneur van de kinderen van
Willem V; curatoren van het athenaeum illustre droegen W. de professie op van de
grieksche en latijnsche taal, vaderlandsche en algemeene geschiedenis en de
welsprekendheid. Maar juist was Valckenaer te Leiden, Maart 1785, overleden; op
verzoek van Ruhnkenius werd W. zijn leerstoel aangeboden op een salaris van
3000 gulden; deze echter weigerde te komen en aanvaardde 18 April zijn ambt te
Amsterdam met een oratie: de Vi et efficacia historiae ad virtutis studium. Kort daarop
ontving W. gelijktijdig twee verzoeken om de Moralia van P l u t a r c h u s uit te geven:
één van de acad. drukkerij te Oxford, één van de Societas Bipontina W. nam de
eerste aan en ging aan het werk. Van 1795 tot 1810 zijn 6 deelen uitgekomen; de
rest is niet verschenen. Te voren in 1794 had W. een schoolboek met excerpten uit
grieksche geschiedschrijvers uitgegeven. Een verzoek van Ruhnkenius om naar
Leiden te komen op een salaris van 4000 gulden, en een ander om naar Bern te
komen, wees W. beslist van de hand. Eerst na den dood van Ruhnkenius is hij als
diens opvolger naar Leiden gegaan; hij kreeg daar 4000 gulden traktement en was
tevens bibliothecaris. 4 Mei 1799 heeft
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hij zijn inaugureele rede gehouden: de Adolescentia Davidis Ruhnkenii, in exemplum
proposita adolescentibus Batavis bonarum artium studiosis, een oratie, die, precies
als Ruhnkenius' rectorale oratio, later onder den titel van Vita D. Ruhnkenii
uitgegeven is (L.B. 1799). W. gaf latijn en nam in overeenstemming met den wensch
van curatoren van te Water ook de colleges in het grieksch over, die deze gaf na
het ontslag van Luzac (zie kol. 1290); dit bemoeielijkte het herstel van Luzac als
hoogleeraar en is W. door Luzac nooit geheel vergeven. W. is professor gebleven
tot 1817; zijn tijd besteedde hij aan de voortzetting van P l u t a r c h u s , aan zijn
Bibliotheca, later onder den naam Philomathia voortgezet van 1809 tot 1817, een
tijdschrift met beoordeelingen van wat er verscheen op classiek gebied vooral aan
dissertaties van W.'s leerlingen. Heftig is W. hier soms tegen Luzac en van Hemert,
den apostel van Kant, meer dan met goeden smaak en onpartijdigheid past (cf.
P r a n t l , D.W. als Gegner Kants in Münchener Sitzungsber. 1877). Zijn voornaamste
leerlingen zijn geweest: H. de Bosch, W.L. Mahne, P.G.v. Heusde, J.Th. Netscher,
J. Brown, L.C. Luzac en J. Bake, die zijn opvolger geworden is.
Dan heeft W. een uitgave bezorgd van P l a t o 's Phaedo (L.B. 1810). Toen W.
afgetreden was, heeft hij op zijn buitengoed op den weg naar Oegstgeest, den
‘Hoogen Boom’, dagen van ziekte doorgebracht; vooral zijn oogen verminderden;
hij is gestorven 17 Jan. 1820 en begraven voor zijn huis, dat nu niet meer bestaat,
maar de plek heet nog steeds ‘Wyttenbachs's graf’. Een zuil staat daar met opschrift:
‘Daniel Wyttenbach Civis Bernas’. Getrouwd is W. eerst op gevorderden leeftijd in
1817 met Johanna Gallien, dochter van zijn oudste zuster; zie het volgend artikel.
Aan onderscheidingen heeft het W. niet ontbroken. Hij was lid van het 4 Mei 1808
gestichte Kon. Instituut en wel van de 3e klasse. De ridderorde de la Réunion is
hem met veel praalvertoon overhandigd, waarop W. antwoordde met een toespraak:
de Professore, bono cive. In 1814 is hij benoemd tot buitenlandsch lid van het
Instituut. Ook was hij lid van de Societas Ienensis.
Op politiek gebied heeft W. zich steeds van al wat naar getuigen lijkt, onthouden;
hij stond buiten alle partijen en leefde slechts voor zijn wetenschap. Een
karakterschets van W. te geven is zeer moeielijk. Wat Mahne van hem geschreven
heeft, is onbetrouwbaar; daarin is een te groote partijdigheid betracht. Beter kijk op
W. geeft wat de hem zeer bevriende C r e u z e r in zijn gedenkschriften vermeldt
(Aus dem Leben eines alten Prof. 80 e.v.). Vooral na 1795 laat W. zich niet van de
beste zijde kennen; heel toegankelijk is hij nooit geweest. Dat hij niet naar Leiden
wilde gaan, zoolang Ruhnkenius leefde, is het gevolg van zijn verlangen absoluut
de eerste te zijn. Anderen, bijv. F.A. Wolf wist hij uit Leiden te houden (zie kol. 1583)
om voor zich Ruhnkenius' professoraat te bewaren. Zoo slecht is de hollandsche
regeering nooit voor hem geweest, dat hij zich beklagen moest niet naar zijn
vaderland teruggekeerd te zijn (C r e u z e r , t.a. p. 83). Men leze de stukken in den
Recensent ook der Recensenten, bijv. 1806, I, 586; 1808, I, 286, 717; 1810, I, 127
e.v. en men komt tot de erkenning, dat niet zonder reden een groote menigte op W.
verbitterd was; hij had te sterke sympathie en antipathie, en behandelde weten-
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schappelijke, wijsgeerige geschillen op ongelukkig persoonlijke manier. Dit geldt
vooral ten aanzien van Jean Luzac en van Hemert. Zijn verwaandheid was dikwijls
verwatenheid. Over zijn werkzaamheid als bibliothecaris zie: M o l h u y s e n , Gesch.
U.B. te Leiden 41-45. Intusschen blijkt, dat W. even norsch en stug is tegen B.G.
Niebuhr als overmatig vriendelijk en behulpzaam jegens Creuzer.
Als philoloog heeft W. nooit dat klare critische vernuft, noch de methode gehad
van Valckenaer en Ruhnkenius; hij stond dichter bij Heyne en Creuzer; zijn
philosophie was die van Cicero. Latijn schreef hij uitmuntend, maar bij het
beoordeelen van andermans stijl was hij uitermate grillig. Bemind bij zijn tijdgenooten
was hij niet, misschien ook wel om zijn ijveren tegen de nieuw-latijnsche verskunst,
waarin de leerlingen van Burman en Schrader het summum bonum zagen. Gelijk
hij Wolf uit Leiden had gehouden, heeft hij ook diens richting nooit tot zijn recht laten
komen.
Geschriften van Wyttenbach, genoemd in Annales Acad. Lugduno-Batavae 1821,
17 sqq.: Epistola critica super nonnullis locis Juliani Imp.; acc. animadversiones in
Eunapium et Aristaenetum ad Virum Celeb. D. Ruhnkenium (Gött. 1769); P l u t a r c h i
Liber de sera numinis vindicta (L.B. 1771); Oratio de conjunctione Philosophiae cum
elegantioribus literis (Amst. 1772); Bibliotheca Critica (3 vol., 12 partes, Amst.
1777-1808); Oratio de Philosophia, auctore Cicerone laudatarum artium omnium
procreatrice et quasi parente (Amst. 1779); Disputatio de Unitate Dei in Disputationes
ad Theol. spect. pro praemio Legati Stolpiant conscriptae III (1780) 1; Praecepta
Philosophiae Logicae (Amst. 1781; Halle 1794, 1820; Utr. 1823); Disputatio de
Immortalitate Animi, gedrukt in: Verhandelingen van Teylers godgeleerd genootschap
IV, 1; Oratio de vi et efficacia historiae ad studium virtutis (Amst. 1785); Selecta
principum historicorum Herodoti, Thucydidis, Xenophontis, Polybii illustres loci et
Plutarchi Vitae, Demosthenis et Ciceronis (Amst. 1794, 2e ed. 1808, 3e ed. 1820);
P l u t a r c h i C h a e r o n e n s i s Moralia id est Opera, exceptis Vitis, reliqua, Gr. et
Lat. etc. (Oxonii, 1795 Tom. 1; 1796 Tom. 2; 1797, Tom. 3/4; 1800 Tom. 5; 1810
Tom. 6; niet verder verschenen; deel 1 herdrukt te Leipzig 1796 en 1799 2 voll.)
Vita Davidis Ruhnkenii (L.B. et Amst. 1799); Notae in Juliani Librum in Constantini
laudem, bij de editie van G.H. S c h a e f e r (Leipz. 1802); Ep. ad P.G. van Heusde
vóór diens Specimen Criticum in Platonem (L.B. 1803); Philomathiae sive
Miscellaneae Doetrinae ll. III (1809-1817); Annotatio ad J. Bakii Librum de Posidonio
(L.B. 1810); P l a t o n i s Phaedon etc. (L.B. 1810); Notue bij C r e u z e r s Plotinus
de Pulchritudine (Heidelberg 1814); Selecta Scholarum in Cic. libb. de Natura Deorum
in C r e u z e r s editie (Leipz. 1818); Animadversiones postumae in Eunapium in ed.
van J.F. B o i s s o n n a d e (Amst. 1822).
Bijdragen van W. vindt men o.a. in M a h n e 's Diatribe de Aristoxeno (Amst. 1793);
F.G.v. L y n d e n , Disputatio de Panaetio Rhodio (L.B. 1802); P.G.v. H e u s d e ,
Specimen Crit. in Platonem (L.B. 1803); J.T h . N e t s c h e r , Disp. de M.T. Cic. pro
A. Lic. Archia poeta (L.B. 1808) cl. Philom. I, 194 sqq.; J. B r o w n Specimen .... in
Xen. Symp. et Cyrop. (L.B. 1816).
Na zijn dood zijn uitgegeven: Opuscula Oratoria Historica, Critica (L.B. et Amst.
1821 2 voll.).
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J.A. Daiwaille heeft zijn portret op steen geteekend.
Zie: S a x e , Onom. VIII, 333, 445; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogesch.
II, T. en B. 242, t e W a t e r , Narratio de Rebus Ac. L.B. passim; M a h n e , Vita
Dan. Wyttenbachii (Gand. 1823; Brunsw 1825; ed. F r o t s c h e r , Freiberg 1846);
hierop Annot. van J.T h . B e r g m a n in Supplem. Ann. (L.B. 1874); M a h n e , D.W.
Epp. sel. fasciculi tres (Gand 1830). v. L e n n e p , Ill. Ath. Amst. Memorabilia passim;
P.G.v. H e u s d e , Narratio de D.W. Initia philosoph. Platon. (Trai. a. Rh. 1827);
C r e u z e r , Aus dem Leben eines alten Professors passim; L u c . M ü l l e r , Gesch.
d. klass. Philol. 91; S a n d y s , History of cl. Scholarship II, 461.
Slijper

[Wyttenbach, Johanna]
WYTTENBACH (Johanna), geb. G a l l i e n , dochter van Daniël Wyttenbachs oudste
zuster, gest. op W.'s buiten bij Leiden 27 April 1830. Zij is in 1798 naar Leiden
gekomen om het huishouden te besturen van haar oom, na den dood
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van een harer nichtjes, die dat te voren gedaan had. 17 Febr. 1817 is haar oom om
haar een weduwenpensioen te verzekeren met haar getrouwd.
Zij is een bijzonder ontwikkelde vrouw geweest, die romans en platonische
gesprekken geschreven heeft: Theagène (Paris 1815); Banquet de Léontis (1817,
2e dr. 1825); Symposiaques ou propos de table (1823); Alexis (1823) ook in het
nieuwgrieksch verschenen (Paris 1823); Histoire de ma petite chienne, Hermione
(1820).
Creuzer en Peerlkamp hebben zeer groote bewondering voor haar gehad. De
eerste heeft haar een eere-doktoraat bezorgd van de academie te Marburg in 1827
bij het derde eeuwfeest. Peerlkamp is haar executeur-testamentair geweest.
Zie: C r e u z e r , Aus dem Leben eines alten Professors 88 vlg. M a h n e , Vita
Danielis W.i.f.; B e r g m a n , Supplem. ann.
Slijper

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1595

Y.
[Yck, Johan Adriaansz. van (1)]
YCK (Johan Adriaansz. v a n ) (1), geb. te Rotterdam in 1590, overl. aldaar 1 Oct.
1642, was sinds 1628 ontvanger-generaal van het college der admiraliteit. In 1632
treffen wij hem aan in de vroedschap van Rotterdam waarin hij zitting bleef houden
tot zijn dood, terwijl hij in 1641 en in 1642 ook burgemeester was. In eerste huwelijk
was hij 25 Oct. 1622 te Rotterdam getrouwd met M a r g a r e t h a M u s c h , en hij
hertrouwde aldaar 28 Oct. 1636 met M a r i a v a n d e r M e y d e .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette,

[Yck, Mr. Johan van (2)]
YCK (Mr. Johan v a n ) (2), ged. te Rotterdam 20 Sept. 1623, overl. aldaar 9 Oct.
1692, was een zoon van den vorige uit het 1e huwelijk. Hij werd 26 Oct. 1640 student
te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedrukte Alb. Stud.), waar hij in de rechten
promoveerde, kwam in 1652 in de regeering te Rotterdam en werd in 1658 als
vroedschapslid gekozen, wat hij tot zijn dood bleef. Verschillende kleine stedelijke
ambten bekleedde hij in die periode; ook was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter
dagvaart, burgemeester in 1672 en 1673, 3e baljuw van Schieland van 1673-1692.
Hij huwde 18 Oct. 1658 te Rotterdam met J o h a n n a d e M e y . De portretten van
vader en zoon komen voor op een familiegroep, door een onbekenden meester in
1632 geschilderd, die zich bevindt in het Museum Boijmans te Rotterdam.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Cat. Mus. Boijmans n . 131.
Moquette

[Ypelaer, Willem Jansonius]
YPELAER (Willem Jansonius). geb. te Leiden omtrent 1630, was priester, eerst
kapelaan en in 1658 pastoor der statie Soeterwoude. In 1668 omhelsde hij de leer
van Calvijn, ging naar Rotterdam en werd 21 Mei 1674 door de vroedschap aldaar
belast met de lessen van het trivium. Hij stierf in 1703 tusschen 15 Nov. en 21 Dec.
destijds wonende achter de Fransche kerk.
Er hangt van hem een geschilderd portret in de pastorie te Soeterwoude, dragende
als jaarcijfer 1660; de naam des schilders is niet leesbaar.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XXVIII, 289.
van der Loos

[Ysbrans, Mr. Jacob]
YSBRANS (Mr. Jacob), ged. 27 Dec. 1665 te Rotterdam overl. 4 Mei 1749, was
een zoon van den
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volgende. Waar en wanneer hij student geworden is en gepromoveerd in de rechten,
is niet bekend. Van 1692-1709 was hij secretaris van zijn vaderstad, daarna
vroedschapslid tot zijn dood. Behalve in kleinere stedelijke ambten ontmoeten wij
hem herhaaldelijk als gedeputeerde ter dagvaart en vijfmaal als burgemeester. Van
1715-1718 was hij gecommitteerde raad en van 1740-1747 had hij zitting in het
college der admiraliteit op de Maas. Hij huwde 23 Febr. 1695 te Rotterdam met
J o h a n n a M a r i a Q u a e l b e r g h , en hertrouwde 25 Juli 1700 aldaar met
T h e o d o r a M e e r m a n s , wed. B o o n . Van hem is waarschijnlijk de Oratio de
fortitudine, die in Mei 1685 door een Jacob Ysbrans werd uitgesproken bij het
verlaten der erasmiaansche school.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Ysbrans, Dr. Ysbrand]
YSBRANS (Dr. Ysbrand), geb. in 1634 of 1635, waarschijnlijk in Oost-Indië, overl.
te Rotterdam 26 April 1705, was een zoon van M a e r t e n Y s b r a n s en H e s t e r
d e M e e s t e r . Een I s b r a n d u s I s b r a n t s werd 27 Nov. 1656 met de bijvoeging:
‘Indus Orientalis’, oud 21 jaar, student in de medicijnen te Leiden. Hoewel hij bij zijn
huwelijk ‘jongman van Rotterdam’ genoemd wordt, zal dit laatste een vergissing
moeten zijn. Zijn vader was n.l. eerst commandeur van het fort Gelria en stierf als
gouverneur van de kusten van Coromandel; ook de leeftijd komt overeen met dien
van den zooeven genoemden leidschen student en het latere vroedschapslid was
ten overvloede apotheker. Tusschen 1667 en 1704 treffen wij hem herhaaldelijk
aan als deken van het apothekersgilde. In 1670 kwam hij in de stedelijke regeering,
in 1673 werd hij vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef. Behalve in allerlei kleine
stedelijke ambten vinden wij hem in 1703 als burgemeester vermeld en sinds 1675
meermalen als gedeputeerde ter dagvaart. Hij huwde 16 Dec. 1664 te Rotterdam
met M a r i a B l a e u w .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, waar hij ten onrechte Dr. Y s b r a n d Y s b r a n d s z .
o

genoemd wordt en Archief van de Weeskamer te Rotterdam (Rott. 1907) n . 166.
Moquette
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[IJsenbeek, Daniël]
IJSENBEEK (Daniël), geb. te Harlingen 1784, overl. te Alkmaar 28 April 1859, zoon
van K l a a s IJ. en D o e t e S p a n n e n b u r g , werd doopsgezind predikant te Oosten West-Graftdijk, te Alkmaar beroepen 22 Dec. 1808, intredende 26 Maart 1809,
emeritus geworden 1 Oct. 1854. Hij huwde in Juli 1809 te Amsterdan met
G e e r t r u i d a H e n d r i c a A l o f s e n , die hem overleefde met 3 dochters, waarvan
2 gehuwd waren, Onder de silhouetten van Barbiers komt ook de zijne voor. Van
hem heeft het licht gezien;
Leerrede ter gedachtenis van mijnen Vijf-en-Twintig-Jarigen Evangeliedienst in
de Doopsgezinde gemeente van Alkmaar (Alkm. 1834); Bijbelsch Handwoordenboek
van zedelijke Voorbeelden en Onderwerpen ontleend aan de schriften des O. en
N. Verbonds en eenige uitgezochte plaatsen der Apocryfe Boeken (Amst. 1838);
Bijvoegsel tot het Bijbelsch Handwoordenboek (Tiel 1846); Bijdragen tot de
geschiedenis der Doopsgezinden en derzelver Volkplantingen in het zuidelijk gedeelte
van Rusland, naar het hoogduitsch vrij gevolgd en met eenige aanteekeningen
vermeerdert (Hoorn 1848); Leven- en Karakterschetsen van min algemeen bekende
Hoogduitsche Geletterden, voornamelijk van Dichters uit de XVIIde en XVIIIde Eeuw.
Het Hoogduitsch vrij gevolgd en met eenige Aanteekeningen verrijkt (Hoorn 1850).
Bruinvis
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[Yssel, Willem]
YSSEL (Willem), overl. Nov. 1717 te Deventer. Hij nam deel aan de meeste
wapenfeiten van den Spaanschen Successie-oorlog, o.a. aan het beleg van Luik in
1702. Bij de belegering van Ostende in 1706 werd hij in den nacht van 28 op 29
Juni gewond. In hetzelfde jaar commandeerde hij de belegerings-artillerie voor
Menen. Op 20 Jan. 1679 kreeg hij het bevel over een compagnie artillerie, 6 Aug.
1693 werd hij benoemd tot majoor, 2 Nov. 1705 tot kolonel en 22 Aug. 1710 tot
brigadier. 4 Juni 1713 kwam hij met zijn compagnie te Deventer in bezetting. Behalve
Willem kent men nog H e n d r i k en C h r i s t o f f e l Y. die in 1643 kanonniers waren.
De eerste overleed 1661. De familie Y s s e l d e S c h e p p e r stamt van een van
hen af. Voorts H e n d r i k die luitenant-kolonel en controleur der artillerie was in
1702, W i l l e m , majoor 15 Dec. 1702, luitenant-kolonel in 1704, J o h a n , kapitein
in 1687, C h r i s t o f f e l J o h a n , kapitein in 1710. C h r i s t o f f e l kapitein in 1723,
luit.-kolonel in 1744. Deze was bij. Fontenoy in 1745 en te Brussel tijdens het beleg
van 1746 waar hij krijgsgevangen werd.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 244, 293, 294, 524; K u y p e r s , Gesch. der
Nederl. Artillerie II, 72 passim; III, 84, 85.
Eysten
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Z.
[Zoesius, Nicolaas]
ZOESIUS (Nicolaas), v a n Z o e s , geb. te Amersfoort 1564, overl. 1625, 22 Aug.
te Leuven, begraven in het koor van de kathedraal in den Bosch), was de 5e bisschop
van 's Hertogenbosch sedert de oprichting der bisdommen in de Nederlanden door
Philips II. Uit eene zeer aanzienlijke familie gesproten, waarvan vele leden de
rechtsgeleerdheid op bijzondere wijze beoefend hebben, legde zich ook Nicolaas
van Zoes te Leuven op de juridische wetenschap toe. Nadat hij het licentiaat in de
rechten verkregen had, liet hij zich later priester wijden en werd toen geheimschrijver
van den bisschop van Doornik, Joannes Venduille. In deze stad verkreeg hij weldra
de waardigheden van kanunnik der kathedrale kerk en van officiaal.
Om zijn practische bekwaamheid en zijn hoogen kerkelijken rang benoemde hem
de koning van Spanje tot raadsheer in den Grooten Raad van Mechelen. In Maart
1615 volgde zijne bevordering tot bisschop van 's Hertogenbosch, van welke
waardigheid hij 10 Mei d.a.v. bezit nam.
Hij was de eerste bisschop van den Bosch, de in zijne kathedraal van St. Jan
gewijd werd. De aartsbisschop van Mechelen verrichtte de wijding, die door drie
andere bisschoppen n.l. van Antwerpen, van Roermond en van Gent werd
bijgewoond.
Zoesius bestuurde zijn bisdom met veel toewijding en verhief de stichting Postel
tot klooster 1615-16. Hij beval, dat de dekenen en geestelijken geregelde
bijeenkomsten zouden houden, om over de hun toevertrouwde kerkelijke belangen
te beraadslagen en richtte met veel beslistheid - tegenover de daartegen in verzet
komende fraters - een degelijk seminarie te 's Hertogenbosch op (1617-1622). Dit
viel den bisschop des te gemakkelijker, naarmate hij reeds vroeger - als raadsheer
van Mechelen -
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ook te Leuven aan de universiteit een seminarie opgericht had, dat later den naam
van ‘Collegie van den Bosch’ voerde, en dat tot de fransche revolutie bestaan heeft.
In 1598 gaf hij te Douai een boek uit, getiteld: Vita Joannis Venduillii Episcopi
Tornacensis.
Zijn portret bestaat in een anonieme gravure in L e R o y 's Groot Kerkel. Tooneel
van Brabant.
Vgl. J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch
I, 245-51; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch II, 118 v.v.
Smits

[Zoete, Willem de]
ZOETE (Willem d e ) of S o e t e , v a n L a e c k e , heer van H a u l t a i n ,
luitenant-admiraal van Zeeland van 1601-1627; gestorven 26 Sept. 1637, zoon van
A l e x a n d e r en M a r g a r e t h a v a n B e r c h e m . Hij stamde uit een adellijk
zuidnederlandsch geslacht waarvan verscheidene leden tot het Verbond der Edelen
toetraden en de zijde van den Prins kozen bij den opstand tegen Spanje. Hij volgde
Justinus van Nassau in 1601 als luit.-admiraal van Zeeland op. Hoewel hij van
verdienste niet was ontbloot, gaf hij bewijzen dat hij niet de eigenschappen bezat,
welke een goed vlootvoogd behoort te bezitten, vooral in die tijden, toen de
scheepskapiteins nog de eerste afstammelingen waren van de oude watergeuzen
en de tucht alleen door buitengewoon voorbeeld, beleid, tact en gestrengheid kon
worden gehandhaafd. In 1605 werd Haultain belast met het bevel over een vloot
om in het Kanaal een transport spaansche troepen, die naar Vlaanderen vervoerd
werden (met neutrale engelsche en hamburgsche koopvaardijschepen) tegen te
houden. Van dergelijke troepen-transporten was bekend, dat zij meermalen in
Engeland geland werden en dan bij gunstige gelegenheid naar de vlaamsche kust
werden
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overgebracht, dus ernstige schendingen van de neutraliteit, die na den dood van
Elisabeth onder de regeering van den spaanschgezinden Jacob I voorkwamen. Om
dergelijk bedrijf te voorkomen, kruiste een gedeelte der vloot in het Kanaal bewesten
de Hoofden en een gedeelte voor de vlaamsche kust. Toen het transport ontmoet
werd, tastte Haultain de schepen aan, veroverde eenige ervan, spoelde de
spaansche soldaten de voeten en zette de andere schepen tot in de engelsche
kustzee, zelfs tot onder het geschut van het engelsche kasteel te Dover na, daarmede
dus eveneens de neutraliteit, maar op veel minder ernstige wijze, schendende.
Inderdaad kwam het restant spaansche troepen in Engeland aan wal en werd in
engelsche vaartuigen naar Vlaanderen overgebracht (zie v a n M e t e r e n II, fol.
182). Het volgend jaar, 23 Jan. 1606, werd Haultain belast met het bevel over een
vloot, die naar de kusten van Spanje zou vertrekken, om daar de spaansche
westindische retourschepen te nemen en portugeesche oorlogschepen, die naar
Indië zouden gaan, om onzen handel daar te vernietigen, het uitgaan te beletten.
De tocht had in zooverre succes, dat hij het uitgaan van laatst bedoelde schepen
belette en op de spaansche kust schade aanrichtte, maar hij bleef niet op zijn post
wegens uitblijven van proviand en viel niettegenstaande hij de proviandschepen op
zijn terugtocht ontmoette, 16 Juni 1606 in Zeeland binnen. De spaansche oorlogsvloot
ging uit onder Fiasciardo en de westindische vloot kwam ongestoord binnen. Haultain
ging daarop 1 Sept. weder uit met 19 schepen en 2 jachten (waaronder o.a. dat van
Reinier Claeszen). Op de kust van Spanje geraakte deze vloot door storm verspreid
en werd niet weer vereenigd, waarop Haultain met zijn gedeelte de overmachtige
spaansche vloot van Fiasciardo bij Kaap St. Vincent ontmoette. Bij die gelegenheid
had de nootlottige maar heldhaftige dood van Reinier Claeszen plaats (zie voor
bijzonderheden kol. 602). Gebrek aan vooruitziend beleid bij Haultain was oorzaak
van dezen treurigen afloop, weshalve voor den volgenden tocht Heemskerck
benoemd werd tot admiraal van de vloot, hoewel Haultain als luit.-admiraal van
Zeeland bleef gehandhaafd (zie v a n M e t e r e n II, fol. 205). Gedurende het Bestand
werd hij bevelhebber van een vloot in de Middellandsche Zee waar hij met succes
de barbarijsche zeeroovers beteugelde.
Na het Bestand werd hij bevelhebber van een vloot van 20 schepen, die de
Republiek aan den koning van Frankrijk zond, welke macht gebruikt werd tegen de
Hugenoten in la Rochelle. De aanleiding van dezen zonderlingen steun van de
protestantsche Republiek tegen de protestanten in Frankrijk bestond in het tractaat
in 1624 te Compiègne gesloten, waarbij de Republiek zich verplichtte Frankrijk met
een scheepsmacht tegen vergoeding der kosten te steunen. De mogelijkheid is niet
uitgesloten dat een dergelijke wijze van hulpverleening niet was voorzien, maar het
feit heeft groot misnoegen in de Republiek verwekt. Haultain had voorloopig voor
Rochelle geen succes, verloor 5 schepen en ging naar Nantes om te herstellen.
Later tastte hij met fransche en engelsche schepen la Rochelle opnieuw aan waarbij
de stad ook van de landzijde werd ingesloten, zoodat zij zich in Oct. 1628 overgaf.
Van de overgave was Haultain echter geen getuige, aan-
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gezien hij op een bevel van de Staten zich had verwijderd, voorgevende ziekte bij
zijn bemanningen en gebrek aan voorraden. Hij viel 16 Febr. 1626 weder binnen in
Zeeland. Deze handeling heeft in Frankrijk een zeer ongunstigen indruk gemaakt
en was oorzaak, dat de vergoeding der kosten door Frankrijk eerst zeer laat
geschiedde. Ook in de Republiek had de geheele onderneming veel misnoegen
gewekt, niet alleen bij de ijverige protestanten maar ook in handelskringen, omdat
door die hulp de vloot verzwakte en de handel niet voldoende beschermd kon
worden.
Als bijzonderheid dient nog vermeld, dat na het overlijden Jacob van Wassenaar
van Obdam, luit.-admiraal van Holland, in 1623, tot aan de benoeming van Willem
van Nassaula Lecq (zie kol. 1 67) tot die waardigheid in 1625, Haultain de eenige
luit.-adm. in de Republiek was. Dit had daarom beteekenis omdat de Staten van
Zeeland zich daarop o.a. beriepen, toen de Staten van Holland later uit naijver hun
luit.-adm. niet alleen tot opperbevelhebber van de vloot, maar zelfs een van hunne
vlagofficieren tot plaatsvervangend opperbevelhebber aanwezen, terwijl een
zeeuwsche vlagofficier steeds tweede persoon op de vloot bleef. Pas onder Willem
III komt weder een zeeuwsche opperbevelhebber voor. De algemeene stemming
op het zeeuwsche eskader werd door dit voorbijgaan niet bevorderd. Haultain werd
in 1627 opgevolgd door Philips van Dorp. Hij was Febr. 1603 gehuwd met O l y m p i a
de Hastaing.
o

Op het rijksarchief bevinden zich 3 journalen van Haultain onder admiral te t n .
949, 954, 958.
Zijn anoniem geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam, fragmenten
van zijn grafmonument in de St. Janskerk te Sluis in de Oudheidkamer te dier stede.
Zie: d e J o n g e , Nederl. Zeewezen I, 205, 232, 253; B a c k e r D i r k s , De
Nederlandsche Zeemacht register ‘Haultain’; v. M e t e r e n , fol. 475, 534; A i t z e m a ,
zie register bij Haultain; N a g t g l a s , Levensber. II, 666.
Boldingh

[Zovitius, Jacobus]
ZOVITIUS (Jacobus), omstreeks 1512 geb. te Dreischor, vanwaar zijn naam
D r i e s c h a r u s en T r i b u r b i u s ; van Gouthoeven noemt hem L u m s i u s . Na
korten tijd verbonden te zijn geweest aan de latijnsche school te Hoogstraten was
hij van 1536 tot 1543 rector eener zelfde school te Breda, waar hij vermeld wordt
als ‘J a c o p p e n P i e t e r s e n ’. Behalve Carmina varia en Adagia Latino-Belgica
schreef hij drie treurspelen Ruth (Antw. 1533); Didascalus (Antw. 1534) en Ovis
perdita (Keulen).
Zie: P a q u o t Mémoires III, 158; d e l a R u e , Geletterd Zeeland 385;
C o r s t e n s , Bredaniana.
G.C.A. Juten

[Zuselerus, Wesselus]
ZUSELERUS (Wesselus) of Z u s e l e r , drukker te Deventer, eerste helft der 16e
eeuw. Waarschijnlijk hoorde hij tot een adellijk geslacht.
Mogelijk stond hij in eenige relatie tot den drukker Dirk van den Borne (kol. 418);
achter zijn uitgave van de 8e Satire van J u v e n a l i s (1523) geeft hij een houtsnede,
die ook bij van den Borne voorkomt, een drukpers met 4 mannen; eveneens stemt
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het titelblad zoowel van deze Satire als van de 13e (ook van 1523) bijna volkomen
overeen met titelbladen bij v.d. Borne.
Zie J.I. v a n D o o r n i n c k , Kleine Bijdr. t.d. Gesch. van Overijssel XX, en A.M.
L e d e b o e r , De boekdrukkers in N. Nederland (1872), 131.
M.E. Kronenberg
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